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Samenvatting van hoofdpunten
Onderwerp en aanleiding
Aanleiding voor het Kustplan Walcheren is het Rijksbeleid
voor het aanpakken van de zwakke schakels in de kust. De
kustprovincies hebben de opdracht om een planstudie uit te
voeren waarbij zowel kustveiligheid als ruimtelijke kwaliteit
worden betrokken. De reflectie richt zich op de eerste fase
van dit planproces, met als ‘nulreferentie’ de gebiedsvisie
Walcheren 2000+, een streekplanuitwerking uit 2000.
Deelnemers
De regie over het planproces is toebedeeld aan de
provincie. Deelnemers in het proces zijn de gemeenten, het
waterschap, rijkswaterstaat, en uiteenlopende
maatschappelijke groepen. Het provinciale projectteam
wordt ondersteund door experts van buiten.
Aanpak
Gekozen is voor een aanpak met behulp van ontwerpateliers
op basis van de (Habiforum) methodiek voor Ruimtelijke
Kwaliteit en de zgn. lagenbenadering. In een eerste serie
van twee ateliers met gebiedskenners zijn scenario’s
opgesteld, in een vervolgatelier met voornamelijk
ontwerpers zijn een zeewaartse, een landwaartse en een
consoliderende variant uitgewerkt. Dit resultaat is de input
voor een Strategische Milieu Beoordeling eind 2005, als
opmaat voor ontwerp streekplan (april 2006). Habiforum
heeft reflectie op de werking van deze aanpak ingebracht
door middel van participatie in en evaluatie van het
werkproces door Jannemarie de Jonge (Alterra).
Nieuwe inzichten, inhoudelijk
- In de interpretatie van de planningsopgave zien we
allereerst een verschuiving van ‘economische
structuurversterking door agrarische en toeristisch
recreatieve herstructurering’ (Walcheren 2000+) naar ‘
ontwikkeling van de identiteit van het kustgebied in het
licht van de ingrijpende veiligheidsopgave’. Vervolgens is
dit in het tweede atelier met ontwerpers verder
geconcretiseerd en aangescherpt in de identiteitsopgave:
1) maak de confrontatie tussen grote schaal en dynamiek
aan de zeekant versus kleinschaligheid aan de landkant
beleefbaar en 2) grijp de kansen die de omliggende
metropolen te bieden hebben (toerisme) door het
authentieke karakter tot inzet van nieuwe ontwikkelingen te
maken.
- De gebiedsvisies laten t.o.v. Walcheren 2000+ een
accentverschuiving zien van de invulling van de
‘occupatielaag’ naar de ontwikkeling van een dragende en
conditiescheppende structuur in onderlaag en
netwerklaag. Ook de consistentie tussen de drie lagen,

vooral in de drie alternatieven uit het ‘ontwerperatelier’, is
beduidend groter dan in Walcheren 2000+.
- Het benutten van het momentum van de rijksopgave voor
"Zwakke Schakels’ is niet alleen van belang omdat
financiering van kustverdediging dan tevens een ruimtelijke
kwaliteitsimpuls betekent. De visies maken duidelijk dat er
nu nog goede kansen zijn om daadwerkelijk robuuste
oplossingen, met nieuwe unieke kwaliteiten te ontwikkelen.
Bijvoorbeeld de zone tussen Domburg en Westkapelle.
- Ontwikkeling van belevingswaarde en identiteit hebben
veel meer accent dan 5 jaar geleden. Dit heeft te maken
met een bewustwording van de verschuiving van
productie- naar belevingeconomie, maar is vermoedelijk
ondersteund door de methode voor ruimtelijke kwaliteit.
Kern van de visies is een verbinding van identiteit
(eilandkarakter, rust, ruimte, contrasten tussen robuuste
natuurlijke dynamiek en historisch gegroeide
kleinschaligheid) aan andere dimensies zoals ecologie,
economie en veiligheid.
- Brede overeenstemming lijkt te bestaan over een
scherpere differentiatie in profielen van deelgebieden en
kernen, geënt op kansen die onderlaag en netwerklaag
bieden en gekoppeld aan sociale en culturele kwaliteiten.
Dit heeft niet alleen ruimtelijke consequenties, maar zal
veel vergen van (vernieuwende, gewoontedoorbrekende)
samenwerking op regioniveau.

Nieuwe inzichten, proces en methode
- Een urgente nieuwe opgave zoals de veiligheidsopgave
kan als breekijzer fungeren om bestaande ruimtelijke
concepten en daarmee samenhangende
vanzelfsprekendheden te doorbreken; het traject Zwakke
Schakels Kust biedt een kans om daadwerkelijk een
omslag te bewerkstelligen in denken en handelen.
- De cyclische werkwijze van ateliers, met tussendoor nader
onderzoek en maatschappelijk/ bestuurlijke
toetsmomenten werkt zowel verrijkend als ‘trechterend’;
dit bevordert de kwaliteit van de uitkomsten.
- Stelselmatige reflectie op ruimtelijke kwaliteit vanuit de
vier kwaliteitsaspecten brengt opgaven in balans en geeft
houvast bij de overdracht van ruimtelijke visies van de ene
naar de volgende fase. Opvallend is dat de expliciete
aandacht voor het sociale en culturele domein een
‘pacificerende werking’ kunnen hebben op de
veronderstelde tegenstelling economie-ecologie.
- Continuïteit in aansturing, methode en verslaglegging
maakt resultaten onderling vergelijkbaar en bevordert dat
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van eerdere
resultaten. Door eenheid in (beeld)verslagen ontstaat
eenheid in begrippen en legenda’s. Voor het onderbouwen
en communiceren van ‘voortschrijdend inzicht’ is dit van
groot belang.
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- Een atelier met gebiedskenners levert steekhoudende en
creatieve ideeën, gepaard aan betrokkenheid in het
proces. Belangrijk is om met een open agenda de
belanghebbenden en gebruikers vanaf de beginfase te
betrekken, en een gemeenschappelijke ‘taal’ te
ontwikkelen.
- Externen hebben toegevoegde waarde door een spiegel
voor te houden en vergelijking met andere gebieden in te
brengen.
- Ontwerpvaardigheden blijken van belang om tot
consistente voorstellen te komen met een sterke ‘interne
logica’. Het expliciet maken van Ruimtelijke Kwaliteit
dwingt ontwerpers tot het systematisch analyseren en
formuleren van argumenten in plaats van snel naar eigen,
impliciete conceptuele benadering te gaan.
- Het benutten van veel verschillende soorten kennis en
ervaring in een goed geregisseerd proces is de kern van
de gezamenlijke planningsopgave. Aan de nu gevolgde
aanpak van een ‘gebiedsatelier’ en ‘ontwerperatelier’ zitten
voor- en nadelen. Het combineren of juist scheiden van
internen en externen, onderzoek, ontwerp, beleid en
‘belang’, moet in ieder geval steeds een bewuste keuze
zijn en niet worden gedomineerd door bestaande
verhoudingen of gewoonten. Op dit punt kan verder
onderzoek, door middel van experiment en reflectie, tot
aanvullende inzichten leiden.
- De sequentie in ieder atelier van ‘beleven, streven,
plannen, maken’ bevordert het schakelen tussen
ruimtelijke schalen en tijdshorizonten, tussen abstract en
concreet. Aandacht wordt gevraagd voor de aansluiting
tussen afzonderlijke ateliers en vooral de vraag welke
betekenis het formuleren van projectideeën (‘maken’) kan
vervullen bij het zich eigen maken van en betekenis geven
aan (door anderen) geformuleerde ruimtelijke visies
(‘plannen’).

6

Figuur 1: Beleving wordt steeds belangrijker
(Bron: Peter van Straten, PZC 10 september 2005)

1

Inleiding

In de Nota Ruimte is het kustgebied van zuidwest Walcheren
door de regering aangemerkt als een van de ‘prioritaire
zwakke schakels’ in de kustverdediging. De provincie
Zeeland is bezig met een planstudie voor dit gebied, gericht
op het in onderlinge samenhang versterken van de veiligheid
en de ruimtelijke kwaliteit. In eerste fase betrof dit het
opstellen van toekomstscenario’s. Een belangrijke stap
waren ateliers met betrokkenen uit de regio op 14
december 2004 en 19 januari 20051. Op weg naar een
strategische milieubeoordeling (SMB) worden vervolgens
alternatieven en varianten uitgewerkt.
Habiforum ziet het project Zwakke Schakel Walcheren als
een goed praktijkvoorbeeld van werken aan ruimtelijke
kwaliteit en merkt dit project aan als een van de ‘proeftuinen
voor vernieuwend ruimtegebruik’. Habiforum is gestart met
de Werkgemeenschap Ruimtelijke Kwaliteit, een netwerk van
experts op het gebied van ruimtelijke planning, dat zich richt
op het ontwikkelen van methoden voor concretisering en
verankering van ruimtelijke kwaliteit in ruimtelijke
ontwikkeling. Het doel van de samenwerking tussen de
provincie Zeeland en Habiforum is tweeledig. Enerzijds zal
de expertise van de Werkgemeenschap Ruimtelijke Kwaliteit
worden ingezet bij het vormgeven, uitvoeren en evalueren
van het planproces, in het bijzonder op de manier van
werken aan ruimtelijke kwaliteit. Anderzijds stelt het project
Zwakke Schakels de leden van de werkgemeenschap in
staat om volgens het principe van ‘al doende leren’ nieuwe
inzichten op te doen hoe ruimtelijke kwaliteit in al haar
facetten een richtinggevende ambitie kan zijn in complexe
planningsvraagstukken.
Twee leden van de werkgemeenschap, Peter Dauvellier en
Jannemarie de Jonge zijn betrokken bij het project. Peter
Dauvellier is door de provincie Zeeland gevraagd te
adviseren over de regie en uitvoering van het planproces,
vooral waar het gaat om de concretisering van ruimtelijke
kwaliteit. Hij heeft de regie gehad over het scenarioatelier in
de eerste fase, een rol die is voortgezet in het alternatievenatelier op weg naar de Strategische Milieu Beoordeling.
Jannemarie de Jonge heeft als observator aan dit laatste
atelier deelgenomen en heeft de reflectie over de
‘voortschrijdende inzichten’ voor haar rekening genomen.
Het voorliggende rapport doet verslag van deze bevindingen
en bevat aanbevelingen voor het vervolgtraject. Het rapport
is besproken met de provinciale projectleider en enkele
betrokkenen bij de Werkgemeenschap Ruimtelijke Kwaliteit
van Habiforum.
1
Zie: Scenario’s ontwikkeling kustgebied Zuidwest Walcheren. Vier
toekomstbeelden voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Provincie Zeeland/
Projectbureau Zwakke Schakels/ Dauvellier Planadvies. Februari 2005

Deze rapportage is geschreven als flankerende studie naast
het (proces)verslag van het ontwerpatelier2 en de
(concept)nota Alternatieven en Varianten3. Voor een goed
inzicht in de uitkomsten van het proces tot nu toe alsook de
ondersteunende beelden, verwijs ik naar deze beide
rapporten.
Omwille van de leesbaarheid zijn referenties naar
wetenschappelijke literatuur over het algemeen achterwege
gelaten. Deze studie zal in bewerkte vorm deel gaan
uitmaken van een dissertatie waarin uitgebreid op
theoretische achtergronden wordt ingegaan (zie noot 5).

2

Onderzoeksvragen en
theoretisch kader

2.1

Hoofdvragen

Afgeleid van het tweeledige doel van de samenwerking
tussen provincie Zeeland en de Werkgemeenschap
Ruimtelijke Kwaliteit van Habiforum, kent deze studie twee
hoofdvragen:
1) Hoe ontwikkelen inzichten over ruimtelijke kwaliteit zich in
de loop van het planproces, en wat kunnen we daarvan
leren voor volgende stappen in het planproces?
2) Welke methodische principes zijn toegepast in de
verschillende stappen van het planproces, en wat kunnen we
daarvan leren over werkmethoden voor ruimtelijke kwaliteit
in complexe planningsvraagstukken?
Voor beide vragen wordt uitgegaan van drie documenten/
planning momenten:
• de Nota Walcheren 2000+ is als ‘nulsituatie’ genomen4
• Scenario ateliers met regionale betrokken in het kader van
Zwakke Schakel Zuidwest Walcheren, december 2004/
januari 2005
• Alternatieven atelier met (voornamelijk externe)
ontwerpers, juni 2005
Hoofdstuk 4 behandelt de eerste vraag; hoofdstuk 5
behandelt de tweede vraag.

2
Verslag ontwerpatelier Walcheren; 6/7/8 juni 2005, Zoutelande. Dauvellier
Planadvies, Den Haag, augustus 2005
3
Nota Alternatieven en Varianten; Nadere uitwerking van de startnotitie SMB
Kustversterking zuidwest Walcheren, eerste concept. Ad Sannen, projectbureau
Zwakke Schakels Zeeland, juli 2005.
4
Provincie Zeeland: Regiovisie Walcheren 2000+. Vastgesteld door stuurgroep
Walcheren 2000+ d.d. augustus 2000; Vastgesteld als Streekplanuitwerking door
Gedeputeerde Staten d.d. 21 november 2000
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2.2 Visie op planning voor complexe
vraagstukken5
Uitgangspunt voor dit onderzoek is dat we te maken hebben
met een complex vraagstuk van omgevingsplanning. De
complexiteit uit zich onder meer in het gegeven dat er een
structurele onzekerheid bestaat en zal blijven bestaan over
zowel maatschappelijke waarden die in het geding zijn, als
informatie en kennis die nodig is om (deel)vragen op te
lossen. In de planning- en ontwerpliteratuur wordt wel
gesproken over wicked problems, ill-defined problems of
ongestructureerde problemen. Belangrijk is te beseffen dat
dergelijke problemen niet ‘opgelost’ kunnen worden op een
rationeel-analytische manier. De veel gevolgde (lineaire)
redenering van probleemanalyse, doelen, oplossingen,
instrumenten en uitvoering is hanteerbaar bij overwegend
technische problemen. Planningsvraagstukken in een
dynamische maatschappelijke context vragen om een
andere benadering.
Voor dit soort vraagstukken is een cyclische aanpak nodig,
waar in elke ‘ronde’ nieuwe inzichten worden opgedaan. Een
lerende strategie waarbij partijen pas (deel)besluiten nemen
als nieuwe inzichten zijn gevormd is hier de aangewezen
weg. Het accent ligt op strategische planning waarbij een
breed spectrum van maatschappelijke betrokkenen hun
waarden en kennis inbrengen.
Een strategisch plan verschilt wezenlijk van een operationeel
plan. Een strategisch plan heeft als functie om richting te
geven aan toekomstige ontwikkelingen door deze breed te
communiceren, voorstelbaar te maken en daarmee door te
werken in visies en activiteiten op de kortere termijn6. Met
het plan kan de overheid zichzelf verplichten tot uitvoering
van onderdelen en kunnen maatschappelijke actoren worden
uitgenodigd of gestimuleerd om eveneens vernieuwingen
door te voeren. Het ‘succes’ van een strategisch plan moet
dus niet worden afgemeten naar de mate waarin de
plankaart 1 op 1 wordt gerealiseerd, wat bij een
operationeel plan wel de bedoeling is. Bij een strategisch
planproces is het succes eerder af te meten aan richting en
dynamiek.

2.3

Omgaan met ‘voortschrijdend inzicht’

onbetrouwbaarheid, maar in tegendeel, van wijs beleid. Van
groot belang is wel, dat alle partijen die aan de vernieuwing
vorm zullen moeten geven op een betekenisvolle manier bij
het planningsproces zijn betrokken. Transparantie in
informatie en besluitvorming zijn daarbij noodzakelijke
voorwaarden. De wenselijkheid om doelen van ruimtelijke
kwaliteit in interactieve processen, met maatschappelijke
actoren te formuleren, en expliciet aandacht te besteden
aan eventuele verschuivingen in deze doelen, moet tegen
deze achtergrond worden begrepen.
Het concreet maken van doelen van ruimtelijke kwaliteit mag
dus niet worden ‘misbruikt’ om discussie in volgende ronden
tegen te houden met als argument dat daarover al
‘besluiten’ zijn genomen. In cyclische (ontwerp)processen
zullen zowel problemen als doelen steeds opnieuw in relatie
tot nieuwe mogelijke oplossingen worden geherformuleerd.
Voortschrijdend inzicht in deze context is de samenhang die
ontstaat in de interpretatie van de opgave, de doelen en de
mogelijke oplossingen. Een goede regie van dit
‘ontwerpende planningsproces’ dient er toe te leiden dat aan
de ene kant voortdurend
onderdelen die voldoende uitgekristalliseerd zijn tot
uitvoering worden gebracht, terwijl anderzijds steeds nieuwe
inzichten in het strategische proces worden ontwikkeld.

3

Methodisch raamwerk

Voor de beide ateliers is gebruik gemaakt van een werkwijze
die is ontwikkeld bij Habiforum. Voor nadere informatie
verwijs ik graag naar een uitvoerige beschrijving en
handleiding op www.werkbank.habiforum.nl. Drie belangrijke
principes die ook terugkomen in de reflectie op de
resultaten worden kort belicht.
A. Cyclisch proces
Relevant voor deze rapportage is dat de methodiek uitgaat
van het cyclisch doorlopen van vier (simulatie)stappen, te
weten
1.
gebruiksfase (beleven)
2.
initiatieffase (streven)
3.
visiefase (plannen)
4.
uitvoeringsfase (maken)

‘Voortschrijdend inzicht’ is inherent aan strategische
planning, het is in wezen de kern van de lerende aanpak. Het
herzien van eerder genomen besluiten, op grond van nieuwe
inzichten, is daarmee geen teken van zwakte of

Dat wat op macroniveau als een totale plancyclus kan
worden beschouwd, wordt in elke plan-stap (bijvoorbeeld in
een atelier) eveneens doorlopen. Afhankelijk van de fase
waarin een planningstraject zich bevindt, kan een stap meer
of minder accent krijgen.

5
Theoretische onderbouwing van deze visie wordt behandeld in mijn PhD thesis (in
prep): J.M. De Jonge, Dialogue on Landscape, a design approach for strategic
planning.
6
De planningsliteratuur spreekt over ‘planperformance’ in plaats van
‘planconformance’ wat geldt bij operationele plannen.

B. Kwaliteitsmatrix
Een ander wezenlijk element in de methode is de uitwerking
en operationalisering van het (ruimtelijke) kwaliteitsbegrip.
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Een eerder door Habiforum ontwikkelde ‘kwaliteitsmatrix’
vormt de basis voor het concretiseren van
kwaliteitsoordelen (beleven) en kwaliteitsdoelen (streven). De
uitkomst kan vervolgens worden benut om de resultaten van
visie (plannen) en projecten (maken) te toetsen.
Kwaliteitsmatrix:
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Toekomstwaarde

Economisch belang

Ecologisch belang

Sociaal belang

Cultureel belang

C. Lagenbenadering
De lagen benadering gaat uit van een hiërarchie in de onderlaag, netwerklaag en occupatielaag. In de Nota Ruimte is ze als
ordenend principe bekrachtigd.
De onderlaag gaat over de natuurlijke processen in bodem, water, zee en kust en is sterk sturend op de lange termijn. Tot de
netwerklaag behoren de infrastructuur (droog, nat) die verbindingen tussen gebieden en voorzieningen mogelijk maakt. Deze is
weer voorwaardenscheppend voor de occupatielaag waarin het om allocatie van het concrete ruimtegebruik gaat. De drie
lagen vereisen een goede afstemming zowel wat betreft inhoudelijke concepten als bestuurlijke verantwoordelijkheden. De
conditionerende werking van onderlaag en netwerklaag voor verschillende vormen van ruimtegebruik maken dat hier een lange
termijn visie en vaak een hoger schaalniveau van afstemming en coördinatie noodzakelijk is

4

Resultaten inhoudelijke analyse

4.1

Algemeen

Voor de drie verschillende processtappen (nulsituatie zoals afgeleid van Walcheren 2000+, scenario atelier met regionale
betrokkenen en alternatieven atelier met externen) zijn de volgende gegevens gedestilleerd uit het beschikbare materiaal;
a. kwaliteitsoordeel over de huidige situatie
b. na te streven doelen gebiedsontwikkeling
c. interpretatie van de ontwikkelingsopgave: waar ligt het accent in de spanning tussen a en b?
d. oplossingsrichtingen/ concepten/ visie
e. concrete handelingen ter uitwerking of uitvoering van onderdelen van de visie (concreet naar wie, wat, waar, wanneer)
Schematisch:
a.
Oordeel actuele
situatie

b.
Kwalitatieve doelen

c.
Interpretatie
ontwikkelopgave

d.
Visie/ concepten/
planelementen

e.
(Voornemens tot)
actie

Walcheren 2000+
(‘nulsituatie’)
Scenario
atelier
Alternatieven
atelier

Eerst wordt per processtap ingegaan op bovengenoemde
onderdelen, de horizontale relaties. Dit geeft een beeld
van de inzichten die op dat moment belangrijk zijn en
waar (maatschappelijk) ook daadwerkelijk consequenties
aan (moeten) worden verbonden.
Vervolgens komen de verticale relaties in beeld: hoe
veranderen inzichten in de tijd?

De elementen a, b en d zijn afzonderlijk uitgewerkt in zgn
mindmaps, opgenomen in bijlage 1. De tekst volstaat met
benoemen van opvallende zaken.
Dit hoofdstuk sluit af met een reflectie op de gevonden
ontwikkelingen en verbanden. Dit geeft aanleiding tot
aanbevelingen voor het vervolg van dit planvormingtraject.
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4.2

Walcheren 2000+

De regiovisie Walcheren 2000+ is als streekplanuitwerking
vastgesteld in 2000 en geeft richting aan een geïntegreerde
ruimtelijke ontwikkeling en uitvoering van projecten.
Herstructurering van de toeristisch recreatieve structuur was
een belangrijk motief achter de uitwerking. In de jaren ‘90 is
een verschuiving opgestreden van een vooral kwantitatief,
naar meer kwalitatief gericht toeristisch recreatief beleid.
Walcheren 2000+ werkt dit uit naar ruimtelijke aspecten.
De beoordeling van de huidige situatie is vooral
geformuleerd in termen van problemen. Ze legt de nadruk
op de zorgwekkende economische ontwikkeling van zowel
de toeristische als de agrarische sector. Wat de
ecologische ontwikkelingen betreft krijgt het spanningsveld
tussen de recreatie en de aanwezige en potentiële
natuurwaarden en de daarvoor noodzakelijke hydrologische
omstandigheden (onderlaag) veel aandacht. Het sociale
klimaat wordt als aantrekkelijk gezien, zij het dat de
automobiliteit de leefbaarheid in de kernen negatief
beïnvloedt. De culturele kwaliteiten van kernen en landschap
worden hoog gewaardeerd. Het benutten van deze identiteit
is een kans.
De doelen van het plan liggen in het verlengde van de
problemen. Kenmerkend zijn woorden als versterken,
verbeteren, beheersen, beperken, verbreden. Uitgaande van
wat er is, worden verschuivingen voorgesteld ten gunste van
een meer vitale (sociaal)economische ontwikkeling. Daar
waar culturele en ecologische waarden hieraan
ondersteunend kunnen zijn, wordt dit aangegrepen. Waar
deze spanning geven moet er van beide kanten wat ‘water
bij de wijn’.
Het accent in de ontwikkelopgave ligt op de toeristisch
recreatieve herstructureringsopgave en agrarische
structuurversterking met culturele waarden veelal als kans
en ecologische waarden vooral als randvoorwaarde.
De inhoudelijke concepten die als oplossingsrichtingen
worden geformuleerd zijn voor deze analyse geordend
volgens de lagenbenadering.
Voor de onderlaag gelden uitgangspunten die, conform
rijksbeleid, blijk geven van een beweging naar het herstellen
van natuurlijke processen in plaats van een technologische
beheersingsbenadering. De dynamiek van water en wind,
water als ordenend principe, robuuste duinen, herstel van
zoet-zout-overgangen zijn de bijbehorende termen.
In de netwerklaag is de belangrijkste structurerende keuze
het principe van ‘duurzaam veilig’ en daaraan gekoppeld de
recreatieverdeelweg die de kust goed bereikbaar maakt,
maar de kernen van doorgaand verkeer ontlast.
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Recreatietransferia gelden als te onderzoeken optie.
Bij de occupatielaag is de landschappelijke hoofdstructuur
van robuuste duinenrij, open poelgebieden en verdichte
kreekruggen een leidend principe. De toeristische strategie
wil de kustplaatsen van een kwaliteitsimpuls voorzien: van
kwantiteit naar kwaliteit en differentiatie. Het imago moet
verder gaan dan zon, zee en strand. Het beachconcept en
karakteristiek aanbod van dagrecreatie en verblijfsrecreatie
(hofstede campings) zijn hiervan uitwerkingen.
De agrarische strategie zet in op verbrede
plattelandsontwikkeling met een link naar ‘landschappelijk
plattelandstoerisme’, alsook op intensivering en specialisatie
van grondgebonden productie.
In het uitvoeringsprogramma bij het plan is te zien waar de
(strategische) ontwikkelingsvisie leidt tot concrete
handelingen of voornemens van zowel overheden als
maatschappelijke actoren.
Zoals aangegeven in paragraaf 2.2 is een
uitvoeringsprogramma bij een strategisch plan niet een
rechtstreekse en uitputtende vertaling van plandoelen. Een
uitvoeringsprogramma geeft een indicatie waar het plan het
meest appelleert aan maatschappelijke behoefte tot
verandering, of waar de meeste urgentie wordt ervaren. Het
gegeven uitvoeringsprogramma is bovendien een
momentopname. We gebruiken de gegevens uit het
programma om ‘door de oogharen’ een indruk te krijgen van
de resonantie, herkenning of uitnodigende werking die
Walcheren 2000+ heeft opgeleverd.

Overheden

Onderlaag
- bestrijden wateroverlast
verblijfsrecreatie (2x) a.g.v.
natuurontwikkeling
- div maatregelen de Manteling
- natuurvriendelijke oevers
- onderzoek robuuste duinen
- onderzoek afstromend
duinwater tbv landbouw

Maatschappelijke organisaties
Ondernemers

Netwerklaag
- Herziening
bestemmingsplannen (infra)
- realisatie duurzaam veilig
verkeersstructuur
- onderzoek noodzaak
randwegen
- onderzoek recreatietransferia
- onderzoek
recreatieverkeersmanagement

Occupatielaag
- Herziening
bestemmingsplannen
- kwaliteitsverbetering
recreatiebedrijven
- Verplaatsing recreatiebedrijven
(2)
- toetsing agrarische
ondernemingsplannen met
verblijfsrecreatie
- recr. voorzieningen langs
routes
- div maatregelen de manteling
- bevorderen inplaatsen
melkveehouderij
- Werkcoöperatie verbrede
landbouw (agr. natuurbeheer)
- Consulent plattelandstoerisme
- educatie (agr.)ondernemers
plattelandstoerisme
- samenwerkingsnetwerk
plattelandstoerisme
- recr. voorzieningen langs
routes
- stimuleren biologische
landbouw
- kwaliteitsverbetering
recreatiebedrijven
- educatie ondernemers
plattelandstoerisme
- opstellen ondernemingsplannen
agr verblijfsrecreatie

Opvallende punten uitvoeringsprogramma:
• de onderlaag is het domein van overheden. Dit is logisch aangezien het om lange termijn, ingrijpende ontwikkelingen gaat.
Ondanks de veelbelovende doelen in Walcheren 2000+ worden nog weinig concrete maatregelen voorgesteld. Veel is vervat
in onderzoek. Ook gaat het om compenserende maatregelen voor ondernemers als gevolg van het bevorderen van een
meer natuurlijk watersysteem.
• Ook de netwerklaag wordt door overheden gedomineerd. Concrete maatregelen voor grondige aanpassing van de
infrastructuur liggen in het verschiet; voor andere vernieuwingen (transferia, verkeersmanagement) wordt onderzoek ingezet.
• De occupatielaag is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheden, maatschappelijke organisaties (koepels,
maatschappelijk middenveld) en ondernemers. Opvallend is dat hier de agrarische sector verreweg de meeste initiatieven ten
toon spreidt, ondersteund door een actieve koepel en faciliterende overheid.

4.3

Scenario atelier met regionale
betrokkenen (2004/5)

Als eerste stap in het traject Zwakke Schakel Walcheren is
met een groep van ca 30 betrokkenen vanuit verschillende
bestuurlijke, maatschappelijke en disciplinaire achtergrond
gewerkt aan

a) formuleren van voor de streek relevante ruimtelijke
kwaliteitscriteria
b) ontwikkelen van gebiedsscenario’s om mogelijke
toekomsten te verkennen
c) benoemen van projecten om de scenario’s concreter,
beter voorstelbaar te maken
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Centraal in de opgave stond de dubbeldoelstelling van
veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Als ‘kapstok’ voor de
opgave was meegegeven voor de veiligheid de opties van
zeewaartse en landwaartse versterking van de kust en voor
wat betreft de ruimtelijke kwaliteit de Habiforum
kwaliteitsmatrix.
De beoordeling van de huidige kwaliteit is in het atelier gevat
in een economisch, ecologisch, sociaal en cultureel
kwaliteitsprofiel 2004 en ook in kaart weergegeven als
structuurbeelden. De bewoording is zowel gericht op
sterkten als op zwakten.
Bij het economische profiel staat het toerisme centraal.
Interessant zijn de zichtbare scheepvaart, de strandhuisjes
als innovatief verblijf en het Landfront. Kleinschaligheid wordt
van groot belang geacht en dat is op veel plaatsen niet het
geval. De afstemming met natuur laat vaak te wensen over.
Ook de bereikbaarheid van de kust vanuit het achterland is
problematisch.
Bij het ecologische profiel is de mogelijkheid voor
onthaasten, in kustzone en achterland, een grote kwaliteit.
Wat betreft flora gaat het vooral om interessante
hydrologische gradiënten (Vroongronden potentieel,
duinvalleien, kreek) en habitats of stepping stones voor
vogels. Over de luchtkwaliteit bestaat verschil van mening.
Bij het sociale profiel is de onveilige situatie van de zwakke
plekken in de kustverdediging een minpunt. Het
voorzieningenniveau in de kernen is wisselend.
Mogelijkheden voor beleving en sociale ontspanning zijn
goed.
Het culturele profiel ten slotte bevat louter positieve
kwaliteiten: de stads- en dorpskernen, het agrarische
cultuurlandschap met tal van historische antecedenten, de
kreken en watergangen en het ‘Landfront’ uit de 2e
wereldoorlog.
Het expliciteren van de doelen voor ruimtelijke kwaliteit
hebben veel aandacht gekregen. Uiteindelijk zijn 18 doelen
geformuleerd, verdeeld over de economische, ecologische,
sociale en culturele dimensie. Bij economie valt op de
noodzakelijke afstemming op ecologie en sociaal-culturele
aspecten. Noodzakelijk omdat men anders wellicht de kip
met de gouden eieren slacht of ‘het kind met het badwater
weggooit’. Innovatie en benutten van de kleinschalige
identiteit zijn hiervan uitwerkingen. Bij de ecologie ligt het
accent op het belevingsaspect van onthaasting en het
ecologisch functioneren als systeem (duurzaamheid,
ecologische schakels, hydrologie). Leefbaarheid en
veiligheid scoren hoog bij sociale doelen, naast ruimte voor
initiatieven, aandacht voor eigenheid. Cultureel streeft de
groep naar het behouden van de cultuurhistorische identiteit,
de eilandcultuur en zichtbare geschiedenis, echter met open
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oog voor nieuwe ontwikkelingen.
De kern van de ontwikkelopgave ligt in de wijze waarop de
identiteit van het kustgebied zich, gegeven de ingrijpende
veiligheidsopgave, kan ontwikkelen. Welke mogelijkheden
bieden een (stapsgewijze) identiteitsversterking, of juist een
metamorfose met grote transformaties.
In het atelier zijn vervolgens 4 scenario’s uitgewerkt op het
kruisvlak van de variabelen ‘identiteitsversterking’ en
‘metamorfose’ enerzijds en ‘zeewaarts’ landwaarts’ voor de
kustversterkingopties anderzijds. De concepten die uit de
vier scenario’s opkomen zijn hier bij elkaar genomen en
geclusterd naar onderlaag, netwerklaag en occupatielaag.
Weliswaar passen niet alle concepten tegelijk in één
ruimtelijke visie, maar het gaat er bij de analyse om welke
rijkdom aan nieuwe toekomsten uit het traject naar voren
komen.
Voor de onderlaag worden de opties van robuuste duinen
geconcretiseerd en worden op veel plaatsen sterke
ecologische verbindingen met en in het achterland
voorgesteld. Gedurfde ideeën voor de nieuwe
kustmorfologie zoals een lagunekust, strandlobben, een
gekerfde zeereep en verlegging van de vaargeul komen op.
De harde kustverdediging levert eveneens nieuwe opties die
het functioneren van de onderlaag beïnvloeden, zoals de
doorlatende dijk of ‘duin over dijk’ combinaties.
Bij de netwerklaag komen de principes van ‘duurzaam veilig’,
recreatieverdeelweg en transferia terug. Daarnaast lijkt de
natte infrastructuur als vervoersader meer aandacht te
krijgen (watertaxi, zeeroute, off-shore) alsook innovatieve
vormen als kabelbaan of off-road systeem.
De occupatielaag schenkt op verschillende manieren
aandacht aan de noodzaak om, vanuit een voorgestelde
hoofdstructuur, tot keuzes te komen. Keuzes gericht op
profilering van verschillende kustvakken en kernen in de
toeristische kustzone en in de relatie met het (verstilde)
achterland. Dit biedt houvast voor profielen die worden
toegekend aan o.a. Vlissingen, Zoutelande, Westkapelle en
de tussenliggende vakken (bijvoorbeeld natuur of juist
hoogwaardig verblijf dominant).
Veel aandacht is er voor uitwerking van nieuwe toeristische
voorzieningen en ‘belevenissen’ als kwalitatieve
toevoegingen naast saneringsvoorstellen. De dijken bieden
veel aanknopingspunten voor nieuwe vormen van bebouwing
en recreatief gebruik. Landbouw krijgt zeer beperkt
aandacht.

In het atelier zijn tot slot projecten benoemd (tot 2020 en
daarna) die als motor voor het betreffende scenario kunnen
dienen. Hierbij gaat het niet om ‘geaccepteerde’ projecten
zoals in het uitvoeringsprogramma Walcheren 2000+, maar
om een inschatting van de deelnemers waar prioriteiten
zouden moeten liggen. Ook is niet aangegeven welke

partijen hierbij het initiatief zouden moeten nemen. Ondanks
de verschillen met Walcheren 2000+ zijn gegevens op een
rijtje gezet, voor alle scenario’s samen, ontleend aan de
projecten tot 2015/2020. Aangezien het soms om tamelijk
integrale projecten gaat, die in meer categorieën scoren, is
het totale aantal in de tabel groter dan in de rapportage.

Projectvoorstellen
Totaal aantal
Waarvan

Onderlaag
14
- zeewering
‘veerkrachtig’: 7
- idem ‘hard’: 3
- Eco(hydro)logische
structuur: 4

Netwerklaag
9
- hoofdstructuur/ rondwegen
‘regulier’: 2
- recreatie paden: 4
- innovatieve vormen tbv
toerisme: 3

Occupatielaag
17
- Verblijfsrecreatie: 4
- recr voorziening algemeen: 1
- recreatie/natuur: 2
- recreatie/cultuurhistorie: 3
- beeldkwaliteit/landschap, inclusief
sanering: 3
- voorzieningen/ herstructurering
kernen: 4
(- landbouw: geen)

Opvallende punten bij de projectvoorstellen:
• Er is veel aandacht voor de onderlaag, zowel de kust als verbindingen met achterland, veelal gekoppeld aan de
waterhuishouding.
• Infrastructuur is niet meer alleen om knelpunten op te lossen, maar ook gericht op ‘verplaatsen als belevenis’. Behalve de
bekende routenetwerken ook bijvoorbeeld de watertaxi of de Walcherenhopper. Van openbaar vervoer naar openbare
vervoering….
• Bij de occupatielaag staat vrijwel alles in het teken van kwaliteitstoerisme. Veel voorstellen koppelen toeristische
voorzieningen aan ecologische of culturele doelen.

4.4

Alternatieven atelier met externe
deskundigen (zomer 2005)

Als opmaat naar de Strategische Milieu Beoordeling hebben
9 externe ontwerpers en leden uit de projectorganisatie
Zwakke Schakels 3 varianten uitgewerkt: Landwaarts,
Consolidatie en Zeewaarts.
Ook hier is in beginsel weer gebruik gemaakt van de
methodische stappen beleven, streven, plannen en maken.
De op te leveren producten waren
a )visie op huidige kwaliteiten in relatie tot de 18
kwaliteitsdoelen uit het voorgaande regio atelier.
b) visie voor het hele gebied
c) uitwerkingen voor drie (prioritaire) deelgebieden
d) projectindicaties tot ca 2020
De beoordeling van de huidige ruimtelijke kwaliteit door
mensen ‘van buiten’ gaf het volgende beeld. De huidige
economische kwaliteit werd tamelijk hard aan de kaak

gesteld: ondanks verscheidenheid van de kust is er weinig
echte differentiatie en profilering en wordt innovatiekracht en
samenhang gemist. Vlissingen is een positieve uitzondering.
Als kans wordt benoemd dat hier nog veel ruimte is voor
nieuwe kwaliteitsimpulsen.
Ecologisch gezien is er een interessante verscheidenheid
aan milieus, maar door de krappe maatvoering zijn ze
kwetsbaar en dreigt versnippering. De beleving van de
natuurlijke elementen hebben grote potentie, maar worden
niet voldoende benut.
De kleinschalige, op elkaar betrokken sociale structuur heeft
twee kanten. Enerzijds biedt het een prettig woonmilieu met
veiligheid en geborgenheid, anderzijds kan het benauwend
werken. Kansen liggen in de combinatie van zorg,
verzorging en recreatie.
De culturele identiteit wordt hoog gewaardeerd. Deze wordt
gekenmerkt door authenticiteit en kleinschaligheid en het
gevoel dat schaal en gebruik ‘kloppen’. Ondanks de relatief
jonge leeftijd van veel landschappelijke elementen (ca 50

13

jaar) ervaar je een gevoel van een historisch landschap. Een
gevaar is dat karakteristieke verschillen vervlakken in plaats
van worden uitgebuit.
Bij benoemen van kwalitatieve doelen zijn accenten gelegd
bij de 18 kwaliteitsdoelen zoals die door de regio waren
geformuleerd. Economisch stond vooral innovatie centraal
(wat gepaard moet gaan met saneringen) en een
gedifferentieerde profilering van enerzijds de kust als groot
gebaar anderzijds het kleinschalige achterland. Ecologisch
wordt ingezet op een robuuste landschappelijke structuur
die tegen een stootje kan en het beter beleefbaar maken
van de natuurlijke elementen. Het kleinschalige karakter van
de sociale structuur mag gekoesterd worden, met als
aandachtspunt dat er ‘mentale’ ruimte is voor nieuwe
impulsen en diversiteit. Bij de culturele dimensie staat
aanscherpen van verschillen voorop tussen kernen en de
tussengelegen zones. Het contrast van dit authentieke
gebied met de ‘metropolitane wereld’ (Randstad, Vlaamse
Ruit) als trekker moet worden uitgebuit.
Als accent in de ontwikkelopgave, ofwel kern van de
uitdaging voor de ontwerpteams, wordt gesteld dat
Walcheren kan worden gezien als een kleinschalige,
gevarieerde en stabiele ruimte in een spanningsveld van
hoge economische en ecologische druk. Twee centrale
opgaven vloeien hier uit voort:
1) profiteren van de confrontatie tussen de grootschaligheid
en dynamiek van de zee enerzijds en de kleinschaligheid
van het landschap anderzijds en
2) benutten van de economische kansen voor ontwikkeling
van het gebied vlak bij de metropolen, en tegelijk
versterken van de eigen identiteit.

Voor de drie hoofdalternatieven is een totaalbeeld geschetst
met deeluitwerkingen. Hieruit zijn de volgende inhoudelijke
concepten te destilleren.
Voorstellen voor de onderlaag behelzen zeewaarts het
‘wegduwen van de geul’ waardoor natuurlijke dynamiek in de
zeereep kansen krijgt. Landwaarts gaat het om verbreding
of verdubbeling van de duinen wat nieuwe binnenduinrand
milieus en duinvalleien oplevert. Dit biedt kansen voor
waterberging.
In de netwerklaag wordt aangesloten op het bekende
principe van de recreatieverdeelweg en zijn er voorstellen
voor een verbeterde recreatieve ontsluiting. Opvallend is de
knip die wordt voorgesteld in de verbinding DomburgWestkapelle. Benodigde ruimte voor de kustversterking is
hier de eerste aanleiding voor. De ontkoppeling biedt kansen
voor het verbijzonderen van het Vroongebied met uitstraling
naar beide kernen Domburg en Westkapelle.
Bij de occupatielaag is de hoofdstructuur logisch afgeleid
van onderlaag en netwerklaag. De robuustheid van de
kustzone biedt ruimte voor kwalitatieve toevoegingen voor
verblijfsrecreatie en voorzieningen, veelal gecombineerd met
natuurontwikkeling of versterking van het stedelijk milieu (bij
Vlissingen) of dorpsprofiel (bijvoorbeeld zorglandgoederen bij
Zoutelande). Op verschillende plaatsen wordt sanering
voorgesteld. Verdere invullingen geven inhoud aan de
differentiatie van de kustplaatsen Vlissingen, Zoutelande en
Westkapelle. Dit gebeurt vaak in combinatie met aanpassing
van de ‘harde zeewering’ (innovatieve dijken). Voor de
landbouw geldt dat in de kustzone ruimte wordt ingeleverd;
in het middengebied zijn mogelijkheden voor een verbrede
landbouw en nicheproducten.
Voor de drie deeluitwerkingen zijn per groep projecten
geformuleerd die als motor van ontwikkeling fungeren.
Onderstaand geeft een indeling in categorieën.

Projectvoorstellen
Onderlaag
Totaal aantal 28
Waarvan
- zeewering ‘veerkrachtig’: 11
- zeewering hard+zacht: 5
- idem ‘hard’: 9
- Eco(hydro)logische structuur: 3

Occupatielaag
Netwerklaag
18
7
- hoofdstructuur aanpassen (‘knip’): 3 - stedelijke herstructurering: 8
- nieuwe recr/woonmilieus (groen): 7
- overige aanpassingen: 4
- recreatieve voorz/ natuur: 3

Opvallende punten projecten:
• Ingrijpen in de onderlaag krijgt prioriteit als motor van verandering
• Aanpassingen in de netwerklaag staan hiermee direct in verband
• Herstructurering in de kernen is veelal een afgeleide van aanpassing van de zeewering;
• Kwalitatieve toevoegingen in groene woon/recreatiemilieus zijn vooral kansen die ontstaan door robuuste aanpak
onderlaag
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5

Voortschrijdend inzicht

5.1

Algemeen

Zowel binnen als tussen de verschillende planningsrondes is
sprake van dynamiek. Binnen een ronde worden als het
goed is nieuwe inzichten ontwikkeld door interactie tussen
deelnemers en door actieve kennisontwikkeling. Deze
inzichten zijn beschreven in de voorgaande paragrafen.
Tussen de onderscheiden planningsrondes komt ook nieuwe
informatie beschikbaar of zijn er maatschappelijke
ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden.
Vaak zullen dergelijke ontwikkelingen zelfs aanleiding zijn om
een nieuwe planronde te organiseren. Deze verschillen in
context zijn van belang om te kunnen verklaren of
onderbouwen waarom nieuwe visies ontstaan of noodzakelijk
zijn.
Toegespitst op de planrondes die (tot nu toe) in deze studie
aan de orde zijn gaat het in hoofdlijnen om de volgende
dynamiek tussen de rondes:
De stap van wat als ‘nulsituatie’ is gehanteerd, Walcheren
2000+, naar het plantraject Zwakke Schakel zuidwest
Walcheren is hoofdzakelijk ingegeven door de
kustveiligheidsproblematiek. Dit geeft heel nieuwe accenten
in de planningsopgave. Zo beslaat Walcheren 2000+ heel
Walcheren en concentreert de Zwakke Schakel zich in
hoofdzaak op de zuidwest kust. Daarnaast gebeurt er in vijf
jaar natuurlijk het nodige in maatschappelijk-politiek opzicht.
Tussen het eerste ‘zwakke schakel atelier’ en het tweede
atelier is nieuwe informatie toegevoegd. Twee onderwerpen
zijn vooral van invloed op het tweede atelier. Allereerst is
nieuw materiaal beschikbaar over de kustmorfologie met als
gevolg dat het traject tussen Westkapelle en Domburg wordt
toegevoegd aan het plangebied van de Zwakke Schakel.
Ook wordt duidelijk dat oplossingsrichtingen zoals het sterk
verleggen van de vaargeul en de ontwikkeling van een brede
lagunekust geen realistische opties zijn. Ten tweede zijn de
meningen over de eerste ronde scenario’s gepeild met als
uitkomst dat een vergaande metamorfose van het gebied
maatschappelijk weinig realistisch lijkt. De bandbreedte van
de scenario’s wordt voor de termijn tot 2020 ingeperkt,
voor de zeer lange termijn (2050) kunnen verdergaande
opties wel als inspiratiebron worden opgepakt.
Dus zowel wat betreft feitelijke informatie voor
oplossingsrichtingen, als wat betreft maatschappelijke
waarden ten aanzien van oplossingen, heeft de tweede
atelier-ronde een aangescherpte start.

5.2

Ontwikkeling van kwaliteitsoordeel,
kwaliteitsdoelen en interpretatie van de
opgave

De spanning die wordt ervaren tussen de actuele kwaliteit
van de leefomgeving en de ruimtelijke kwaliteitsdoelen voor
de toekomst vormt de kern van de planningsopgave.
Bekeken is welke ontwikkeling hierin valt te ontdekken bij
vergelijking van de opeenvolgende plan-stappen. De meest
opvallende punten worden benoemd.
Scenario atelier (regio) ten opzichte van de nulsituatie
(Walcheren 2000+)
- Veel nadrukkelijker balans tussen economische doelen en
ecologische, sociale en culturele doelen. De sociaaleconomische ontwikkeling is nu minder
geproblematiseerd, terwijl die in Walcheren 2000+
centraal stond, vertaald naar de agrarische en de
toeristisch recreatieve sector.
- Nauwelijks expliciete aandacht voor de agrarische sector.
Noch in het problematiseren van de huidige kwaliteit, noch
in de doelen. Daar waar in Walcheren 2000+ de
agrarische herstructurering zeer prominent onderdeel
was, is dit nu een ondergeschikt thema.
- Er wordt nu veel meer belang gehecht aan innovatie,
ruimte voor initiatieven en verscheidenheid daarin.
- Belevingsaspecten van ecologie, landschap worden komen
sterk naar voren. Zowel de kleinschalige structuren als
juist het grootschalige karakter van zee en duin: veel
nadruk op de bijzondere Zeeuwse (eiland)identiteit.
- Ecologie is minder plekgericht, meer systeemgericht.
- Sociale aspecten krijgen meer expliciete aandacht en
breder dan alleen ‘leefbaarheid’. Overwegend tevredenheid
over het sociale klimaat.
- Expliciet aandacht voor veiligheid kustzone als gevolg van
nieuwe opgave.
- Samengevat verschuift de kern van de opgave van
‘economische structuurversterking door agrarische en
toeristisch recreatieve herstructurering’ naar ‘ ontwikkeling
van de identiteit van het kustgebied in het licht van de
ingrijpende veiligheidsopgave’.
Alternatieven atelier (externe ontwerpers) ten opzichte van
scenario atelier (regio)
- Gebrek aan economische vitaliteit van de toeristische
sector wordt veel sterker aangezet: eenzijdig, weinig
innovatief, gebrek aan keuzen en (ruimtelijke en
organisatorische) samenhang. Noodzaak voor innovatie
wordt bevestigd, in combinatie met sanering zodat de
bijzondere identiteit van het gebied veel beter kan worden
benut.
- Ecologische beoordeling door externen is minder positief,
genuanceerder: veel potenties (gradiënten, ruimte en rust)
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maar onvoldoende robuust. Het beter beleefbaar maken
van de natuur als streven komt overeen met regio atelier.
- Beide kanten van het veilige, kleinschalige sociale klimaat
komen in beeld: naast de positieve kanten wordt aandacht
gevraagd voor ‘mentale ontwikkelingsruimte’ voor
noodzakelijke innovaties.
- Culturele waarden genieten grote waardering (net als in
het regio atelier). Authenticiteit meer koesteren, eerder
contrast zoeken met metropolen dan toegeven aan
nivellerende werking van externe invloeden.
- Samengevat zien we een aanscherping en concretisering
in de opgave om de identiteit van het gebied beter te
benutten:
1. maak de confrontatie tussen grote schaal en dynamiek
aan de zeekant versus kleinschaligheid aan de landkant
beleefbaar en
2.grijp de kansen die de omliggende metropolen te bieden
hebben (toerisme) door het authentieke karakter tot
inzet van nieuwe ontwikkelingen te maken.

5.3

Ontwikkeling van inhoudelijke concepten

Bij de vergelijking tussen de nulsituatie en de scenario’s in
het regio atelier, moet worden bedacht dat Walcheren
2000+ een planhorizon tot ca 2015 heeft, terwijl de
scenario’s tot 2020-2050 reiken. Bovendien gaat het in het
eerste geval om een bestuurlijk vastgesteld plan (de meest
wenselijke toekomst, met alle compromissen en
nuanceringen die daarbij horen) en zijn de scenario’s
verkenningen van mogelijke toekomsten.
Echter de ontwikkeling van inhoudelijke concepten biedt
zicht op nieuwe richtingen die ingeslagen kunnen worden en
accentverschuivingen daarin.
Scenario atelier (regio) ten opzichte van de nulsituatie
(Walcheren 2000+)
- Wat in Walcheren 2000+ als na te streven principes wordt
gepresenteerd voor de onderlaag (water als ordenend
principe, natuurlijke processen water en wind), is in de
scenario’s concreter uitgewerkt in ontwerpvoorstellen
(robuuste duinen, ecologische verbindingen met
achterland). Nieuw zijn de voorstellen om de
kustmorfologie te beïnvloeden en daarmee nieuwe
betekenisvolle milieus te ontwikkelen. Dit geldt ook voor
een reeks voorstellen voor meervoudig gebruik van de
dijken. In het algemeen zien we dat de nieuwe
veiligheidsopgave wordt aangegrepen om ruimtelijke
differentiatie en kwaliteiten toe te voegen.
- In de netwerklaag wordt voortgeborduurd op de ingezette
koers van Walcheren 2000+ waar het gaat om
verkeerstechnische principes als ‘duurzaam veilig’ en de
recreatieverdeelweg. Een reeks innovatieve en concrete
ontwerpideeën wordt toegevoegd voor recreatief vervoer.
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Opvallend is daarbij dat het niet alleen verkeerstechnische
uitwerkingen zijn, maar dat men veel meer redeneert
vanuit ‘verplaatsen als beleving’. Vervoer over/ langs
water (watertaxi, zeeroute, kabelbaan langs kust,
kanoroutes) speelt nadrukkelijk in op de identiteit van het
gebied.
- In de occupatielaag valt op dat de gedifferentieerde
identiteit van de kernen en tussenliggende zones
bewuster wordt aangegrepen om keuzes te maken.
Overigens kregen de kernen in Walcheren 2000+
nagenoeg geen aandacht. Nu is de kustversterking
aanleiding om de kustdorpen en Vlissingen een
kwaliteitsimpuls te geven.
- De kwaliteitsstrategie voor recreatie en toerisme wordt
doorgezet, maar met meer concrete voorstellen voor
hoogwaardige, innovatieve vormen van verblijf
(bijvoorbeeld vliedbergen) en duidelijker keuzes voor
sanering van enkele grootschalige of niet passende
complexen. Belevingsaspecten krijgen meer nadruk, al
blijven voorstellen op dit punt nog vaag (‘beleefbaar maken
landfront, vertier in stad en dorp’).
- Agrarische ontwikkeling is slechts incidenteel aan de orde,
waarschijnlijk omdat het achterland minder nadruk krijgt
dan de kustzone. Voorstellen voor nieuwe ontwikkelingen
zijn gericht op niches in de markt en kansen voor
meekoppeling met andere belangen. Dit is vergelijkbaar
met Walcheren 2000+.
Alternatieven atelier (externe ontwerpers) ten opzichte van
scenario atelier (regio)
- De onderlaag wordt gestructureerd uitgewerkt in een
zeewaartse en landwaartse variant. Het consolidatiemodel
beïnvloedt de onderlaag niet wezenlijk. De nieuwe
informatie over de (on)mogelijkheden wat betreft de
kustmorfologie versmallen de bandbreedte van de
zeewaartse oplossingen. Nieuwe creativiteit ontstaat in
dubbele dijken, pieren en dammen. De landwaartse variant
geeft stevig inhoud aan de versterking van
ecohydrologische relaties tussen duinzone en achterland.
- Structurele aanpassingen in de netwerklaag zijn veelal het
directe gevolg van voorstellen voor de onderlaag. Nieuw
gegeven is de ‘knip’ in de route Westkapelle-Domburg.
Hiermee krijgt de noordwest hoek van Walcheren de
mogelijkheid te ontwikkelen tot een uniek gebied waar de
principes van natuurlijke procesdynamiek tot haar recht
kunnen komen. Opvallend is dat dit nieuwe inzicht in alle
drie de varianten terug komt.
- In de netwerklaag wordt minder aandacht besteed aan
verschillende of nieuwe vormen van vervoer. Principes van
duurzaam veilig en recreatieverdeelweg worden
gecontinueerd.
- De occupatielaag krijgt te maken met de nieuwe

structurerende werking van onderlaag en netwerklaag:
vooral de robuuste duinen en het ‘gat’ tussen Westkapelle
en Domburg voegen nieuwe mogelijkheden toe voor
gebruik en beleving. Toeristische ontwikkelingen krijgen
hierdoor een sterke kwaliteitsimpuls, die geënt is op de
unieke kwaliteiten van de plek en aanleiding geeft tot
differentiatie van zones en kernen.
- De profielen van de kustplaatsen worden aangescherpt
door herinrichtingvoorstellen, in relatie tot de gekozen
kustverdedigingoptie.
- Productielandbouw schuift verder landinwaarts als gevolg
van het robuuster maken van het duinsysteem en
functiewijzigingen in de binnenduinrand. In het
middengebied wordt de strategie van meekoppelen
gevolgd die al is ingezet bij Walcheren 2000+ en het
regio atelier.

5.4

Vergelijking van projectvoorstellen

Het formuleren van projecten bij strategische planning kan
twee doelen dienen. Als eerste kunnen projecten het plan
concretiseren waarmee de bedoeling en de implicaties van
het plan duidelijker worden. De projecten worden vanuit de
lange termijn visie ‘terugvertaald’ naar de kortere termijn
(een vorm van backcasting) en hebben een illustratieve
functie. Als de projectvoorstellen werkelijk als ‘operationele
voorstellen’ zouden worden beschouwd, veronderstelt deze
manier van denken een centrale actor die uitvoering top
down kan aansturen. Dit is maar zeer beperkt het geval,
zeker in de occupatielaag.
In de ‘Zwakke Schakel ateliers’ zijn de projecten in deze
(illustratieve) zin geformuleerd.
Een tweede functie van het formuleren van projecten zien we
in een uitvoeringsprogramma zoals bij Walcheren 2000+. Dit
heeft zoals eerder betoogd (zie 2.2. en 4.2) een ander
karakter. Dit programma geeft aan welke onderdelen van de
strategische visie weerklank vinden in de maatschappelijke
realiteit en is niet meer vrijblijvend. De projectvoorstellen uit
2000+ en de Zwakke Schakel zijn om deze reden dan ook
niet helemaal vergelijkbaar, maar bieden zeker
aanknopingspunten voor reflectie .
Als we met bovenstaande kanttekening naar de projecten
kijken dan valt op dat in Walcheren 2000+ bij de betrokken
overheden nog geen gevoel van urgentie aanwezig was bij
het veiligheidsvraagstuk. Er worden nog geen voorstellen
voor geformuleerd. Een meer duurzame benadering van de
onderlaag vanuit natuurlijke processen (ecologie,
waterhuishouding) krijgt slechts beperkt en langzaam vorm
in voorbereidend onderzoek en het oplossen van enkele
evidente knelpunten (natuur-recreatie).
Bij de netwerklaag is de urgentie om structureel in te grijpen

groter. Hier liggen concrete voorstellen (principe
recreatieverdeelweg) die niet alleen plaatselijke knelpunten
oplossen, maar aanleiding kunnen zijn voor nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen (die overigens niet consequent in
beeld worden gebracht).
Op de occupatielaag gaat de meeste aandacht uit naar
oplossen van plaatselijke knelpunten (meer reactief dan
proactief) en ondersteuning van de herstructurering van
toeristische en agrarische sector. De integrale aanpak van
de Manteling, waarbij onderlaag, netwerk- en occupatielaag
in onderlinge relatie worden aangepakt, is een uitzondering.
De betrokkenheid van landschapsbeherende instanties voor
dit gebied is hier waarschijnlijk een belangrijke motor
geweest.
Buiten de overheid is het vooral de agrarische sector die
zelf initiatieven ontplooit. Kennelijk is bij deze sector een
groot gevoel van urgentie over een nieuwe koers en is
bereidheid hieraan, in onderlinge samenwerking, bij te
dragen. Dat dit bij de toeristisch recreatieve sector niet of
beduidend minder het geval is mag reden zijn tot
ongerustheid.
Deze analyse van de impact en reikwijdte van Walcheren
2000+ komt herkenbaar terug in de meningen van de
deelnemers aan het Zwakke Schakel traject vijf jaar later.
Grootste zorg wordt daar geuit bij de kwaliteit van de
toeristische ontwikkelingen en de onbenutte potenties van
identiteit, rust en ruimte die om een meer actieve
benadering vragen, in het bijzonder van de overheden.
Bij de Zwakke Schakelateliers is het accent in de
projectvoorstellen sterk verschoven naar de
conditiescheppende onderlaag en netwerklaag. Dit is deels
inherent aan het karakter van de kustveiligheid opgave en de
urgentie die hiervan uitgaat. Maar de projectvoorstellen
werken de kansen die de nieuwe kustverdediging biedt uit
ter versterking van de identiteit en ecologische robuustheid.
En dat vormt als het ware de schatkamer voor de
toeristische ontwikkeling.
Een ander opvallend verschil is dat de Zwakke Schakel
projecten meer inspelen op ‘beleven, kwaliteit, emotie’,
terwijl Walcheren 2000+ sterk in het teken stond van een
functionele benadering. Dit illustreert zichtbaar de
verschuiving in de richting van de ‘beleveniseconomie’.
5.5
Conclusies en aanbevelingen over ruimtelijke
kwaliteit vanuit inhoudelijke analyse
Eén van de hoofdvragen van dit onderzoek luidde: Hoe
ontwikkelen inzichten over ruimtelijke kwaliteit zich in de loop

7
Niet alleen aanleiding voor reflectie op de ‘inhoudelijke oogst’, maar ook
methodisch: zie paragraaf 6.3, bij ‘maken’.
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van het planproces, en wat kunnen we daarvan leren voor
volgende stappen in het planproces?
In het voorgaande is gereflecteerd op aspecten van
ruimtelijke kwaliteit in de kustzone Walcheren. Het
‘voortschrijdend inzicht’ dat in de periode 2000 - 2005 is
ontwikkeld in en over dit gebied heeft een aantal opvallende
punten opgeleverd die als houvast voor volgende stappen
kunnen worden aangegrepen.
Aandacht verschuiven van occupatielaag naar onderlaag en
netwerklaag
Walcheren 2000+ kan worden gezien als een markering in
het denken en handelen over ruimtelijke kwaliteit. Aan de
ene kant worden uitgangspunten benoemd die wijzen op
vernieuwingen in het denken over een duurzame ruimtelijke
ontwikkeling. Bijvoorbeeld het herstel van natuurlijke
processen zoals de dynamiek van water en wind in ‘robuuste
duinen’. De uitwerking van die ingrijpende uitgangspunten is
echter nog nauwelijks vertaald in harde maatregelen.
Aanpassingen in de occupatielaag (plekken) leiden niet tot
structurele kwaliteitsverbetering. Vernieuwingen in de
onderlaag en de netwerken, waarbij duurzame processen
centraal staan, zijn nodig om een echte kwaliteitsslag te
maken. Het is als met een huis waarvan fundering en casco
aan renovatie toe zijn. Dan helpt een nieuw interieur maar
heel beperkt om de mankementen te maskeren.
Zwakke Schakel traject aangrijpen voor omslag in denken en
handelen
Bij Walcheren 2000+ bestond nog onvoldoende urgentie om
de papieren uitgangspunten voor de onderlaag te vertalen
naar maatregelen. Het beleidstraject Zwakke Schakels biedt
de mogelijkheid om werkelijk een omslag in denken en
handelen te veroorzaken. De intentie om de noodzakelijke
investeringen in kustveiligheid te combineren met
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is ook van groot
belang omdat op deze manier kan worden geprofiteerd van
het gegeven dat hogere overheden meefinancieren in de
(dure) ‘onderlaag’ en daarmee een impuls geven aan
netwerk- en occupatielaag.
Verbindingen leggen tussen economische, ecologische,
sociale en culturele waarden en belangen
De ateliers die tot nu toe zijn gehouden in het kader van de
‘Zwakke Schakel’ maken niet alleen duidelijk dat de
deelnemers zich zorgen maken over de balans tussen
economie, ecologie, sociale en culturele aspecten. Ze
brengen ook aan het licht dat de gebruikelijke (zie Walcheren
2000+) gescheiden, op polarisatie gerichte benadering van
deze belangen, met plekgewijze compromissen tussen
vooral economie en ecologie, op langere termijn geen
duurzame oplossingen levert. Kenmerkend voor de beelden
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van ruimtelijke kwaliteit die de ateliers hebben opgeleverd is
dat juist verbindingen zijn gelegd tussen de vier ‘belangen’.
De spanning tussen de belangen wordt eerst opgezocht en
vervolgens omgevormd tot nieuwe oplossingsrichting
(creatieve spanning). Zo kan het authentieke sociale en
culturele karakter van het gebied de toeristische kurk zijn
waarop het gebied drijft. En heeft een robuuste (dat wil
zeggen, naar huidige maatstaven wellicht
overgedimensioneerde) ecologische ontwikkeling van de
duinzone een aantrekkelijke opname capaciteit voor
kwalitatieve toevoegingen voor wonen en
(verblijfs)recreatieve voorzieningen.
Het is aan te raden om dit denken vanuit verbinding in plaats
van scheiding, polarisatie en schijnbare onverenigbaarheid
meer aandacht te geven in de communicatie over ruimtelijke
ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteiten. Een benadering van
tegenstelling en belangenafweging leidt over het algemeen
tot ‘compromissen kwaliteit’; de ateliers laten zien dat een
verbindende, integrerende benadering daarentegen kan
leiden tot nieuwe kwaliteiten.
Momentum benutten
Het moment waarop deze planontwikkeling plaatsvindt, is
een belangrijk gegeven. Het vraagstuk van de kustveiligheid
vergroot het gevoel van urgentie om ruimtelijk in te grijpen.
Maar wezenlijk is ook dat Walcheren nog (letterlijk) ‘ruimte’
heeft voor veerkrachtige oplossingen. Daar waar ruimte is
moet deze worden benut, voordat invloeden van
verstedelijking en toerisme tot meer versnippering hebben
geleid. Het grote voordeel van een zekere
overdimensionering van ecologische relaties is de veel
grotere mogelijkheid voor functiecombinaties. De voorstellen
uit de ateliers, en vooral het tweede atelier, bieden tal van
aanknopingspunten.
Daar waar geen of veel minder fysieke ruimte is, zoals bij de
kernen, kan versterking van de harde zeewering worden
gecombineerd met een kwaliteitsimpuls van de kustplaatsen.
Belevenis economie verdringt productie economie
Het inzetten op ‘integrale ruimtelijke kwaliteit’ en het
voorkómen van marginale oplossingen met korte termijn
compromissen is geen luxe of modieuze voorkeur. Dit moet
vooral in het licht worden gezien van de overgang van een
productie economie naar de ‘belevenis economie’. Zonder
het als zodanig te benoemen kwam deze notie in beide
ateliers, maar vooral in het regioatelier, tot uitdrukking in
veel verschillende voorstellen. De omslag naar een andere
waardering van rust, ruimte, identiteit, contrasten tussen
robuuste natuurlijke dynamiek en historische gegroeide
kleinschaligheid zijn kernpunten in het ruimtelijke
kwaliteitsprofiel.

Aanscherpen profielen kustplaatsen en tussenzones
Ongeacht de verdere uitkomsten van de SMB lijkt men het
er in alle varianten over eens dat een differentiatie nodig is
in deelgebieden en profielen van kustplaatsen en dat
nivellering moet worden voorkomen. Dit gegeven kan
aanleiding zijn om in een parallel traject selecte
gezelschappen uit deze gebieden uit te nodigen om als
volgende uitwerkingsslag zelf vorm te geven aan een
langere termijn visie, in het licht van de kustproblematiek.
Op het lagere schaalniveau van kern en omgeving zullen
weer andere aanknopingspunten zichtbaar worden, zoals
ook is gebleken bij de deeluitwerkingen in het tweede
atelier. Dit zal ook het visieproces op gebiedsniveau kunnen
voeden.
Veerkrachtig landschap als inspiratie
De reacties op het eerste atelier maakten duidelijk dat een
sterke metamorfose niet ‘past’ in de cultuur van Walcheren.
Het tweede atelier heeft versterking van de identiteit van
Walcheren tot inzet van de plannen gemaakt.
Het landschap met de rijke ondergrond heeft sinds de
inundatie ruim 50 jaar geleden bewezen dat het grote
veerkracht heeft. Ondanks de relatief jonge leeftijd van veel
landschappelijke elementen en patronen ervaart men
Walcheren als een historisch, organisch gegroeid gebied. Dit
gegeven uit de recente geschiedenis kan als inspiratiebron
dienen voor de transformaties die voortkomen uit de nieuwe
kustverdedigingconcepten.
6 Methodische aspecten
6.1
Algemeen
Als tweede hoofdvraag van dit onderzoek is geformuleerd:
Welke methodische principes zijn toegepast in de
verschillende stappen van het planproces, en wat kunnen we
daarvan leren over werkmethoden voor ruimtelijke kwaliteit
in complexe planningsvraagstukken?
De werkmethode van Walcheren 2000+ wordt hier buiten
beschouwing gelaten. In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste
kenmerken van de methode beschreven waarmee is gewerkt
in de Zwakke Schakel ateliers: het cyclische proces, waarbij
de kwaliteitsmatrix en de lagenbenadering worden ingezet.
Een ander belangrijk kenmerk van de werkwijze is de atelier
werkvorm, waar personen van verschillende achtergronden
intensief samenwerken. Terugkijkend op de resultaten levert
dit de volgende aandachtspunten op.
6.2
Ateliers
Tot nu toe zijn 2 ateliers georganiseerd met verschillende
groepen: de eerste met regionale ‘stakeholders’ (2 keer een
dag), de tweede met externe ontwerpers (2,5 dag
aaneengesloten). Wat gelijk is gebleven zijn de begeleiders

(inhoudelijke voorbereiding, procesbegeleiding en verslag)
en de methode (werkbank ruimtelijke kwaliteit). De ateliers
kunnen worden beschouwd als middel om versnelling en
verdieping in het planproces te brengen.
Continuïteit in aansturing, methode en verslaglegging
De continuïteit in aansturing en methode is heel positief. Dit
maakt resultaten onderling vergelijkbaar en bevordert dat
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van eerdere
resultaten. Speciale vermelding verdient de verslaglegging.
Door bewerking door dezelfde personen, niet alleen in tekst,
maar vooral ook het kaartmateriaal, ontstaat eenheid in
begrippen en legenda’s. Voor het onderbouwen en
communiceren van ‘voortschrijdend inzicht’ is dit van groot
belang. De hoofdstukken 4 en 5 van deze rapportage zijn
hiervan een illustratie.
Verschillen in kennis en vaardigheden
Gekozen is voor verschillende deelnemervelden per atelier:
‘regionale deskundigen’ en ‘ontwerpers’. Wat zichtbaar was
in de ateliers (en bevestigd wordt in literatuur) is dat
ontwerpers, vanwege hun ervaring met complexe
vraagstukken en de daarbij horende ‘ontwerpende
benadering’, anders te werk gaan dan niet-ontwerpers. Het
proces van divergeren en convergeren, analyse en synthese,
schetsenderwijs argumenteren, is een vanzelfsprekende
attitude. Het volgen van een voorgeschreven methode (die in
de eerste stappen vooral analytisch van aard is) ging in
eerste instantie niet echt van harte. Bij het werken met de
matrix werden al onderlinge verbanden benoemd die als een
rode draad met de ontwerpvisies te verbinden zijn.
Overigens blijkt uit de feedback achteraf dat een deel van de
ontwerpers wel degelijk meerwaarde zag in de
gestructureerde benadering.
Als we de scenario’s uit het eerste en de ontwerpvisies uit
het tweede atelier tegen het licht houden zijn er ook
verschillen. De ontwerpvisies hebben een sterkere ‘interne
logica’, vooral in de relaties tussen onderlaag, netwerklaag
en occupatielaag. Op de occupatielaag zijn de ontwerpers
selectiever in het toevoegen van nieuwe functies en volgen
de voorstellen voor herstructurering en transformatie over
het algemeen uit de nieuwe voorstellen voor onderlaag en
netwerklaag.
Bij de scenario’s (overwegend niet-ontwerpers) ontbreekt het
niet aan creativiteit, maar de optelsom doet soms
willekeurig aan. Verwerking van de rijkdom aan ideeën tot
een consistent geheel vergt een getraind inzicht in
structuren en processen.
Wat ook opvalt, is dat de ‘externe’ ontwerpers, die over een
ruimer referentiekader buiten het gebied beschikken, een
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scherper oordeel hadden over de huidige kwaliteiten dan
mensen uit de regio, zowel wat betreft unieke (positieve)
kwaliteiten als bij zorgelijke aspecten zoals de economische
ontwikkeling. Het voorhouden van een spiegel door relatieve
buitenstaanders werkt vaak heel verrijkend bij complexe
vraagstukken. Tegelijk kan de gebiedskennis ‘van binnenuit’
niet worden gemist omdat nieuwe ontwikkelingen altijd van
binnenuit gedragen zullen moeten (gaan) worden.
Een belangrijk selectiecriterium bij de ontwerpers was hun
bekendheid met kustproblematiek. Dit bleek inderdaad een
voordeel voor de productiviteit in het atelier.
In de gekozen opzet zijn gebiedskenners en ontwerpers
volgtijdelijk in ateliers aan het werk geweest. Het belang van
een vroege betrokkenheid van gebiedskenners bij
agendavorming en verwoording en verbeelding van
ruimtelijke kwaliteit staat buiten kijf. Op grond van de
ervaring dat de groepen juist aanvullende kennis en
kwaliteiten hebben, doet de vraag zich voor of ook gekozen
had kunnen worden voor het mengen van in- en externen,
ontwerpers en overige deskundigen? Bij een grotere
diversiteit aan deelnemers is het wederzijdse leereffect
waarschijnlijk groter. De complementariteit in de groep kan
beter worden benut, zeker als in bepaalde stappen tot een
rolverdeling wordt overgegaan. Zo zijn ontwerpers weliswaar
getraind in het ontwerpproces, maar zijn over het algemeen
minder sterk in het systematisch vastleggen van
ontwerpkeuzen; het argumentatieproces vindt plaats in de
hoofden. De niet-ontwerpers kunnen dan de rol krijgen om
juist dit argumentatie proces expliciet te maken. Het
resultaat moet immers een consistente visie zijn met een
transparante onderbouwing. Een gezamenlijk atelier
voorkomt ook het ‘not invented here’ effect dat kan ontstaan
als gebiedskenners zich niet herkennen in de visies van
externen.
Als nadeel van het mengen van (externe) ontwerpers en
gebiedskenners kan gelden dat er een (vermeende)
onevenwichtigheid kan ontstaan in de inbreng, bijvoorbeeld
doordat de professionele ontwerpers het proces te sterk
gaan domineren. Ervaring in andere, vergelijkbare
interactieve ontwerptrajecten leert dat dit met een goede
regie op de gebruikte technieken en groepsdynamiek niet
het geval hoeft te zijn.
Het opknippen van het planningsproces in aparte delen met
een vrijwel compleet wisselend deelnemerveld geeft
problemen rond ‘kennisoverdracht’. Het type kennis dat in
een atelier is ontwikkeld is maar ten dele op papier
overdraagbaar. Wellicht is een procesgang denkbaar waarbij
in ieder atelier een deel van de deelnemers hetzelfde kan
blijven. Afhankelijk van aanscherping van de opgave worden
nieuwe deelnemers toegevoegd en krijgen anderen een rol
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meer op afstand.
Vooralsnog blijkt dat het in serie schakelen van ateliers, met
tussendoor de mogelijkheid voor nader onderzoek,
uitwerking en toetsing van resultaten tot zowel verrijking als
ook aanscherping en ‘trechtering’ van concepten kan leiden.
Over de samenstelling van deelnemers aan opeenvolgende
ateliers kan in ieder geval worden geconcludeerd dat de
selectie zeer bewust moet gebeuren, en dat gezocht moet
worden naar een brede waaier van kennis, vaardigheden en
ervaring. Voor richtinggevende uitspraken over de
gelijktijdige of volgtijdelijke betrokkenheid van verschillende
groepen is nog onvoldoende houvast voorhanden. Bovendien
is de praktische uitvoerbaarheid, zoals de grootte van de
groep en beschikbaarheid voor enkele dagen, altijd een
belangrijk argument dat tot afwijking van een ideaaltypisch
proces kan leiden.

6.3
Cyclisch proces
Het doorlopen en doorleven van de cyclus ‘beleven, streven,
plannen, maken’ geeft structuur aan het werkproces en
bevordert evenwicht tussen analyse en synthese, ratio en
gevoel, abstract en concreet. Het geeft ook ruimte om door
verschillende schalen en tijdshorizonten heen te denken. Per
stap een aantal observaties en aanbevelingen:
Beleven
Het benoemen van huidige kwaliteiten (positief en negatief)
aan de hand van wat men beleeft is een goede ‘opwarmer’.
Een excursie is hierbij heel instructief en maakt woorden
concreet. De vier dimensies economie, ecologie, sociaal en
cultureel zijn een goede kapstok om waarderingen te
ordenen. Dit geeft een goede breedte; in reguliere
planningsprocessen wordt vooral de sociale component
nogal eens onderbelicht. Het verhaal van een gebiedskenner
kan een sterk effect hebben op de resultaten. Zo heeft het
verhaal in het tweede atelier van de heer Beenhakker over
de sociale structuur van Westkapelle en Domburg merkbaar
doorgewerkt. Van dergelijke kennisdragers zou nog meer
gebruik gemaakt kunnen worden.
Deze analytische stap waarbij de afzonderlijke kwaliteiten
worden benoemd vraagt vervolgens om een ‘geïntegreerde
waardering’: zijn er gemeenschappelijke noemers te vinden
voor krachten en zwakten? Vooral in het tweede atelier was
er weerstand tegen het uiteen leggen van ‘kwaliteit’. Men
zocht naar overkoepelende thema’s zoals ‘leven met en
strijd tegen het water als verbindende kwaliteit’ of ‘kracht en
zwakte van kleinschaligheid’. Zoals gezegd kwam bij de
nabespreking met ontwerpers naar voren dat de aanpak
toch als zinnig werd ervaren.

Bedacht moet worden dat ‘beleven’ per definitie iets
persoonlijks is. Het doel van deze stap is dan ook niet om
consensus te bereiken, maar om inzicht te krijgen in elkaars
waarderingen en achtergronden hierbij, en om
gemeenschappelijke ‘taal’ voor een lastig begrip als
‘ruimtelijke kwaliteit’ te ontwikkelen . Vanuit dit begrip kunnen
oplossingsrichtingen worden ontwikkeld die rechtdoen aan
de variatie in belevingen, de gemeenschappelijke taal maakt
de overwegingen achter voorstellen communiceerbaar.
Streven
In de methode staat deze stap voor het ‘invullen van de
kwaliteitsmatrix’. De compilatie van individuele meningen
vormt het streefbeeld ruimtelijke kwaliteit. Hier geldt
hetzelfde als voor de vorige stap: de matrix is een goed
hulpmiddel om de volle breedte van de gewenste ‘ruimtelijke
kwaliteit’ te onderzoeken en structureert de dialoog. De
matrix alleen geeft nog onvoldoende richting of inspiratie
aan het ontwerpproces.
In het eerste atelier is per kwaliteitsaspect het belang en de
kwetsbaarheid van elk benoemd aspect aangegeven. Ook
zijn de kwaliteiten letterlijk óp de kaart’ gezet. In het tweede
atelier is gevraagd om de sterkste en zwakste
kwaliteitsaspecten uit de matrix van het eerste atelier aan te
geven. Dit geeft wel gewichten aan maar brengt nog steeds
geen creatieve spanning te weeg. Met andere woorden: het
streven blijft benoemd in termen en maatstaven van het
bekende, het aanwezige.
De groep moet worden uitgedaagd om op basis van de
matrix (een analytisch instrument) tot verbindende
richtinggevende principes te komen (motto’s, metaforen,
logo’s: beelden waarin synthese plaatsvindt). In combinatie
met de matrix wordt dan niet alleen een rationeel verband
aangebracht tussen ‘beleven en streven’, maar wordt de
spanning tussen heden en toekomst overbrugd door een
creatieve sprong. Dit is in beide ateliers wel enigszins
gedaan. Zo kunnen de titels van de scenario’s uit het eerste
atelier worden gezien als motto’s (bijvoorbeeld: ‘Balkon van
Walcheren’ of ‘Kleurrijk Land’). In het tweede atelier is een
‘aanscherping van de opgave’ geformuleerd in de paradox
van de kleine en grote schaal, van dynamiek en stabiliteit.
Op basis hiervan hebben de groepen richtinggevende
principes benoemd.
Belangrijk is dus te benadrukken dat de matrix een
hulpmiddel is op weg naar nieuwe integrerende concepten
en geen doel of toetsinstrument op zich kan zijn. Een
ontwerpproces heeft het karakter van een leerproces waarin
creativiteit gepaard gaat met argumentatie en deliberatie.
Uit oneindig veel mogelijke ontwerpoplossingen zullen
voortdurend weloverwogen en beargumenteerde keuzen

moeten worden gemaakt. De matrix is hierin een hulpmiddel
om de keuze voor richtinggevende principes te
onderbouwen. Het benoemen van integrerende motto’s kan
inspirerend en richtinggevend werken en is een essentiële
stap tussen de matrix en het verdere ontwerpproces.
Plannen
In deze stap worden de strevingen vertaald in een
samenhangend ruimtelijk ontwerp. Zoals eerder aangegeven
is hierbij de inzet van getrainde ontwerpers zeer aan te
raden.
Voor zowel de ontwikkeling van, als de toelichting op een
gebiedsvisie is toepassing van de lagen benadering heel
inzichtelijk. Zeker omdat dit een hiërarchie in voorstellen
aanbrengt en duidelijk maakt hoe het ruimtelijke systeem en
landschapsvormende processen werken. In het eerste atelier
is dit minder uit de verf gekomen dan in het tweede atelier.
De ontwerpen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals
scenario’s of alternatieven. Dit zijn geen ontwerpen die de
meest wenselijke ontwikkeling weergeven, maar vormen van
ontwerpend onderzoek die mogelijkheden verkennen.
Extremen en strategische alternatieven (zoals landwaarts,
zeewaarts) dienen om de consequenties van bepaalde
keuzen te onderzoeken. Hoewel het van meet af aan
belangrijk is om ‘door de schalen heen’ te ontwerpen, zullen
opgaven geleidelijk aan meer op specifieke deelgebieden of
thema’s betrekking hebben.
Deze stap zal in het algemeen leiden tot een nieuwe ‘agenda
voor (ontwerpend) onderzoek’ die richting geeft aan
volgende rondes. Zo heeft het bij de beide ateliers
inderdaad gewerkt: door het bureau Zwakke Schakels zijn na
de ateliers de punten voor nader onderzoek of uitwerking
benoemd.
Het verschil tussen wenselijke en mogelijke toekomsten
wordt niet altijd goed begrepen als plannen gepresenteerd
worden aan buitenstaanders. Het type opmerkingen bij de
slotpresentatie van het tweede atelier bevestigen dit. Men
beoordeelt plannen vooral tegen het licht van korte termijn
wenselijkheden, terwijl het planproces nu nog in een
onderzoekende fase zit (lange termijn mogelijkheden). Het
verduidelijken van het karakter van dit planproces naar
stakeholders en bestuurders toe lijkt nodig.
Maken
Als uitwerking en illustratie van de scenario’s of
gebiedsvisies zijn projecten benoemd. Behalve een
verduidelijkende functie voegt deze stap echter nog weinig
toe aan het gezamenlijke leerproces. De benoemde
projecten brengen ook geen logische verbinding tot stand
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naar een volgende ronde van ‘beleven’. De cyclus stopt hier,
terwijl de methode suggereert dat er continuïteit zou moeten
zijn.
Het ‘misverstand’ in de methode kan zitten in het volgende.
Door projecten als uitwerking van de gebiedsvisie te
formuleren ‘simuleer’ je een rechtstreekse doorwerking van
strategisch plan naar operationele projecten. Zoals
verduidelijkt in paragraaf 2.2 moet een strategische visie
vooral worden beschouwd als uitnodiging aan alle partijen
om aan te geven welke elementen zij interessant vinden,
waar zij verbindingen met hun eigen toekomstvisie kunnen
leggen.
Deze stap in de methode zou daarmee niet alleen de
afsluiting van een cyclus moeten zijn (waar projecten de
bedoeling van het plan verduidelijken), maar tevens de
opstap naar nieuwe rondes. Als ontwikkelde visies aan een
nieuwe ring stakeholders worden gepresenteerd zou de
vraag aan hen moeten luiden: waar zien jullie aantrekkelijke
mogelijkheden om bij te dragen aan realisatie? Dit kan zowel
leiden tot bijstelling van de strategische richting, als tot
nieuwe coalities die in een nieuwe ronde bepaalde
onderdelen verder uitwerken.

6.4
Suggesties voor vervolg
Zowel vanuit de inhoudelijke analyse als de reflectie op
methodische aspecten komen suggesties voor
vervolgstappen naar voren. Vooralsnog zie ik twee sporen:
1)ten behoeve van de SMB moet nog nader onderzoek
plaatsvinden en zullen de alternatieven gelijkwaardiger
moeten worden uitgewerkt. Dit kan in wezen als zelfstandig
(onderzoek)traject worden uitgevoerd. Belangrijk hierbij is
om per alternatief een heldere redenering op te zetten
vanuit de lagenbenadering. De essentiële keuzes liggen
namelijk in de onderlaag en de netwerklaag, de
occupatielaag is hiervan een afgeleide. In de politieke
discussie ligt de nadruk echter vooral op de occupatielaag.
In de nota Alternatieven en Varianten ligt naar mijn smaak
ook te veel de nadruk op invullingen van de occupatielaag
(die echt niet altijd even relevant zijn, bijvoorbeeld een
vogeluitkijkpunt??)
2)verdere visieontwikkeling met stakeholders, op basis van
de SMB-alternatieven. Als schaalniveau van werken kunnen
de kustplaatsen als startpunt dienen omdat aanscherping
van de profielen een algemeen geuite aanbeveling is. De
methode zou dan in zoverre aangepast kunnen worden, dat
gestart wordt met een presentatie van de verschillende
alternatieven, met vervolgens een gestructureerde dialoog
om binnen ieder alternatief te onderzoeken welke kansen en
nieuwe mogelijkheden dit biedt. Dit is een totaal andere
manier dan de gebruikelijke reactieve inspraak, waar het om
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bezwaren draait en niet om adhesiebetuigingen of
‘opportunity scouting’. Op deze manier worden mensen
uitgedaagd om hun denkraam op te rekken in plaats van te
reageren vanuit de bestaande orde.

Bijlage 1 : Mindmaps inhoudelijke analyse
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