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Samenvatting

Bescherming tegen het water is in Nederland een strijd van alle tijden. 

Zo’n 20 jaar geleden doet zich echter na enkele (bijna-)overstromingen 

een paradigmaverandering voor in de aanpak: in plaats van (nog) hogere 

en stevigere dijken, moet er juist meer ruimte voor de rivieren komen 

zodat het water beter opgevangen en verdeeld kan worden. Deze  

paradigmaverandering vormt de aanleiding voor een grootscheepse 

renovatie van het Nederlandse rivierenlandschap in het programma 

Ruimte voor de Rivier. Het programma omvat 34 projecten om de  

grootste knelpunten in het Nederlandse rivierenlandschap op te lossen. 

Aan elk van deze projecten is een dubbele doelstelling verbonden:  

het realiseren van een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijkere 

leefomgeving. Het is daarnaast een programma met grote bestuurlijke 

uitdagingen: de gebieden en de waterveiligheidsdoelstellingen zijn 

vooraf door het Rijk vastgesteld, maar de uitvoering is afhankelijk  

van gemeenten, landeigenaren, bedrijven, waterschappen, ministeries, 

provincies, Rijkswaterstaat en bewoners. 

Ruimte voor de Rivier is met een looptijd van 15 jaar, een totale 

begroting van ruim 2 miljard euro en 34 projecten met vele belang-

hebbende partijen een van de grootste, meest complexe programma’s 

van de afgelopen decennia in Nederland. Maar terwijl veel andere 

grote programma’s in de afgelopen decennia met grote vertragingen  

en kostenoverschrijdingen te maken hadden, is dat bij Ruimte voor  

de Rivier niet het geval. Nu het programma richting de afronding gaat, 

zijn de doelstellingen al grotendeels behaald binnen de planning en 

begroting. Dat maakt het programma niet alleen een succes in termen 

van waterbestrijding, maar ook in termen van bestuurlijke samen-

werking. In dit essay kijken we terug op het management van dit 

programma om lessen voor de toekomst te destilleren. Dat doen we 

door de strategische aanpak te duiden in termen van twee cruciale 

dimensies van programmamanagement: ruimte en tijd in hun  

onderlinge verbinding. 
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Ruimte voor de Rivier gaat over een andere omgang met de fysieke 

ruimte. In de pkb (planologische kernbeslissing) die de basis vormt voor 

de uitvoering van Ruimte voor de Rivier, zijn de precieze ruimtelijke 

gebieden aangewezen waar de doelstellingen moeten worden gereali-

seerd. Maar sturing geven aan deze opgave gaat verder dan alleen de 

in- en verdeling van ruimte in fysieke zin. Er is ook denkruimte nodig, 

evenals bewegingsruimte, speelruimte, onderhandelingsruimte en 

regelruimte. De pkb geeft bij de start een duidelijk omvang en  

begrenzing aan (van tijd, van budget, van de fysieke ruimte), maar 

binnen die begrensde, vaststaande ruimte wordt vervolgens juist 

ruimte gemaakt voor lokale partijen om er hun eigen invulling aan te 

geven en daarbij koppelingen te maken tussen de waterveiligheids-

doelstellingen en lokale belangen die aan de ruimte verbonden zijn, 

zoals agrarisch beheer of natuurrecreatie (van Not in my backyard naar 

Please in my backyard). 

Ruimte is niet statisch, maar steeds in verandering. Er is sprake van 

dynamische ruimte. Ruimte verandert in de tijd. Steeds blijkt bijvoor-

beeld dat de ruimte om een gezamenlijke beslissing te nemen er 

slechts tijdelijk is. Soms kan het wel, dan weer niet, bijvoorbeeld onder 

invloed van electorale cycli. Omdat er vele belanghebbende partijen 

zijn bij de in- en verdeling van de ruimte, verschilt het gevoel van 

urgentie, van termijnen en van wat goede timing is voor bestuurlijke 

akkoorden. Voor het programmamanagement betekent dit bijvoorbeeld 

dat soms versnelling nodig is, terwijl soms beter even vertraagd kan 

worden. Een van de manieren waarop hiermee proactief is omgegaan 

is het anticiperen op kansrijke beslismomenten: de momenten dat voor 

alle betrokken partijen de tijd rijp is om grote beslissingen te nemen 

over de bestemming van de ruimte. Door tijd te betrekken op ruimte 

ontstaat zicht op sturingsrepertoire.

Sturen op verandering in een programma als Ruimte voor de Rivier 

vergt dus zowel inzicht in de ruimten als ook inzicht in de factor tijd in 

relatie tot die ruimte. In het programma is naar ons idee steeds ruimte 

gezocht, gevonden, gemaakt, gevormd, beperkt en geconcentreerd, door 

te sturen met tijd. Dat heette in het programma vanzelfsprekend niet 

zo en de gezette stappen staan allemaal te boek als losse interventies. 

Kansen zien om belanghebbenden bij elkaar te brengen om tot een 

besluit te komen, urgentie creëren door de ruimte voor besluiten te 

beperken en cycli en ritmes in het werk van belanghebbende partijen 
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doorzien, lijken op het eerste gezicht niet zo veel met elkaar te maken 

te hebben. Maar naar ons idee is onder die losse interventies een 

verbindende logica te ontwaren: tijd en ruimte zijn steeds (al dan niet 

bewust) met elkaar in verband gebracht. Dit hebben wij geduid als 

tijd-ruimtestrategieën zoals het organiseren van betekenisvolle 

momenten, het aanbrengen van ritme, het meebewegen met het 

economisch tij en het timen van beslismomenten op basis van politieke 

cycli. Door deze interventies in de tijd, is steeds ruimte gemaakt en 

begrensd, werden nieuwe routes gevonden en het inslaan van zijpaden 

voorkomen. 

Het maken van een algemene lijst met ‘dé succesfactoren’ op basis  

van dit programma zou naar ons idee de plank net misslaan, omdat 

daarmee de rol van de dynamiek van de ruimten zou worden onderschat. 

Bovendien zou het de bewuste afwegingen die op dit vlak zijn gemaakt 

miskennen. Dezelfde ‘succesfactoren’ kunnen immers ook verkeerd 

uitpakken, in een andere tijd niet leiden tot ruimte of tot te veel ruimte. 

Het gaat erom lering te trekken uit de logica – het verbinden van tijd 

en ruimte – veeleer dan om het hergebruiken van de interventies uit 

het programma.

In die zin is ook de fase van de afronding van het programma betekenis-

vol voor de toekomst. De doelstellingen zijn behaald en op papier stopt 

het programma, maar de ambities blijven voortbestaan en zullen in 

volgende programma’s en projecten worden opgepakt. De strijd tegen 

of misschien wel meer het leven met het water gaat door en overheden 

blijven zoeken naar goede manieren om samen te werken aan gezamen-

lijke opgaven. Het programma kan ook op dat gebied bijdragen aan  

de toekomst: niet alleen door de gerealiseerde doelstellingen in het 

programma maar ook door het overdragen en borgen van lessen en 

inzichten over bestuurlijke samenwerking bij complexe uitdagingen. 

Door inzichten over tijd en ruimte breder te verspreiden. Eindigen gaat 

daarbij niet alleen over stoppen, beëindigen en afronden, maar ook 

over iets doorgeven, achterlaten en een nieuwe stimulans geven. 

Daarom zit er wat ons betreft ook aan het einde van het programma 

een dubbele doelstelling vast. Niet alleen het geheel netjes achterlaten 

door middel van goed afsluiten en het borgen van het beheer, maar 

ook aanzetten tot vernieuwing en doorwerking in andere trajecten. 

Daar proberen we met dit essay aan bij te dragen.
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1 Tijd voor de Rivier

Stoppen als strategische opgave
“Vanaf het begin was al duidelijk wanneer het einde zou zijn”, zo vertellen 

de managers. Wat officieel begint in januari 2006 is bedoeld tien jaar later  

te eindigen op 31 december 2015. Dan moet, door het realiseren van 34 

verschillende maatregelen, de bescherming tegen overstromingen op het 

wettelijk vastgestelde niveau zijn gebracht. De einddatum wordt vanaf het 

begin vermeld in alle stukken en staat bij iedereen helder op het netvlies. De 

deadline werkt verbindend en motiverend, het geeft de concrete gezamenlijke 

ambitie weer. Het is een stip op de horizon waar alle partijen naartoe werken: 

het moment waarop alle projecten klaar moeten zijn.

Maar naarmate het einde dichterbij komt, blijkt het beeld van een precies 

‘eindpunt’ niet meer te corresponderen met de vele trajecten in het programma. 

Sommige zijn eerder klaar, andere lopen juist langer door. Niet alles kan 

precies tegelijkertijd tot een einde worden gebracht, maar dat is wel hoe het  

is vastgelegd en waar het programma in formele zin op wordt afgerekend.  

De deadline begint te wringen en in de weg te zitten, meer te hinderen dan te 

helpen en meer uit elkaar te drijven dan te verbinden, ook in de aanbesteding 

van projecten. Partijen gaan zelfs meer geld vragen voor de oplevering binnen 

het vastgelegde tijdframe, wetende dat het programma hieraan gebonden is. 

Terugkijkend lijkt het ook ineens een onrealistisch, bijna utopisch beeld om 

tientallen complexe bouwprojecten die samen een programma vormen af te 

ronden op precies dezelfde datum.

De managers van Ruimte voor de Rivier zien dat het beeld van één 

eindoment gaat wringen, maar willen ook niet terecht komen in een verhaal 

van ‘uitstel’ en ‘vertraging’ door de einddatum naar achteren te schuiven.  

En wat ze ook niet willen is het nog jarenlang laten doorlopen van verant-

woordingsrapportages aan de Kamer, zoals bij de hsl. Daarom beginnen ze 

langzaam het frame te veranderen. In de planningen en verantwoordings-

rapportages wordt niet meer van een eindpunt in 2015 gesproken, maar van 

de afsluitende periode 2013 – 2016. Daarbij wordt toegelicht, dat 90% van  

het programma binnen die eerste jaren wordt afgerond en het gros van het 

programma dus eerder klaar is, maar dat de laatste procenten in 2016 vallen. 
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Zo wordt de overstap gemaakt van een vast eindpunt, naar een bandbreedte 

voor de afronding. Dit geeft meer lucht, ook in de aanbesteding van projecten. 

Wanneer partijen om meer geld vragen voor een vroege oplevering, wordt dit 

voorgelegd aan de opdrachtgever: ‘Wilt u dit betalen voor oplevering in 2015, 

of dezelfde kwaliteit voor minder geld bij oplevering in 2016’? Die besparing 

laat zich ook goed uitleggen aan de Kamer. De bandbreedte verschaft de 

managers daarnaast de ruimte om voor ieder proces een eigen, passend einde 

te organiseren: de projecten (en de verantwoording aan de Kamer) kunnen 

worden afgesloten terwijl de afhandeling van rechtszaken, het ordenen van  

het archief en andere activiteiten een eigen eindfase krijgen.

Goed eindigen blijkt een strategische opgave. De vormgeving van het einde 

is mede bepalend voor het proces dat ervoor komt. Het is een van de manieren 

waarop ‘spelen met tijd’ onderdeel is van strategisch sturen in een complex 

programma als Ruimte voor de Rivier. Na al die jaren zijn de managers er nog 

steeds enthousiast over. Zelfs over het orkestreren van hun eigen einde.

a. Beginnen met het einde in gedachten
Het is in ieder tijdelijk programma een vraag die onvermijdelijk op tafel 

komt: wanneer gaan we eindigen en hoe doen we dat? Is er een vast 

eindmoment, waarop alles stopt, het team wordt opgeheven, de mail-

adressen worden afgesloten? Verloopt het einde trapsgewijs, waarbij  

stap voor stap wordt afgebouwd in activiteiten, personeel en budget? Of 

moeten we het einde meer inrichten als een gefaseerd proces, waarin in 

de opeenvolgende fasen niet steeds minder wordt gedaan, maar wel hele 

andere activiteiten worden verricht en soms ook andere mensen nodig 

zijn? Van een afstand bezien mag ‘stoppen’ lijken op één moment waarop 

alles eindigt en de betrokkenen het werk uit hun handen kunnen laten 

vallen, maar wie inzoomt ziet dat goed eindigen juist heel hard werken is. 

Goed eindigen gaat niet alleen over afsluiten, stoppen en beëindigen, maar 

ook over achterlaten, overdragen, nalaten, erven en borgen. Stoppen is dus 

meer dan activiteiten beëindigen, het gaat ook om acties om te overleven, 

tastbare resultaten, iets levend houden, een nalatenschap, een erfenis 

doorgeven aan de volgende generatie. Zo ook bij het programma Ruimte 

voor de Rivier. Hoe maak je een einde aan een programma, zeker als dat  

al jarenlang op allerlei gelegenheden als succesverhaal wordt aangehaald 

en als de politiek er maar geen genoeg van lijkt te krijgen? 
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Goed eindigen is een strategische opgave, waarin het ‘spelen met tijd’ van 

belang is. Het maakt nogal uit of het een einde een punt of een periode is, 

een afsluiting of een opmaat voor een nieuw begin. Zo is vorm geven aan 

het einde een van de vraagstukken waarbij spelen met tijd onderdeel is 

van strategisch sturen in een complex, tijdelijk programma als Ruimte 

voor de Rivier. Het managen van die tijdelijkheid gaat over strategische 

vragen van beginnen, doorlopen, doorzetten, volhouden, afbouwen, 

eindigen en overdragen; als in een levenscyclus. In dit essay gaan we in  

op dit soort strategische vraagstukken in het managen van tijdelijkheid, 

op basis van lessen uit Ruimte voor de Rivier.

b. Ruimte voor de Rivier
Decennialang was de gedachte, dat het water in onze rivieren zo veel 

mogelijk moest worden ingeperkt om overstromingen te voorkomen. 

Zeker na de watersnoodramp in 1953 is de gedachte dat de dijken niet  

nog eens zouden mogen doorbreken zeer stevig verankerd. De oplossing 

ligt in die periode dan ook steeds in het ophogen en versterken van dijken. 

Verschillende heftige (bijna-)overstromingen hebben deze aanname echter 

onder de druk gezet. Eerst zijn er in 1993 verschillende overstromingen 

van de Maas. Twee jaar later staan de dijken langs de Rijn, Maas en Waal 

op het punt van doorbreken, ondanks decennialange inspanningen van 

verhoging en versterking. Meer dan 250.000 mensen moeten tijdelijk hun 

huizen uit, het is de grootste evacuatie sinds de Tweede Wereldoorlog. 

Uiteindelijk houden de dijken het net, mede dankzij militairen die met 

gevaar voor eigen leven een schuivende dijk bij Ochten met tonnen zand 

weten te versterken. De bijna-ramp (die later, nadat de paniek is weggezakt, 

ook wel de ‘hoogwatervakantie’ is gaan heten) leidt tot herbezinning op 

wat tot die tijd een logische aanpak leek: het water beheersen en onder 

controle houden door dijken op te hogen en te versterken.

In de periode daarna heeft een paradigmaverandering plaatsgevonden in het 

denken over water en land: van water inperken naar water de ruimte geven. 

Er moesten niet nog hogere dijken komen, maar juist bredere rivieren, 

zodat het water beter opgevangen en verdeeld kon worden. Een op het  

oog simpele, maar in de praktijk verregaande en uitdagende verandering. 

Ook al omdat niet langer een lijn (een dijk) centraal staat, maar een vlak 

(een gebied). Het gaat niet alleen om de dijk, waar die ligt en hoe hoog  

en sterk die is, maar ook om het aanpalende gebied. Dat levert andere 

vraagstukken op van ruimtelijke ordening en ook andere oplossingen voor 
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knelpunten in de waterproblematiek. Er is een veel groter gebied gemoeid 

met een ontwikkeling, wat ruimte schept om andere doelstellingen zoals 

economische ambities of natuurontwikkeling te combineren met bescher-

ming tegen het water. Door anders over de indeling van de ruimte na te 

denken, komt er een nieuw tijdperk met nieuwe oplossingen. Een ander 

beeld van de toekomstige omgang met water dat gepaard gaat met andere 

logische oplossingen en sturingsopties. In plaats van het versterken en 

verhogen van dijken, gaat het nu om dijkverlegging, rivierverruiming, 

uiterwaard vergraving en obstakelverwijdering. En om gebiedsontwikkeling 

in aanpalende gebieden. Er moeten hoogwatergeulen komen en ‘flessen-

halzen’ in de rivier moeten worden verbreed of ontlast door middel van 

‘bypasses’. Het zijn oplossingen die niet geheel nieuw zijn en al eerder 

lokaal werden toegepast, maar nu op grote schaal de kern moeten gaan 

vormen van een grondige herinrichting van het Nederlandse rivierenland-

schap. 

Om dit te realiseren, is het programma Ruimte voor de Rivier ingesteld. 

Rijkswaterstaat wordt verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van 

dit programma met een looptijd van 15 jaar (waarvan 5 jaar voor de 

planologische kernbeslissing, en 10 jaar daarna om die te realiseren) en 

een totale begroting van ruim 2 miljard euro. Het is een tijdelijke, groot-

scheepse aanpak waarin het lange termijn vraagstuk van waterveiligheid 

en het risico op overstromingen worden geadresseerd. Dit is in de praktijk 

niet één project dat alleen door het Rijk kan worden gerealiseerd. Het is 

eerder een verzameling samenwerkingsprojecten die optellen tot een 

grote verandering in de manier waarop we met water en land omgaan.  

Een verandering ook, die veel vraagt van de betrokken partijen bij de 34 

unieke projecten langs de grote Nederlandse rivieren. Er wordt immers 

land opgeofferd voor water. Land, dat al een eigenaar en een bestemming 

had. Zo komt de complexiteit van Ruimte voor de Rivier in beeld. Het 

verbreden van een rivier is logisch vanuit het perspectief van water-

veiligheid, maar heeft ook invloed op de bedrijvigheid in de omgeving, 

werkgelegenheid en natuurontwikkeling. Gemeenten, landeigenaren, 

bedrijven, waterschappen, ministeries, provincies, Rijkswaterstaat, 

bewoners: allemaal hebben ze een belang en verantwoordelijkheid  

met betrekking tot dit vraagstuk van de verdeling van ruimte.

Daarom is aan het programma Ruimte voor de Rivier een dubbele doel-

stelling verbonden: een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke 

leefomgeving. Het eerste doel gaat over de aanpak van de knelpunten  
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in de rivieren door het water meer ruimte te geven. Dit wordt vertaald  

in concrete waterstandverlagingen die moeten worden behaald op de 

aangewezen plekken. De tweede doelstelling is dat tegelijkertijd de 

ruimtelijke kwaliteit op die plekken wordt verbeterd. Het rivierengebied 

moet daarmee economisch, ecologisch en landschappelijk worden 

versterkt. Voorbeelden hiervan die in de plannen worden genoemd zijn het 

waarborgen van ecologische processen, het scheppen van aantrekkelijke 

woon-, werk- en recreatiemilieus en het versterken van belevings- en 

oriëntatiemogelijkheden. Zo worden de doelstellingen van waterveiligheid 

en ruimtelijke kwaliteit in dit programma aan elkaar verbonden. 

c. Van ruimte naar tijd als invalshoek
In Ruimte voor de Rivier wordt gewerkt aan een andere omgang met 

ruimte. Maar sturing geven aan deze opgave gaat verder dan alleen de 

in- en verdeling van ruimte in fysieke zin. Het gaat ook over andersoortige 

ruimte, bijvoorbeeld het aangaan van verbindingen tussen partijen, het 

vorm geven aan samenwerkingen en het overbruggen van mentale 

afstanden door ruimte te laten voor anders denkenden. Relevant is ook of 

er ruimte is voor een ander handelingsrepertoire; denk- en beslisruimte voor 

het bedenken en vinden van alternatieven. Zowel de wet- en regelgeving 

als de bestaande verhoudingen, gevoelens en ervaringen vormen daarbij 

grenzen aan de mogelijkheden in het moment. Allemaal begrenzingen  

van ruimte die weliswaar te veranderen zijn, maar desalniettemin  

beperkingen opleggen. Ruimte moet er ook zijn in het budget. Financiële 

ruimte om de plannen waar te maken, om compensatie te bieden, om de 

grote infrastructurele projecten te realiseren. Zo is het begrip ‘ruimte’ hier 

veel breder en veelzijdiger aan de orde dan slechts de fysieke ruimte. Op 

allerlei vlakken is ruimte (evenals de inperking, afbakening en vormgeving 

daarvan) nodig om de inspanningen rond een ingewikkeld vraagstuk een 

bepaalde kant op te sturen. 

Bij een programma als Ruimte voor de Rivier gaat het bovendien om een 

begrip van ruimte dat niet statisch is, maar dynamisch. Ruimte heeft hier 

steeds ook een temporele dimensie: ruimte (ook voor de rivier) krijgt vorm 

in de tijd (De Mul, 2002, p.27). Tijd gaat gepaard met verandering. Niet 

omdat de tijd zelf verandert, maar omdat de ruimte door de tijd heen 

verandert. Zoals verwoord door de dichter Kopland (2001): “Niet de tijd 

gaat voorbij, maar jij, en ik”. Een temporeel perspectief op ruimten laat 

zien dat deze steeds in beweging zijn (Lynch, 1972; Lefebvre, 2004): soms  

is de ruimte er wel, dan weer niet. Soms neemt de ruimte toe, soms wordt 
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deze steeds kleiner en verplaatst deze. Soms is er ruimte om te versnellen, 

dan weer is deze beperkt en is het noodzakelijk om te vertragen of van het 

pad af te wijken.

Sturen op verandering in een programma als Ruimte voor de Rivier vergt 

dus ook inzicht in de factor tijd (Bressers et al., 2013; Eshuis & van Buuren, 

2014). Zo is het bij het bewerkstelligen van deze ingrijpende ruimtelijke 

veranderingen maar de vraag of daar bij alle betrokken partijen wel 

tegelijkertijd de tijd rijp voor is. Voor een provincie bij wie de urgentie hoog 

is vanwege de recente overstromingen, is dat anders dan voor een boer die 

geen direct risico loopt en zijn meerjarige bedrijfsplanning opbouwt op 

basis van de huidige landschapsindeling. Wat voor de een hoog op de 

agenda staat, is voor de ander iets wat erg ongelukkig uitkomt en andere 

plannen doorkruist. Anders gezegd: de bestuurlijke samenwerking is niet 

alleen een kwestie van multi-level governance, maar ook van multi-temporal 

governance (Scherpenisse et al, 2017). Ook het dominante beeld van de 

geschiedenis en de toekomst (waar komen we vandaan, waar gaan we 

naartoe) kan heel bepalend zijn voor de mogelijkheden in het proces. De 

geschiedenis van de watersnoodramp in 1953 en de bijna-overstroming  

in 1995, die bij velen op het netvlies staan, kleuren bijvoorbeeld de manier 

waarop tegen dit vraagstuk wordt aangekeken. Maar ook onverwachte 

gebeurtenissen, nieuwe ontwikkelingen en mijlpalen in de tijd spelen een 

grote rol in de perceptie van het vraagstuk. 

Tijd en ruimte staan dus niet los van elkaar. Sterker nog, ze zijn goed 

beschouwd niet los van elkaar te zien (Hawking, 1988). Of er (technische, 

financiële, politieke, mentale) ruimte is voor een bepaalde aanpak, is 

afhankelijk van het tijdverloop (Adam, 1998; Albert, 2013). Dat tijdverloop 

kan deels worden beïnvloed, bijvoorbeeld in de planning van projecten, 

het afstemmen van deadlines of het organiseren van momenten om 

samen te komen in een gezamenlijke ruimte. Op tijdverloop kan ook 

worden geanticipeerd, bijvoorbeeld door besluitvorming zo te plannen  

dat deze niet wordt doorkruist door verkiezingen (Howlett & Goetz, 2014). 

Met tijd kan ruimte worden gevormd. Zo kan in de tijd een verdichting 

worden aangebracht (een pressure cooker) om veranderingen te bespoedigen. 

De tijdsdruk beperkt dan de ruimte voor uitvoerige deliberatie van partijen 

waardoor er eerder tot concrete besluiten wordt gekomen. Andersom kan 

met tijd ook ruimte worden geschapen, bijvoorbeeld door het inbouwen 

van een gezamenlijk overleg om pas op de plaats te maken en de klokken 
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gelijk te zetten. Een derde voorbeeld is het ontwikkelen van een gezamen-

lijk toekomstbeeld om een impasse te doorbreken; denk aan het gedeelde 

angstbeeld van een nieuwe overstroming, of juist het droombeeld van de 

mooie verandering die gezamenlijk kan worden bewerkstelligd. Dit zijn 

toekomstbeelden die partijen kunnen verenigen, ook al hebben die 

partijen op korte termijn hele andere prioriteiten en belangen. Het op  

één lijn brengen van toekomstbeelden kan zo een doorbraak mogelijk 

maken in een situatie die in een impasse verkeerde.

Wat uit deze inleidende beschouwing naar voren komt, is dat tijd en 

ruimte hier geen simpele natuurverschijnselen zijn die niet kunnen 

worden beïnvloed. Sterker nog, het spelen met tijd en ruimte is een 

essentieel onderdeel van ‘sturing’ in een steeds veranderende omgeving 

met verschillende partijen, met verschillende belangen en prioriteiten 

(Scherpenisse et al, 2017; Van der Steen, 2016). Ruimte en tijd staan niet 

vast, maar worden geconstrueerd en geproduceerd. Het vinden van tijd en 

ruimte voor vernieuwing, samenwerking, beslissingen en het zetten van 

stappen maakt het mogelijk om in zo een complexe omgeving verandering 

te bewerkstelligen. Ruimte voor de Rivier gaat om het realiseren van 

ruimtelijke veranderingen, maar ook de tijd is van strategisch belang in  

dit programma. In dit essay staat een dynamisch perspectief op ruimte 

centraal door vanuit tijdperspectief naar de strategie in het programma  

te kijken. Wij richten ons op de strategische inzet van tijd om van dit 

programma een succes te maken: Tijd voor de Rivier.

d. Dit essay: terugkijkend vooruitblikken
Deze terugblik vindt plaats terwijl het programma Ruimte voor de Rivier in 

een afrondende fase zit. Nu het programma vrijwel is afgerond, is het een 

mooi moment om terug te kijken en lessen te trekken over sturing van 

deze complexe opgave. Ruimte voor de Rivier bevat lessen die relevant 

kunnen zijn voor andere complexe programma’s, waarbij de ruimte voor 

verandering soms beperkt is, bestaande patronen volhardend kunnen  

zijn en partijen die elkaar nodig hebben niet vanzelfsprekend dezelfde 

beleving van problematiek en urgentie hebben. Het zijn lessen over het 

voorzien van deze kwesties en hier vroegtijdig op anticiperen. Daarom zijn 

wij terugkijkend het gesprek aangegaan, over de manier waarop steeds 

vooruit werd gedacht en gestuurd. In dit essay kijken we dus terug, maar 

met als doel om op basis daarvan vooruit te blikken naar volgende complexe 

programma’s. 
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Soms is het goed om daarbij eerst wat afstand te nemen, om vervolgens 

dichterbij te kunnen komen. Door vanuit het conceptuele perspectief van 

tijd en ruimte naar Ruimte voor de Rivier te kijken, ontwikkelen we nieuwe 

inzichten over bestaande praktijken. Hiertoe is eerst een conceptuele 

verkenning nodig. Daarbij stellen we ons vragen als: wat verstaan we onder 

abstracte noties als ‘ruimte’ en ‘tijd’? Hoe verhouden beide concepten zich 

in de praktijk van zo’n complex programma tot elkaar? Welk perspectief 

op sturing biedt deze conceptuele benadering? Door middel van deze 

verkenning ontwikkelen we een perspectief dat van toepassing is op 

opgaven zoals Ruimte voor de Rivier.

In de introductie wezen we al op het strategische vraagstuk van het 

‘einde’. Dit essay kan daar niet los van worden gezien. Naast formele 

evaluaties die op dit moment plaatsvinden, is dit een reflectie om op een 

andere manier lessen te leren en toegankelijk te maken voor de toekomst. 

Dat is iets anders dan ‘opschrijven wat er is gebeurd’. Ruimte voor de 

Rivier is al uitgebreid en gedetailleerd gedocumenteerd in de vele tussen-

tijdse evaluaties. Lessen trekken doen wij hier door het inbrengen van een 

ander perspectief, in combinatie met de ‘tacit knowledge’ van degenen die 

het programma vanaf het begin strategisch hebben vormgegeven, die de 

verschillende fasen hebben meegemaakt, strategische keuzes hebben 

gemaakt en daar uit de eerste hand hun ervaringen over delen. Dit essay  

is een weergave van een reflexieve uitwisseling, waarin conceptuele 

verrijking hand in hand ging met het delen van voorbeelden en ervaringen 

uit de praktijk.
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2 Veranderend landschap:  
een conceptuele verkenning

Landscape & timescape
Wie op een foto van bovenaf het ruimtelijke landschap van een project in 

Ruimte voor de Rivier bekijkt, ziet vele lagen van ruimte in één beeld. We zien 

het land en het water, twee verschillende gebieden met eigen fysieke kenmerken. 

Ook zien we gebieden die onderverdeeld zijn in eigendom en soms ook onder 

verschillende besturen vallen. Er is de lucht, die oneindig ver weg lijkt te zijn. 

Er is het land, plat en strak ingericht. En er is het water, waarvan we de diepte 

niet kunnen zien. Er is hoogbouw en laagbouw, er is een stad en natuur, er  

zijn lege vlaktes en groene bossen. Het is een ‘landscape’ met vele lagen en 

dimensies. 

Het betrekken van de invalshoek ‘tijd’ bij het concept ‘ruimte’, maakt het 

mogelijk om voorbij het statische beeld van een stilstaand landschap te komen. 

Op de foto lijkt de ruimte statisch en onveranderlijk. Maar ieder landschap 

bevat ook een ‘timescape’ (Adam, 1998), met impressies van tijd die betekenis 

geven aan de ruimte. In het landschap op de foto zitten sporen uit het verleden, 

zoals geërodeerde rivieroevers, hoefijzermeren en gesedimenteerde strandjes. 

Tekenen van de langzame tand des tijds, opgebouwd vanuit een ver verleden. 

We zien ook moderne beelden, zoals kanalen en sluizen. Stammend uit een 

recent verleden, maar toch helemaal van deze tijd. We zien het resultaat van 

historische besluiten, maar ook werk in uitvoering waarin het landschap wordt 

veranderd. En de foto zelf, van Ruimte voor de Rivier, is voor de betreffende plek 

een representatie van het ‘heden’, maar voor andere plekken een futuristisch 

toekomstbeeld (‘hier gaan wij ook naartoe’). Het tijdlandschap is echter meer 

dan verleden, heden, toekomst. Door impressies van tijd zien we hoe ruimte 

steeds in beweging is. De bomen op de foto zijn niet statisch, maar groeien.  

Het water staat niet stil, maar stroomt. Er is beweging, stilstand, een met de 

tijd uitgesleten pad en een boot die een andere boot inhaalt op snelheid. De 

toevoeging van timescape aan landscape maakt van de foto een film, waarin 

beweging van de ruimten zichtbaar is.
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a. Dynamische ruimte
Het landscape en timescape zijn niet alleen van toepassing op de fysieke 

ruimte. Het zijn ook interessante metaforen voor de steeds veranderende 

ruimte die er bijvoorbeeld is in de politiek, in de economie, in de maat-

schappij, in de techniek en bij verschillende betrokken partijen om een 

complexe opgave als Ruimte voor de Rivier te realiseren. Ook voor deze 

ruimten geldt dat ze niet statisch zijn, maar steeds aan verandering 

onderhevig zijn in de tijd: onder invloed van bijvoorbeeld politieke cycli, 

economische fluctuaties, veranderende prioriteiten en technische door-

braken is de benodigde ruimte er soms wel en soms niet, en soms te groot 

en soms te klein. Sturing in Ruimte voor de Rivier vergt het herkennen en 

vormgeven van deze dynamische ruimten.

Denk bijvoorbeeld aan de invloed van economische fluctuaties. Als zich 

een economische crisis voordoet, veranderen de prijzen. Dit kan leiden tot 

vermindering van de financiële ruimte als er besparingen op het budget 

worden doorgevoerd. Het kan ook leiden tot vergroting van de financiële 

ruimte, als het budget gelijk blijft maar de prijzen dalen. Tijdelijk, want als 

de economie aantrekt stijgen de prijzen weer. Vroegtijdig inzicht in de 

conjuncturele beweging en de impact daarvan op de omvang van het 

budget zijn daarbij van strategisch belang. Dit is één van de voorbeelden, 

van de dynamiek van de ruimten die zich voordeed tijdens het realiseren 

van het programma. 

Net zoals de financiële ruimte, zijn ook andere relevante ruimtes steeds  

in beweging. Ze worden groter of kleiner, of veranderen van vorm. Denk 

bijvoorbeeld aan de politieke ruimte die nodig is om bepaalde besluiten  

te nemen. Soms is er een oplossingsrichting voorhanden die niet op 

voldoende politieke steun kan rekenen. Maar dan vinden er verkiezingen 

plaats, verandert het politieke landschap en is er wel ruimte voor. Ook weer 

tijdelijk, want coalities kunnen veranderen, net als probleempercepties en 

oplossingsrichtingen. Wie een complex programma als Ruimte voor de 

Rivier aanstuurt, moet dus inzicht ontwikkelen in de dynamiek van de 

ruimtes en daar slim op inspelen.

Als dat niet gebeurt, is de kans groot dat het programma ergens vastloopt 

(omdat de ruimte ontbreekt) of ontspoort (omdat grenzen niet helder zijn). 

Draai de bovenstaande voorbeelden maar eens om: als gestart wordt met 

een plan, waar na verkiezingen de benodigde steun voor wegvalt, dan 

ontbreekt ineens het draagvlak en de doorzettingsmacht om het plan  
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te realiseren. De politieke ruimte die er eerst wel was, verdwijnt en is niet 

meer terug te halen. Het pad dat naar een geplande uitkomst zou leiden, is 

dan plots geblokkeerd. Wat ook mogelijk is, is dat vol vertrouwen met een 

plan gestart wordt, maar gaandeweg in het netwerk steeds meer conflict 

ontstaat over de te volgen route. Er kan dan zomaar vertraging of een 

impasse ontstaan als de ene partij doordrukt richting een bepaalde route 

terwijl een andere partij dwars gaat liggen. De paden splitsen zich dan en 

gaan uiteen lopen. Een derde variant is het vervagen van het project: er is 

wel een plan en een pad uitgestippeld, maar alleen in abstracte zin, en als 

het echt concreet wordt dan worden allerlei blokkades opgeworpen of 

blijken de ideeën over het te volgen pad toch te verschillen. Wie een 

complex programma aanstuurt, moet dus opletten hoe de ruimtes zich 

ontwikkelen, welke routes en blokkades er zijn, maar ook zelf de ruimte 

zodanig vorm geven dat trajecten niet vastlopen, in een impasse terecht 

komen of vervagen. 

b. Conceptuele verkenning van de ruimtelijke dimensie van bestuur
Bij het begrip ruimte wordt al gauw gedacht aan fysieke ruimte, maar  

het begrip omvat natuurlijk (veel) meer. Het gaat ook om denkruimte, 

bewegingsruimte, speelruimte, onderhandelingsruimte, regelruimte en 

financiële ruimte. Waar ruimte is, zijn grenzen en is er een vorm. Het 

begrip ruimte helpt ons om te definiëren wat er is, de hoeveelheid die 

ervan is, in hoeverre dat vastomlijnd of vaag is en welke betekenis het 

heeft. Het begrip geeft duiding aan mogelijkheden en onmogelijkheden, 

aan bekende routes en ongebaande paden, koppelingen en breekpunten, 

de gevestigde orde en de uitzondering. 

Wanneer we het hebben over (financiële, politieke, technische etc.) ruimte, 

dan heeft dat verschillende kenmerken. Het gaat niet alleen over het 

formaat van de ruimte (groot of klein, veel of weinig). Het gaat ook over 

routes en paden, over grenzen en afbakeningen, over vorm en flexibiliteit. 

Vaak blijft het vocabulaire om deze ruimtes te duiden beperkt, terwijl iedere 

programmamanager er instinctief wel weet van heeft. Hier proberen we dat 

expliciet te maken. We proberen taal te vinden voor de diverse vormen van 

het concept ‘ruimte’ en deze toe te passen op de casus Ruimte voor de Rivier. 

Ruimte is een begrip dat van oorsprong iets aanduidt dat letterlijk aan-

wijsbaar en vast te stellen is in drie dimensies (hoogte, lengte, breedte). 

Maar het is ook een metafoor die een behoefte, een verlangen van woorden 

voorziet. Wij onderscheiden hier een aantal vormen van ruimte die 
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relevant zijn in het sturen van een complex proces als Ruimte voor de 

Rivier. Deze zijn afkomstig uit het klassieke werk van Kevin Lynch (1960), 

The image of the City. Lynch onderscheidt de navolgende beelddragers van 

ruimte. Die hebben vanzelfsprekend in de eerste plaats de gebruikelijke, 

fysieke betekenis, maar met het oog op het spelen met verschillende 

vormen van tijd en ruimte is hier naar ons idee juist ook een project-

matige interpretatie belangrijk:

•  Routes (paths): in fysieke zin gaat het hier om levensaders van de 

ruimte. Denk aan de rivier en andere al dan niet watergebonden 

trajecten (kanalen, wegen, spoorlijnen, straten) waarlangs mensen  

zich verplaatsen. De route kan vooraf vastliggen of gaandeweg worden 

ontdekt. Er kunnen meerdere routes tegelijkertijd worden afgelegd.  

In projectmatige zin is dit te vertalen naar procedures die worden 

gevolgd, projectplannen die worden gemaakt, trajecten die worden 

uitgestippeld en het proces dat wordt vormgegeven om tot realisatie  

te komen. 

•  Randen (edges): in fysieke zin gaat het hier om markante overgangs-

zones, grenzen, waar de ene functie in de andere overgaat, bijvoorbeeld 

water en land, stad en buitengebied. De randen van de ruimte bepalen 

vaak de mogelijkheden, maar moeten soms ook overschreden worden 

om tot vernieuwing te komen. In projectmatige zin is dit te vertalen 

naar gedefinieerde kaders, de begrenzing van wat het project is, wat 

erbij hoort en wat niet. Door het oprekken en verleggen, of juist 

begrenzen en afbakenen van die grens, door dingen juist binnen of 

buiten het project te verklaren, wordt gespeeld met de ruimte die er is. 

•  Gebieden (districts): in fysieke zin gaat het hier over delen met een 

eigen karakter die ook een samenhang hebben. Gebieden zijn entiteiten, 

streken of delen daarvan, met een bepaalde opbouw en structuur, zoals 

een bochtafsnijding, polder of uiterwaard. In projectmatige zin laat zich 

dit vertalen in bepaalde projecten met een eigen lokale invulling en 

specifieke eigenschappen en de samenhang tussen die verschillende 

project(del)en, die bijvoorbeeld in logische percelen worden aanbesteed. 

Niet zelden bestaan projecten uit grove stukken en opknippingen. Het 

gaat om projectdelen die samenhangen, maar ook elk eigen logica 

hebben. De ruimte in het project is op te delen in verdeelde, verkavelde 

en samenhangende delen.

•  Knooppunten (nodes): in fysieke zin gaat dit over drukke, strategisch 

gelegen plekken waar mensen of activiteiten samenkomen, zoals 

pleinen en kruisingen. Een samenloop van omstandigheden, of  
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het samenbrengen van activiteiten. Een knooppunt is er soms om  

activiteiten te reguleren (denk aan een stoplicht), maar soms juist om 

te dereguleren. In projectmatige zin zijn ook knooppunten te herkennen. 

Zo zijn er punten waarop veel verschillende trajecten samenkomen, 

zoals het gezamenlijke startpunt of de tussentijdse evaluatie. Ook zijn 

er punten waarop actoren samenkomen, zoals feestelijke bijeenkomsten 

of brainstormsessies. Voor en na de knooppunten gaan die trajecten of 

actoren weer hun eigen weg, tot het volgende knooppunt zich voor-

doet. Het zijn punten waarop verschillende processen elkaar kunnen 

vertragen, maar deze punten kunnen ook een regulerende functie 

hebben en de doorstroming helpen bevorderen. 

•  Herkenningstekens (landmarks): in fysieke zin gaat het hier om 

oriëntatiepunten, die door hun afmetingen, architectuur of historische 

of culturele waarde in het oog springen en mensen helpen om hun 

plek te bepalen. Herkenningstekens dragen vaak de sporen van het 

verleden, ze refereren aan een zichtbare ontstaansgeschiedenis, zoals 

de patronen van oude geulen of doorbraak kolken. In het rivierenland-

schap zijn nog allerlei ingrepen van vroeger waterbeheer zichtbaar.  

In projectmatige zin laat zich dit bijvoorbeeld vertalen in herkenbare 

beelden (bepaalde foto’s van Ruimte voor de Rivier zijn in zekere mate 

die functie gaan vervullen). Herkenningstekens in een project zijn ook 

vaak mijlpalen: denk aan opleveringen van gereedgekomen projecten, 

maar ook het vieren van de ‘start’ als mijlpaal in de samenwerking. 

Ook in de tijd voor of na het project kunnen oriëntatiepunten of 

ankerpunten liggen. Zo is in Ruimte voor de Rivier regelmatig verwezen 

naar de bijna-watersnoodrampen in 1993 en 1995 die daarmee ook 

dragende betekenis hebben gekregen.

De hierboven gehanteerde begrippen geven overzicht van de ruimte, in 

fysieke, maar vooral ook projectmatige zin. Maar daarbinnen en -tussen 

zijn er vele constructies die de rijkheid van de ‘ruimte’ inzichtelijk maken, 

bijvoorbeeld: plaatsen, stromen, schaal, oversteekplaatsen, strijdgebieden, 

vervagende en opgerekte grenzen, witte vlekken en open plekken.  

Interessant daarbij is ook de betekenis die aan een ruimte wordt ontleend. 

Ruimte komt bijvoorbeeld veel voor met het idee van vrijplaatsen: waar 

heel vrij gedacht kan worden. Ruimte kan ook leegte zijn. De grenzeloos-

heid van een ruimte kan bevrijdend werken maar ook juist beangstigend 

uitpakken. Ruimte gaat over de mogelijkheid van gelukkig toeval maar  

ook over stuurloosheid, het gaat om handelingsvrijheid maar ook om 

vrijblijvendheid, om de benodigde afstand en volwassenwording maar  
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ook om verwaarlozing en verlies, om het zoeken naar hangplekken voor 

vrije gedachten maar ook om het begrenzen van verbondenheid. 

In de conceptualisering van Lynch is interessant dat hij het waarnemen 

van de ruimte verbindt met het zintuigelijke ‘zien’. Hij kiest namelijk voor 

beelddragers die in de fysieke ruimte te onderscheiden zijn met de ogen. 

Hadden we hier tasten, ruiken, horen of proeven als uitgangspunt genomen 

voor zintuigelijke waarneming dan hadden we gezocht naar andere 

dragers. In termen van tast verkennen we bijvoorbeeld de textuur van de 

ruimte (glad of ruw, hoekig of rond) en de temperatuur (warm of koud).  

In termen van ruiken verkennen we de geur van de ruimte (aromatisch, 

penetrant, chemisch). In termen van proeven verkennen we smaak van  

de ruimte (zoet, zuur, zout, wrang, bitter, pittig) en in termen van horen 

verkennen we het geluid (met basisgeluiden als de sirene of gejuich).

Hoe we besluiten ruimte waar te nemen, bepaalt dus ook wat we kunnen 

waarnemen, hoe we ruimte weergeven en welke observaties ertoe doen. 

Ook als we Ruimte voor de Rivier als programma duiden, doet het ertoe 

welke zintuigen we aanspreken om waarnemingen te doen over de ruimte 

die er al dan niet was. Onderhandelingen zijn soms pittig, laten een 

vervelende smaak na of hebben een wrange uitkomst. Samenwerking 

verloopt gladjes of niet en relaties moeten eerst op temperatuur komen. 

En het geluid van geklaag en gehuil in de beginfase dat in de loop van de 

tijd plaats maakt voor gejuich geeft eveneens andere percepties van 

ruimte. Voor een nadere verkenning van het concept ruimte is het naar 

ons idee desalniettemin passend om aan te sluiten bij een zintuigelijke 

waarneming van ruimte door te kijken op de manier die Lynch ons 

voorhoudt. Vooral omdat het een welhaast cartografische zienswijze van 

ruimte oplevert die van nature goed aansluit bij percepties van Ruimte 

voor de Rivier als op de kaart intekenbaar programma. Een beeld dat  

goed aansluit, maar nog niet compleet is. Daarvoor is oog nodig voor de 

dynamiek van de ruimte, door inbreng van het perspectief van tijd.

c. Conceptuele verkenning van de temporele dimensie van bestuur
Zoals gezegd gaat het ons niet om de ruimtes alleen, maar om de dynamiek 

van de ruimtes. Het gaat erom hoe ze veranderen. Dat kan snel of traag 

gebeuren. In één moment, of in een traag veranderingsproces. Op korte of 

lange termijn. Toevallig of in een bepaald patroon. We hebben daarom niet 

alleen taal nodig voor ruimte, maar ook voor tijd. Taal die ons helpt om de 

dynamiek van ruimten inzichtelijk te maken. 
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Het beeld dat meestal de tijd representeert, is dat van de klok. Deze gaat 

uit van een lineair tijdsbegrip, waarin ieder moment gelijk is en de tijd een 

duidelijke richting en volgorde kent. Bij het maken van een (gezamenlijke) 

planning is de klok vaak een handig hulpmiddel. Net als bij ‘ruimte’ zijn er 

echter meerdere impressies van tijd (Adam, 2004). Tijd gaat over verandering, 

hoop en emotie (Safranksi, 2014). Het gaat over de beleving van momenten, 

herinneringen aan het verleden, ambitieuze toekomstbeelden. Naast een 

lineair tijdsperspectief, is er ook een cyclisch perspectief. Veel processen 

voltrekken zich cyclisch, door steeds opnieuw een gefaseerd proces te 

doorlopen (denk aan de seizoenen). In de praktijk verlopen veel processen 

ook chaotisch: onverwachte gebeurtenissen, nieuwe wendingen, irrationele 

reacties, en onvoorziene bijvangsten hebben veel invloed op de ruimte  

(’t Hart, 2001).

Net als de ruimte, kan de tijd op vele manieren zintuigelijk worden 

waargenomen. In termen van tast voelen we het afstompen van scherpe 

kantjes, schreeuwend geluid wordt harder of ebt weg, we ruiken de rot van 

vergankelijkheid en proeven de gelaagdheid van intense smaken – wat 

bitter begint kan zoet eindigen. Tijd doet alle zintuigelijke waarneming 

veranderen. In aansluiting op Lynch (1960) kiezen we er hier voor om net 

als ruimte ook tijd te bezien – voor ‘zien’ en ‘beeld’ als dragers van tijd. Wij 

onderscheiden hier de navolgende zichtbare dragers van tijd die relevant 

zijn in het sturen van een complex programma als Ruimte voor de Rivier 

(Scherpenisse et al., 2017). Daarbij maken we steeds een verbinding met 

ruimte, in zowel fysieke als projectmatige zin.

•  Momenten: in fysieke zin gaat het om de staat waarin de ruimte 

verkeert. Dat is een momentopname. De staat verandert in de tijd, 

maar is vast op een bepaald moment. In projectmatige zin gaat het  

om aanwijsbare en daarmee zichtbare tijdstippen in een project of 

proces. Soms bepaald, zoals deadlines, verantwoordingsmomenten, 

ondertekeningen en feestelijke openingen. Soms ook onbepaald, zoals 

een onverwachtse gebeurtenis die een wending aan het proces geeft, of 

het momentum om iets vol te houden. Of een moment die de overgang 

van de ene naar de volgende fase markeert. Momenten, die op zichzelf 

gezien een statische ruimte weerspiegelen, markeren in een project 

juist verandering. Denk aan keerpunten, stopmomenten, overgangs-

momenten en momenten van herbezinning. Het vinden van momentum 

in een proces, het timen van bepaalde interventies, kan groot verschil 

maken. Soms maakt één moment het verschil of blijkt achteraf een 
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cruciaal moment gemist te zijn, en dus is het aanvoelen van het juiste 

moment minstens zo belangrijk als het vinden van een inhoudelijk 

goede oplossing. Zoals het iets vroeger terugkomen van een minister 

van zwangerschapsverlof om toch dat ene belangrijke debat, op dat 

specifieke moment, in de Kamer te voeren en het programma zo het 

benodigde zetje te geven.

•  Tempo’s: in fysieke zin gaat het om de snelheid van de verandering, 

het tempo waarmee landschappen wijzigen, waarin de gebouwde 

ruimte verandert. De snelheid waarmee de ruimte opbloeit of juist 

vervalt is hiervan uitdrukking. In projectmatige zin gaat het om 

snelheid – en verschillende snelheden – in projecten, processen en 

besluitvorming. Een strategische opgave is ook het beïnvloeden 

daarvan. Het vinden van het juiste tempo, en in staat zijn om soms in 

snelheid te wisselen of variëren, kan erg belangrijk zijn. Soms moet 

snel gereageerd worden, in andere gevallen is het juist van belang om 

te kunnen wachten tot de tijd rijp is. Functionele traagheid is soms 

effectiever dan vaart en voortgang. Soms is wachten of vertragen 

effectief om ruimte te scheppen, soms is het nodig om tijd weg te 

nemen en de druk op te voeren. 

•  Tijdhorizonnen: in fysieke zin gaat het hier om tekenen van geschiedenis 

en historie, evenals van vernieuwing en vooruitgang. Het gaat om de 

zichtbare beelden en representaties van verleden, heden en toekomst. 

Zoals bij de bouw van een tunnel vaak hele moderne materialen 

worden gebruikt zoals een tunnelboor, die tegelijkertijd eerst door 

middel van een oud ritueel wordt gezegend door beschermheilige Sint 

Barbara. In projectmatige zin gaat het om de dominante beelden van 

verleden, heden en toekomst, van de planning voor de korte en de 

lange termijn. Wat er nu moet gebeuren en in welk tempo, staat vaak in 

het teken van de urgentie die op korte en lange termijn wordt ervaren. 

Tijdhorizon kan worden benut door bijvoorbeeld het zichtbaar maken 

van eerste successen als voorloper van een opwaartse lijn, om zo een 

programma langzaam zichzelf te laten realiseren. In termen van 

tijdhorizon is ook de verhouding tussen lange termijn en korte termijn 

van belang. Die liggen niet altijd in elkaars verlengde en kunnen 

verschillen tussen partijen. 

•  Patronen: in fysieke zin gaat het hier over zichtbare levenscycli, over 

patronen van opgroeien, volwassen worden en aftakelen. Die kunnen 

we terug zien in het leven, in de natuur, bijvoorbeeld ook in de patronen 



Tijd voor de Rivier   Spelen met tijd-ruimtestrategieën in een complex programma 23

van de seizoenen. De watercyclus bijvoorbeeld heeft altijd pieken in 

het voorjaar als het smeltwater uit de bergen doorstroomt. De hoeveel-

heid water in rivieren fluctueert, maar niet willekeurig, er zit een 

cyclisch patroon in. Ook in de gebouwde omgeving zien we dit soort 

patronen, denk aan schaalvergroting, slijtage of de herwaardering van 

gebieden. In projectmatige zin gaat het over het verloop van de tijd in 

ritmes, in cycli en andere patronen die in het proces kunnen worden 

aangebracht en zich bij individuele partijen kunnen voordoen. Het 

aanbrengen van een ritme kan bijvoorbeeld de verschillende activiteiten 

in het project structureren. Het patroon van het proces is ook van 

belang: wordt er een stappenplan gevolgd, of is het een zoekend proces 

van vallen en opstaan? Verloopt het gefaseerd, of speelt steeds op 

verschillende plekken dezelfde ronde zich af? En als er dan fasen zijn, 

verlopen die dan op dezelfde wijze of is het iedere keer maatwerk?

Ook voor het concept tijd geldt dat bovenstaande begrippen overzicht 

scheppen maar dat er tegelijkertijd een veel uitgebreider vocabulaire is om 

de rijkheid ervan te vatten. Tijd kan worden gewonnen en verloren, tijd 

kan worden gepland en plots ontstaan. Tijdlijnen kunnen zich synchroon 

of sequentieel tot elkaar verhouden. Tijd kan worden opgedeeld in delen, 

en die delen kunnen steeds opnieuw worden verbonden en verbroken.  

Het verloop van tijd kan verschillende vormen aannemen zoals perioden, 

fasen en cycli. 

d. Verstrengelde ruimte en tijd
Door de tijd in onze beschouwing over de ruimte te betrekken, zien we  

dat de ruimte (hoe deze ook wordt opgevat: als fysieke, mentale of sociale 

ruimte) constant in verandering is. Er is sprake van een dynamische ruimte, 

ruimte die in beweging is en dus ook bewogen kan worden (Clancy, 2014; 

Ghertner, 2017; Moore-Cherry, 2018; Mulicek et al., 2014). En dat is interes-

sant, omdat het juist de ruimte is die cruciaal is voor de veranderingen die 

zich door de tijd heen voltrekken. Gaandeweg komen er mogelijkheden, 

wisselende toekomstbeelden, verwachtingen, en veranderingen in 

potentie, hoop en vrees aan de orde. Deze zijn van invloed op beslissingen, 

posities en sturingsmogelijkheden: door deze constante veranderingen is 

er bijvoorbeeld soms wel ruimte voor doorpakken of het inzetten van 

nieuwe initiatieven, en soms niet. Door toevoeging van de temporele lens, 

wordt inzichtelijk hoe de ruimten steeds aan verandering onderhevig zijn. 
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De relaties tussen tijd en ruimte worden alleen al inzichtelijk in ons eigen 

taalgebruik. Zo zit er veel tijd-taal in ruimtelijke begrippen. Afstanden 

worden vaak niet alleen weergegeven in ruimtelijke kilometers, maar ook 

in tijd (de afstand tussen Rotterdam en Amsterdam is volgens uw route-

planner één uur). De betekenis van gebouwen of beelden wordt vaak 

ontleend aan een bepaalde historische gebeurtenis (een herdenkings-

monument), een teken van de tijd (een iconische brug) of juist een 

toekomstbeeld (denk aan het Atomium in Brussel, dat staat voor een 

betere ‘utopische’ toekomst, die harmonieus, vooruitstrevend en vredevol 

is). Zo wordt de ruimte vaak in termen van tijd uitgedrukt. 

Andersom wordt ook de tijd vaak in ruimtelijke taal uitgedrukt. De 

uitdrukking ‘ruimte maken in de agenda’ is een mooi voorbeeld, ruimte 

staat hier gelijk aan ‘meer tijd’. Zo kan een agenda ook ‘overvol’ zijn. Ook 

uitspraken als ‘de toekomst in het vizier hebben’ of ‘achterlopen op de 

ontwikkelingen’ zijn ruimtelijke duidingen van tijd. Tot slot is ook de ‘tijd 

die als een stroom aan ons voorbij trekt’ een voorbeeld daarvan. Allemaal 

voorbeelden van ruimte-taal om de tijd te duiden. De twee concepten 

laten zich in elkaar ‘vertalen’: tijd als ruimte, ruimte als tijd (De Mul, 2002).

Door de tijd bij de ruimte te betrekken, wordt niet alleen inzichtelijk dat 

ruimte verandert, maar ook dat ruimte in de loop van de tijd steeds 

opnieuw vorm krijgt. Denk aan termen als: hervonden, herplaatst,  

herdacht, herontworpen en herzien. Dat gaat steeds om het vorm geven, 

en steeds opnieuw ontwerpen, van de ruimte in het proces met conse-

quenties voor de tijd.

e. Sturingsmogelijkheden in tijd-ruimte perspectief
In het samenspel tussen tijd en ruimte liggen sturingsmogelijkheden 

besloten (Giddens, 2004; Pollitt, 2008; Van der Steen, 2016). Bijvoorbeeld: 

door tijd te maken om de bestemming van het land goed te doordenken, 

komen andere richtingen in beeld dan als er een plan in snel tempo moet 

worden doorgedrukt. Of andersom: door tijdsdruk te creëren vallen 

bepaalde richtingen af en kan een impasse worden doorbroken. Met tijd 

kan ruimte worden geschapen en begrensd. Het tegenovergestelde is ook 

onderdeel van het handelingsrepertoire: door beïnvloeding van de ruimte 

invloed uitoefenen op het tijdverloop. Bijvoorbeeld: door in een vroeg 

stadium de (potentiële) beheerders in plaats van uit te sluiten juist uit te 

nodigen aan de overlegtafel, kan later vertraging worden voorkomen in  

de overgang naar de beheerfase. Met ruimte wordt dan tijd geschapen.  
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Een ander voorbeeld is om met ruimtelijke interventies zoals het vastleggen 

van een contract of convenant, het traject dat moet worden doorlopen vast 

te leggen in mijlpalen die gehaald moeten worden. Met ruimte wordt dan 

de tijd begrensd. In het volgende hoofdstuk verkennen we dergelijke 

tijd-ruimtestrategieën in de praktijk van Ruimte voor de Rivier. 
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3 Tijd-ruimtestrategieën  
in de praktijk

Ruimtelijke ingreep en modernisering gaan hand in hand
In de IJssel zit een flessenhals die een risico vormt bij extreem hoog water. 

Naarmate de waterstand hoger wordt, neemt het risico toe dat door over-

stroming op deze plek de stad Deventer onder water komt te staan. In het 

kader van Ruimte voor de Rivier worden daarom de uiterwaarden vergraven. 

De aanpassingen die op deze plek in de rivier worden aangebracht, worden  

op initiatief van de Stichting IJssellandschap gecombineerd met het mogelijk 

maken van een modern biologisch dynamisch melkveebedrijf: Natuurderij 

Keizersrande. De twee aanpakken staan niet los van elkaar, ze maken elkaar 

juist mogelijk. 

De Natuurderij is in zichzelf een verbinding van verschillende doelstellingen. 

Het is primair een melkveebedrijf gericht op de productie van vlees en melk, 

maar de Keizersrande doet ook aan grootschalig natuurbeheer, verhoging van 

de biodiversiteit, watermanagement, bevordering van de landschappelijke 

kwaliteit en natuurrecreatie en -educatie. De boerin beheert het land en 

onderhoudt de uiterwaarden op een manier dat bij extreem hoogwater het 

water uit de IJssel goed kan worden geborgen. De agrarische functie van de 

Keizersrande doet hierbij in feite het grootste werk: door het grazen van de 

circa 150 koeien blijft de begroeiing van de bodem kort waardoor de speciaal 

gegraven geulen niet dichtslibben.

Zo worden natuur, landbouw, ecologie, economie en recreatie hier met 

elkaar verenigd. Het is een vorm van functievermenging die zowel waterveilig-

heid verhoogt als meerwaarde creëert voor de boer. Door de ruimtelijke ingreep 

wordt tegelijkertijd een modernisering van de landbouw mogelijk gemaakt.

Ruimte voor de Rivier kent vele gebeurtenissen waarin tijd en ruimte met 

elkaar interacteren, elkaar beïnvloeden en door die wederzijdse beïnvloeding 

de realisatie van het programma hebben bespoedigd. In dit hoofdstuk 

bespreken we een aantal van die interacties van tijd en ruimte. Dat is  

geen chronologische beschrijving en we beweren ook niet dat juist deze 

interacties (als enige) voor het succes van Ruimte voor de Rivier verant-
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woordelijk zijn. We beogen slechts de interactie tussen tijd en ruimte uit  

te lichten als voorbeelden van een breder handelingsrepertoire dat we aan 

het einde van dit hoofdstuk presenteren.

a. Ruimte en tijd scheppen door ze te begrenzen
Centraal in de besluitvorming over Ruimte voor de Rivier staat een 

planologische kernbeslissing (pkb). In die pkb is vastgesteld in welke 

gebieden welke projecten zullen worden gerealiseerd, en welke water-

standreductie daarmee moet worden bereikt. Het is een besluit van de 

Tweede en Eerste Kamer waar de andere overheden mee zijn gecon-

fronteerd. Het vormt de start van het programma Ruimte voor de Rivier, 

waarin de contouren, de omvang, de armslag en de reikwijdte worden 

vastgelegd.

Door dit vast te leggen in de pkb wordt een belangrijke afbakening in de 

ruimte en tijd gemaakt. In termen van onze taal voor ruimte en tijd wijst 

de pkb gebieden (ruimte) aan en bepaalt de pkb de tijdhorizon (tijd). Gebied 

en tijdhorizon worden als het ware aan elkaar gesmeed: vanaf dat moment 

gaat de klok tikken voor de 34 gebieden die daarvoor ‘gereserveerd’ zijn. 

De fysieke gebieden waar het om gaat en de maatregelen die daar moeten 

plaatsvinden in de dan komende 10 jaar, staan vast. Daarover is geen 

onderhandelingsruimte. Het biedt geen flexibiliteit, maar tegelijkertijd wel 

houvast voor de lokale partijen om daar een eigen invulling aan te geven. 

Voor die eigen invulling is juist bewust heel veel ruimte gemaakt. Dat het 

er komt staat vast en wanneer het klaar moet zijn ook, maar hoe het er 

komt en wat het lokale bestuur daarvoor terugkrijgt, is open voor gesprek 

in de volgende fase. De pkb is zowel een krachtige begrenzing, als iets wat 

veel ruimte schept. Ruimte om tegelijkertijd waterveiligheidsdoelstellingen 

en lokale ruimtelijke belangen te realiseren, en ruimte om het proces 

daarnaartoe op eigen wijze in te vullen. Sterker nog, de pkb is in onze 

interpretatie welhaast een uitnodiging om daarvoor de ruimte in de tijd  

op te zoeken.

De tijdlijn die aan de pkb wordt gekoppeld en de einddatum waarop de 

ambities moeten zijn gerealiseerd, hebben niet alleen een verhelderende 

werking maar schept ook een momentum dat gaandeweg ook met steeds 

meer enthousiasme gepaard gaat. De tijdlijn geeft enerzijds vorm aan het 

traject en bepaalt de marges waarbinnen wordt gewerkt. Anderzijds schept 

het een momentum dat bijdraagt aan het kunnen volhouden en volbrengen 

van een traject van de lange adem. Zo creëert het de benodigde ruimte en 

(financiële, juridische en politieke) kaders om dit tot uitvoering te brengen.
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b.  Paden voor realisatie creëren door belangen in tijd gelijk te 
schakelen

De doelstellingen die in de pkb zijn opgenomen, worden naar afzonderlijke 

projecten vertaald. Het programma splitst zich hier dus (in termen van de 

projecten) op in 34 vertakkingen, met ieder hun eigen proces en lokale 

maatwerk. Deze projecten worden in nauwe samenwerking met belang-

hebbende lokale actoren gerealiseerd. 

Voor de realisatie is de inzet en de betrokkenheid van lokale belang-

hebbenden cruciaal. Dit lukt ten eerste omdat ruimte geven aan de rivier 

ook in het belang van deze lokale partijen is, omdat zij het meeste risico 

lopen bij overstromingen. Daarnaast worden koppelingen gemaakt tussen 

de ambities van het programma en lokale belangen. Naast de doelstelling 

van een veiliger rivierengebied is er immers de tweede doelstelling van 

een aantrekkelijke leefomgeving. Steeds wordt met partijen gezocht naar 

interessante koppelingen tussen beide doelstellingen. Ruimte voor de Rivier 

gaat echter verder dan het zoeken naar verbindingen en koppelingen van 

belangen. Het merendeel van de projecten wordt door lokale overheden en 

partijen zelf ontworpen en uitgevoerd. De regie op de realisatie ligt dan 

niet bij het Rijk of Rijkswaterstaat, maar bij betrokken partijen in de regio. 

De partijen die graag willen en zich het meest betrokken voelen, krijgen het 

voortouw. Zo vindt er volgens de programmamanagers een verschuiving 

plaats van nimby (not in my backyard) naar pimby (please in my backyard). 

Door oplossingen te combineren, wordt op dat moment de handelings-

ruimte vergroot. Oftewel: het realiseren van de doelstellingen wordt 

mogelijk gemaakt door ze tegelijkertijd in één gezamenlijke route samen  

te voegen. Dat wordt mogelijk door sector-overstijgend te werken:  

oplossingen voor de waterveiligheid worden in de individuele projecten 

gecombineerd met lokale opgaven op het gebied van landbouw, industrie, 

wonen en recreatie. Regionale belangen worden gecombineerd en tegelijker-

tijd gerealiseerd met het nationale (en regionale) belang van waterveilig-

heid. Zo zijn er steeds verschillende processen die elkaar kruisen. Op 

bedrijventerrein Avelingen bij Gorinchem worden de aanpassingen in de 

rivier bijvoorbeeld gecombineerd met de herontwikkeling van een bedrijven-

terrein. Een ander voorbeeld is Deventer de Worp. De aanleg van een 

pontje en een hotel-restaurant (wens van de gemeente) zitten hier in  

één geïntegreerde oplossing, en de gemeente is medefinancier. Een derde 

voorbeeld is de Overdiepse Polder, waar oplossingen voor hoogwaterveilig-

heid en herstructurering van de landbouw worden gecombineerd. Het is 
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daarbij belangrijk geweest dat dit niet door het Rijk is gedaan, maar door 

de lokale partijen zelf. Zij konden zo zelf (binnen de kaders van het 

programma) een tijdpad creëren dat die koppelingen mogelijk maakte.

Vaak is het beeld dat dit soort knooppunten elkaar compliceren: als er 

sprake is van niet één belang, maar meerdere belangen kan dit tot  

vertraging leiden. In termen van tijd, gaat dan het tempo omlaag. Maar 

hier is het vinden van koppelingen juist wat realisatie mogelijk maakt, 

doordat beide doelstellingen elkaar gelijktijdig mogelijk maken. De tijd  

die eerst geïnvesteerd wordt in het samenbrengen van belangen, zorgt 

voor versnelling later in het proces.

c. Anticiperen op ruimte voor beslismomenten
Bij ieder project zijn meerdere partijen betrokken, waaronder vaak 

meerdere gemeenten. De projectleiders merken dat het veel uitmaakt  

op welk moment zij een besluit voorleggen. Hier zit een patroon achter, 

namelijk verschillende fasen die voortkomen uit de verkiezingscycli.  

In het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is er doorgaans een 

oriëntatiefase. Het zijn de wittebroodsweken waarin wordt verkend en 

plannen worden gemaakt. Het is dan vaak te vroeg om al met grote 

beslissingen te komen. In de navolgende twee jaren is het oogsttijd: dan 

wordt het beleid gemaakt en worden de grote beslissingen genomen. In 

het laatste jaar zijn de kansen alweer verkeken, er worden in de aanloop 

naar de verkiezingen vaak geen grote besluiten meer genomen. 

Risico van een verkeerde timing is dat het project in een tijdval komt: een 

besluiteloos tijdperk doordat partijen op dat moment in hun oriëntatiefase 

zitten of vooral bezig zijn met de opmaat naar de verkiezingen. De perioden 

waarin besluitvorming bij de verschillende partijen het meest kansrijk is, 

komen dan niet met elkaar overeen. Dit kan tot grote vertragingen leiden. 

De projectmanager van het Ruimte voor de Rivier project wil hier niet  

door verrast worden en stelt een tijdschema op: de verkiezingscycli van  

de ver schillende partijen worden geplot, zodat zichtbaar wordt wat de 

kansrijke beslismomenten zijn. Daar wordt op geanticipeerd door actief  

te zoeken naar synergie in de verschillende besturingscycli. De timing  

van de besluitvorming wordt dus afgestemd op de electorale cycli van de  

betrokken actoren.

De electorale cycli laten zich natuurlijk niet altijd vangen in een schema. 

Soms valt een bestuurder of een coalitie en verdwijnt daarmee een 
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kansrijk beslismoment. Daarom moeten ook op andere manieren de 

continuïteit en voortgang geborgd worden, juist tijdens politiek grillige 

tijden. Bij Ruimte voor de Rivier vervullen de lokale actoren steeds meer 

deze rol. Een landelijke bewindspersoon die twijfelt over een oplossing bij 

een van de projecten, gaat bijvoorbeeld toch overstag op aandringen van 

de betrokken actoren in de regio. Doordat er in hoge mate is geïnvesteerd 

in lokale betrokkenheid en eigenaarschap in de regio, wordt de voortgang 

minder afhankelijk van de politieke wisselingen op nationaal niveau die 

zich in de periode 2006 – 2012 veelvuldig voordeden. 

Dit is een voorbeeld van een tijd-ruimtestrategie waarin gezamenlijk 

beslismomenten als knooppunten (ruimte) op specifieke momenten (tijd) 

worden gepland door rekening te houden met bestuurlijke patronen (tijd). 

De gezamenlijke beslismomenten zijn nodig om verder te komen, maar 

daarvoor moeten de partijen ook op hetzelfde moment tot besluitvorming 

over kunnen gaan. De momenten waarop het kansrijk is om knooppunten 

te maken zijn aan te duiden als windows of opportunity: soms zijn ze er wel, 

dan weer niet of nauwelijks. Het anticiperen op de momenten dat die 

patronen ruimte bieden voor besluitvorming is een tijd-ruimte strategie.

d. Afslagen begrenzen door stuwkracht te organiseren
Het is niet alleen de uitdaging om partijen te laten instemmen, maar ook om 

ze betrokken te houden en een stuwende werking te laten hebben. Zeker 

omdat er gaandeweg sprake is van wisselende wethouders, wegvallende 

bestuurders en veranderende prioriteiten. Om dit te bewerkstelligen, wordt 

de invulling en het eigenaarschap bij lokale partijen gelegd. Het initiatief 

ligt bij de gemeenten zelf, in plaats van dat het een project van ‘bovenaf’ is 

waaraan de lokale partijen zich kunnen committeren. Het is een wissel-

werking, waarin het Rijk middelen, kaders en door middel van programma-

management ook richting biedt, maar het eigenaarschap, de vormgeving 

en invulling bij lokale bestuurders ligt. 

Het projectplan wordt eerst in de regio uitgewerkt. Eén regiobestuurder 

neemt het voortouw voor het uitwerken van de planstudie, in nauw 

overleg met de andere betrokken overheden. Voordat deze uitwerking  

naar de Staatssecretaris gaat is er een breed akkoord van alle benodigde 

partijen. De staatssecretaris krijgt daarmee een ‘krachtig signaal: een  

offer you can’t refuse’. Het is de regio die het voorstel doet, in plaats van 

andersom. Het commitment voor de realisatie wordt vervolgens vast-

gelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
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Twee type overeenkomsten spelen een belangrijke rol bij het gecommitteerd 

houden van de verschillende betrokken besturen. In de planfase worden 

overeenkomsten opgesteld over onder andere het proces, de financiën, 

taken en verantwoordelijkheden. Door het vastleggen van de afspraken  

is er zekerheid in de samenwerking voor de langere termijn. De overeen-

komsten zijn een middel om tijd en ruimte te beperken en stabiel te 

houden. Vervolgens is commitment ook van belang bij de uitvoering van 

de plannen. Juist als de bestuursorganen niet meer direct betrokken zijn  

is het wel van belang dat zij gecommitteerd blijven, omdat zich altijd 

situaties voordoen waarin hun steun van belang is. Daarom worden ook 

voor de realisatiefase overeenkomsten opgesteld die de decentrale besturen 

aan de uitvoering van het project verbonden houden. De mogelijkheden 

tot voortijdig afhaken worden begrensd, waardoor de stuwkracht van de 

samenwerking behouden blijft.

De rol van het programmanagement is hier dan ook niet zozeer het 

‘trekken’ aan de lokale partijen om ze mee te krijgen in het uitgestippelde 

pad, maar juist het organiseren van stuwend vermogen van die lokale 

partijen zelf. Door de regio zelf de paden te laten uitstippelen, worden  

zij een stuwende kracht van het realiseren van de doelstellingen. Door 

partijen regelmatig de door hun gemaakte afspraken te laten vastleggen, 

‘trechtert’ het programma steeds meer richting de realisatie van concrete 

projecten. Steeds is dat een iteratief proces: iedere stap herdefinieert de 

samenwerking, steeds op een concretere manier. Het krijgt zo steeds meer 

vorm en een lokale invulling. De vastlegging fungeert ook als herkennings-

punt: het is waar alle partijen voor hebben getekend en biedt houvast voor 

de verdere samenwerking. Een point of no return die niet tussentijds 

gewijzigd wordt en zo herkenning en continuïteit voor het vervolg biedt. 

Tot het volgende moment, waarop nadere invulling en eventuele nieuwe 

accenten kunnen worden aangebracht.

Naar ons idee is dit een voorbeeld van een tijd-ruimtestrategie waarin 

herkenningstekens (ruimte) en patronen (tijd) centraal staan. De duidelijke 

herkenbaarheid van het plan als lokale of regionale mijlpaal is onderdeel 

van een groter patroon waarin stuwkracht van de regio van belang is en 

het lokale eigenaarschap en commitment herhaaldelijk, bij tijd en wijle, 

worden gemarkeerd. Markeringen gaan niet om het meekrijgen van de 

lokale partijen, maar om het bevorderen van de stuwende werking die  

de lokale partijen zelf hebben. Zo wordt met iedere stap eigenaarschap 

herbevestigd, worden tussentijdse afslagen begrensd en wordt de samen-

werking verder vorm gegeven.
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e. Tijd besparen door routes parallel af te werken
Binnen Ruimte voor de Rivier als programma wordt niet sequentieel, maar 

parallel gewerkt. Bijvoorbeeld: terwijl de planvorming nog gaande is, 

worden al grondaankopen gedaan. De ervaring leert dat grondaankopen 

vaak veel tijd kosten, vanwege conflicterende belangen en de emotionele 

band van eigenaren met hun have. Het is bovendien een activiteit waarin 

de tijd in het nadeel van het programma kan werken: bij grote tijdsdruk is 

er een slechtere positie in de onderhandelingen. Normaal, in een serieel 

geschakeld proces, zou de grondaankoop pas na de afronding van de 

planstudie beginnen. Nu worden de grondaankopen naar voren gehaald 

om tijd te besparen. Zo zijn er projecten waarin bij het vaststellen van het 

projectbesluit al 90% van de grond is aangekocht. Dit is mogelijk, dankzij 

de reserveringen in het pkb-besluit: de gebieden en maatregelen waren 

daarin al in algemene zin vastgelegd. Naast het aankopen van grond, 

worden ook andere processen tegelijkertijd in werking gezet. Processen 

die niet na elkaar, maar tegelijkertijd plaatsvinden. Er worden beheer-

afspraken gemaakt, vergunningen aangevraagd en hoofdbesluiten voor-

bereid. Dit alles wordt gedaan vooruitlopend op het ontwerpbesluit van de 

staatssecretaris. Hiermee wordt niet alleen tijd bespaard, het maakt ook nog 

eens het aanbod van de regio aantrekkelijker voor de bewindspersoon: de 

regio is er immers al volop mee bezig op een manier die de doelstellingen 

van Ruimte voor de Rivier realiseert.

Een ander voorbeeld van parallel werken zijn de koploperprojecten, die al 

van start gaan tijdens het opstellen van de pkb. Het is een voorbeeld van 

een prikkel, die niet afwachten maar initiatief nemen beloont. Voor de 

formele start, begint al een kopgroep waarmee niet alleen tijdwinst wordt 

geboekt, maar ook een mogelijkheid wordt gecreëerd om eerder in het 

proces successen te kunnen presenteren. Successen die als vliegwiel voor 

de andere projecten kunnen fungeren. Tegelijkertijd creëert het leertijd 

voor andere projecten. De ervaringen van de koplopers kunnen gebruikt 

worden door de volgers. 

Wij zien hierin een voorbeeld van de interactie tussen route (ruimte) en 

tempo (tijd). Door verschillende routes naast elkaar te bewandelen, in 

plaats van sequentieel, wordt het proces als geheel sneller doorlopen en 

wordt tijdwinst geboekt. In de tijd vindt verdichting plaats: er wordt meer 

gedaan in dezelfde tijd. Dit leidt niet alleen tot tijdwinst, maar ook tot  

een stabieler project dat minder gevoelig is voor afwijkingen. Het ontwerp-

besluit van de staatssecretaris is hier meestal een bevestiging van de al 

ingeslagen routes, in plaats van de start ervan. Die routes staan bovendien 
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niet los van elkaar, het verband is alleen anders. In plaats van een volgor-

delijk verband (eerst het een, dan het ander), is er een vliegwiel effect. Het 

alvast bewandelen van de ene route werkt aanstekelijk voor de andere en 

versnelt de mogelijkheid om weer nieuwe paden in te slaan.

f. Ruimte maken voor verrassingen en rimpeleffecten
Van de meeste projecten is al precies duidelijk hoe de gerealiseerde ruimte 

gebruikt gaat worden. In Deventer wordt bijvoorbeeld in overleg met 

watersportverenigingen en belanghebbenden een plas vergroot om 

watersport te faciliteren. Daarnaast wordt in overleg een aanlegsteiger 

aangelegd, geïnspireerd op een beroemde schipbrug die op die plek heeft 

gelegen. In deze gevallen wordt de toekomstige functie van niet alleen het 

water maar ook het land dus vooraf bepaald. 

In andere projecten wordt de toekomstige functie van de gerealiseerde 

ruimte minder duidelijk of wordt die bewust opengelaten. Het overleg 

vindt immers plaats met de huidige generatie, terwijl in feite gebouwd 

wordt voor de generatie daarna – die nu nog geen stem heeft. De doorloop-

tijd van dit soort projecten is soms wel 15 tot 20 jaar, maar aan het begin is 

niet altijd bekend hoe de ruimte na de oplevering het beste gebruikt kan 

worden. Daarom wordt in Nijmegen een casco neergelegd waarvan de 

bestemming later kan worden ingevuld. Er wordt dan gebouwd voor de 

toekomst; door bewust nog niet vast te leggen hoe het gebruikt moet 

worden en een ruimte te creëren die voldoende flexibiliteit biedt. De 

strategie is dan om bewust te zoeken naar ontwerpen die zoveel mogelijk 

opties bieden, het is een strategie van geplande emergentie. Ook zijn er 

voorbeelden waarbij wel gebouwd wordt voor een bestemming, maar met 

als gedachte dat het ook ongeplande impulsen en onverwachte opbreng-

sten kan opleveren. Een voorbeeld is een recreatieplas, die naast het doel 

van recreatie ook waarde toevoegt aan het gebied en zo bijdraagt aan het 

realiseren van de wens van de gemeente om verouderde flats in dat gebied 

te vervangen. Een tweede voorbeeld is de eerder genoemde uiterwaard-

vergraving op de rivier Boven-Merwede, die gecombineerd wordt met een 

economische impuls voor het nabijgelegen industrieterrein Avelingen.  

Het vooraf niet voorziene effect hiervan is dat er onder andere een nieuwe 

melkpoederfabriek is gekomen die een economische impuls aan het 

industrieterrein geeft. 

In de taal van ruimte en tijd gaat het hier om een interactie tussen 

gebieden (ruimte) en tijdhorizon (tijd). Van sommige fysieke gebieden wordt 

de toekomstige bestemming al bepaald, en dus is er een concrete vorm 
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(herinrichting van het gebied) bepaald als stip op de tijdhorizon. De toekom-

stige vorm en functie worden vooraf vastgelegd. In andere gevallen is die 

tijdhorizon juist opengelaten, om zo de lokale dynamiek ruimte te geven 

voor een eigen invulling. Een invulling die niet voorzien kan worden, en 

dus geholpen is bij een gebied dat nog flexibiliteit en keuze opties biedt.  

In ieder project is er ruimte om een eigen invulling aan de tijdhorizon  

van het gebied te geven. Door ruimte te laten voor toekomstige invulling 

ontstaat in het heden de mogelijkheid om de benodigde maat regelen te 

realiseren. 

g. Volhouden en vorm houden: ritme van verantwoording aanbrengen
Niet alleen binnen de projecten, maar ook op het niveau van het hele 

programma is het steeds de kunst om tijd en ruimte strategisch te benutten. 

Zo is voor het programmamanagement de verantwoording aan de Tweede 

Kamer van belang om de voortgang en de kaders te bewaken. De Kamer 

wil weten hoe het met de voortgang staat, of de projecten al resultaten 

hebben geboekt en waar mogelijke vertraging of tegenvallers zitten. Er 

wordt een verantwoordingsritme gehanteerd van halfjaarrapportages. 

Hierin wordt minutieus bijgehouden hoe het gaat. Ook intern bij het 

programmamanagement is er een verantwoordingsritme; met kwartaal-

rapportages. Ook hier weer geldt: de vormgeving van de tijd is van invloed 

op de ruimten in het project. De verantwoordingsritmiek werkt twee 

kanten op. Ten eerste: het houdt het programma op de politieke agenda. 

Dat betekent blijvende aandacht, steun en comfort bij de betrokken 

partijen en dus ruimte om door te gaan. Ten tweede: het zorgt voor 

continue inzet van de betrokken partijen, het voorkomt vertraging. Zij 

willen immers geen oranje of rode lamp achter hun naam. Ritmische 

aandacht zorgt voor ruimte, duidelijkheid en blijvende betrokkenheid. 

Daarnaast is het ook een moment om even de verhoudingen vast te 

stellen. Zoals een van de managers het verwoordt: “je kan me elke dag 

bellen en dan kom ik naar je toe, maar twee keer per jaar kom je naar mij”.

Wij zien hierin een interactie tussen randen (ruimte) en patronen (tijd). In 

de vele projecten van Ruimte voor de Rivier worden steeds andere paden 

bewandeld, verschillende knooppunten gemaakt, lokale herkenningstekens 

gevonden. Het programma als geheel moet dit echter wel verantwoorden, 

steun houden, laten zien dat binnen de vooraf (in de pkb) opgestelde grenzen 

wordt gewerkt. Hiermee wordt voorkomen dat er wordt afgedwaald, het 

pad uit het oog wordt verloren of de grenzen te buiten wordt gegaan. Door 

het ritmische verantwoordingspatroon, wordt met regelmaat de voortgang 
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vastgelegd en getoetst of er binnen de gewenste vorm en randvoorwaarden 

wordt gewerkt. Zonder grenzen is er geen ruimte, dus om in de projecten 

ruimtes te kunnen blijven verkennen is steeds ook de herbevestiging van 

de randen nodig.

h.  Ruimte maken om te eindigen, door het oprekken van het  
eindmoment

Het einde verandert van een eindpunt naar een eindperiode. Dit maakt ook 

de discussie mogelijk: wat is het waard om de oorspronkelijke deadline te 

halen? Door een eindperiode te kiezen in plaats van een eindpunt, is er 

ruimte om per project te kiezen of de initiële deadline gehaald wordt. 

Anders wordt het programma chantabel door de deadline, een klassieke 

hold-up. De eindperiode geeft tijd en ruimte in de onder handelingspositie 

ten opzichte van de aannemers. En dus ook naar de opdrachtgevers. Nu 

wordt tegen hen gezegd: het kan binnen de tijd, maar dat kost wel geld.  

Zo is bijvoorbeeld Nijmegen wel op tijd gerealiseerd, terwijl voor Veessen-

Wapenveld meer tijd is genomen zonder dat daar het beeld van vertraging 

omheen hangt.

In termen van tijd en ruimte is hier sprake van een interactie tussen randen, 

routes (ruimte) en moment (tijd). Het gaat immers om de omkadering van 

het programma, de grensmarkering van waar het afloopt. Het einde was 

vormgegeven als precies moment, maar dat moment wordt opgerekt tot 

een langer durende periode. De randen worden verplaatst, door het 

oprekken van het moment. Die eindperiode biedt vervolgens de mogelijk-

heid om de verschillen paden en routes in het programma een eigen 

passend einde te geven. De ruimte die in de grensmarkering wordt 

gevonden, biedt de mogelijkheid tot een passende timing van de eindes 

van de trajecten in het programma. 

i. Tijd-ruimtestrategieën in vogelvlucht
De verschillende interacties tussen tijd en ruimte die we hiervoor hebben 

besproken zijn naar ons idee ook te duiden in termen van meer generieke 

strategieën. De kern daarbij is dat de gevolgde strategie voor tijd en 

ruimte, de interacties van tijd en ruimte die in projectmatige zin worden 

gekozen, van invloed is op de tijd-ruimteverhouding in fysieke zin. In 

onderstaand schema geven we verschillende strategieën weer, zonder  

de pretentie daarmee volledig te zijn. We benoemen steeds in algemene 

termen de strategie en geven een klein voorbeeld ter inkleuring, maar er 

zijn natuurlijk vele andere voorbeelden denkbaar.
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tijd

 Moment Tempo Tijdhorizon Patronen

ru
im

te

Routes

Kritieke momenten en wendingen 
in processen en plannen

Bijvoorbeeld: evalueren om 
overgang naar volgende fase te 
maken

Tijdwinst en uitstel in processen 
en plannen 

Bijvoorbeeld: versnellen door  
parallel te werken

Duur en doorlooptijd van processen  
en plannen

Bijvoorbeeld: volhouden en steun  
houden door regelmatig successen  
te vieren

Ritmes en cycli van processen en 
plannen

Bijvoorbeeld: rustmomenten in het 
proces inbouwen voor afstemming  
en lokale invulling

Randen

Afsluitende en ontkokerende 
momenten

Bijvoorbeeld: van eindmoment 
naar eindperiode, zodat ruimte 
ontstaat voor goed en passend 
eindigen

Stollen of uitstellen van  
begrenzing en ontgrenzing

Bijvoorbeeld; niet te snel afspraken 
laten stollen in overeenkomsten, 
maar wachten tot iedereen aan 
boord is

Reikwijdte van begrenzing en ont
grenzing

Bijvoorbeeld: markeringen van begin, 
eind en faseovergangen om gezamen
lijke voortgang te bewerkstelligen

Regelmaat en rituelen van begren
zing en ontgrenzing

Bijvoorbeeld: ritmisch verant
woorden om regelmatig grenzen 
en ruimte vast te stellen

Gebieden

Kansrijke momenten die partijen 
bij elkaar brengen in programma 
en projecten

Bijvoorbeeld: timing van beslis
momenten afstemmen op ver
loop electorale cycli

Voorlopers en experimenteer
ruimte in programma en projecten

Bijvoorbeeld: koplopers ruimte 
geven om eerder te beginnen

Toekomstige vorm en bestemming  
van programma en projecten

Bijvoorbeeld: draagvlak voor ruimtelijke 
verandering vergroten door bestemming 
open te laten aan lokale invulling

Windows of opportunity in  
programma en projecten

Bijvoorbeeld: politieke ruimte  
benutten door mee te bewegen  
met fluctuaties van de politieke  
conjunctuur

Knoop-
punten

Verbindende momenten waarop 
meerdere belangen samenvallen

Bijvoorbeeld: ruimte voor  
realiseren vergroten door  
oplossingen aan elkaar te  
koppelen in de tijd

Partijen met meerdere belangen 
die elkaar versnellen of vertragen

Bijvoorbeeld: vertraging  
voorkomen door snelheden  
te synchroniseren

Pluriforme probleempercepties, doelen 
en plannen in een netwerk

Bijvoorbeeld: onderhandelen over  
compromis tussen meerdere belangen.
Blijven communiceren over gemeen
schappelijke doelen bij beslissingen

Kruisende paden van partijen  
met meerdere belangen

Bijvoorbeeld: zoeken naar  
combinaties van belangen die  
elkaar mogelijk maken

Herken-
nings-
tekens

Definiërende momenten als 
herkennings, anker of  
oriëntatiepunt

Bijvoorbeeld: het pkbbesluit als 
anker voor het realisatieproces, 
waar als het nodig is steeds op 
kan worden teruggegrepen

Urgentie en aantrekkingskracht 
die uitgaan van herkennings, 
anker of oriëntatiepunten

Bijvoorbeeld: de voor iedereen 
bekende einddatum die tempo en 
urgentie verhoogt

Oorzaak, dreiging of droom als  
herkennings, anker of oriëntatiepunt

Bijvoorbeeld: de bijnawatersnood
rampen die emotie en inkleuring geven 
aan ambities Ruimte voor de Rivier

Disciplinerende en committerende 
werking van herkennings, anker 
of oriëntatiepunten

Bijvoorbeeld: afslagen begrenzen  
en voortgang vasthouden door  
regelmatig piketpalen te slaan  
die als points of no return fungeren
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De strategieën die we in deze tabel uiteen zetten, laten steeds zien hoe tijd 

en ruimte samen kansen scheppen, partijen bij elkaar kunnen brengen, 

paden kunnen doen kruisen of juist uit elkaar houden. Dit is dan niet 

alleen iets wat achteraf is aan te duiden, maar ook vooraf is in te schatten 

en waarop geanticipeerd kan worden. Tijd en ruimte kunnen worden 

vormgegeven om de kansen op bijvoorbeeld bepaalde richtingen en 

kruisbestuivingen te vergroten. De bovenstaande tabel is dan ook niet 

bedoeld als verslaglegging achteraf, maar als denkmodel om volgende 

processen mee tegen het licht te houden. 

De genoemde strategieën kunnen daarbij los van elkaar worden gezien, 

maar ook in onderlinge interactie. In de tabel worden de strategieën naast 

elkaar beschreven, maar in de praktijk zijn er natuurlijk allerlei dwars-

verbanden, volgordelijkheden en randvoorwaardelijke relaties mogelijk. 

Interactie tussen partijen met vergelijkbare belangen kan ook het bewan-

delen van snellere paden bewerkstelligen. Het afstemmen van cycli is soms 

voorwaarde om gezamenlijk tempo en urgentie te verhogen en daarmee 

kritieke momenten en herkenningstekens van betekenis te voorzien.  

En andersom natuurlijk, door points of no return te definiëren, maken we 

urgentie die leidt tot het definiëren van belangrijke momenten. Op basis 

daarvan bepalen we dan of versnelling nodig is en hoe we project en 

proces begrenzen. Afhankelijk van waar we het aangrijpingspunt leggen, 

waar we beginnen met redeneren, ontstaan andere logica’s, andere 

combinaties van tijd-ruimte-strategieën. Dat maakt het zinvol om per  

situatie te bezien wat een goed startpunt is. Soms laat het proces ruimte 

om gezamenlijk belangrijke momenten te benoemen, een andere keer 

werkt het beter om mee te bewegen met de politieke of economische 

conjunctuur en weer een andere keer is het zinvol om een pad van  

bezinnings- en rustmomenten in te bouwen, als startpunt voor draagvlak 

en medewerking. Steeds is de vraag wat werkt in een specifieke context. 

Dat maakt dat er geen ‘hoe het hoort’ bestaat, maar alleen een ‘hoe het 

werkt’.
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4  Management van tijdelijkheid

Organisatie met traditie
Wie naar het hoofdkantoor van Rijkwaterstaat gaat loopt binnen in een 

modern gebouw. Groot, licht en zowel binnen als buiten bijna helemaal van 

glas. Het hoofdkantoor van deze grote uitvoeringsorganisatie oogt enigszins 

futuristisch. Maar wie over de gangen loopt en kijkt naar wat daar wordt 

uitgestald, ziet ook dat dit een organisatie is met een groot verleden.  

Een historie die verder terug gaat dan die van de Algemene Rekenkamer.  

Bij het uitkomen van de lift zien we een hal vol met portretten van oud-dg’s 

(en voorheen ig’s en andere benamingen), portretten die teruggaan tot de  

start twee eeuwen geleden. Ook zien we een collectie met uniformen die 

vroeger werden gedragen en waar het gezag vanaf straalt.

Het zijn symbolen van het verleden, die onderdeel uitmaken van de 

organisatie in het heden. Symbolen die echter niet zo lijken te passen bij de 

realisatie van Ruimte voor de Rivier. De uitvoering van Ruimte voor de Rivier 

lijkt in die zin echt een product van zijn tijd te zijn. Hier is het niet de ‘expert’ 

die een besluit neemt, maar een besluitvormingsproces dat van onderop 

plaatsvindt. Eerst moeten de lokale bestuurders het eens worden, dan pas  

gaat het akkoord naar de bewindspersoon. Het plan is van iedereen, en dus  

wil iedereen het ook laten slagen.

Welke plek gaat deze episode krijgen in de rijke historie van Rijkswater-

staat? Wordt het een soort ‘standbeeld’ waarmee gevierd wordt dat ‘zij het 

anders deden’. Met als risico dat het daarmee ook als ‘apart’ en ‘uitzondering’ 

wordt neergezet en daarmee impliciet wordt bedoeld dat dit niet als staande 

praktijk wordt overgenomen? Of wordt het een erfenis die niet groots gevierd 

wordt, maar wel in allerlei praktijken wordt opgenomen? Deze vraag gaat niet 

alleen over het ‘eindoordeel’, over de vraag hoe Ruimte voor de Rivier in de 

geschiedenisboeken wordt opgenomen. Het gaat juist ook over de doorwerking,  

het vervolg geven, de duurzaamheid van de interventie. Het programma komt 

ten einde, maar de ambities die ermee zijn beoogd niet – die moeten juist 

verder worden gebracht. Zo gaat vorm geven aan het einde niet alleen over 

geschiedenis maar juist over de toekomst. Niet alleen de planning, maar ook 

de symboliek van het einde is daarbij van strategische betekenis.
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a. Dynamische ruimte: leren van de logica
In dit essay reflecteren we op het programma Ruimte voor de Rivier 

waarbij onze stelling is dat in het programma steeds ruimte is gezocht, 

gevonden, gemaakt, gevormd, beperkt en geconcentreerd, door te sturen 

met tijd. Dat heette in het programma vanzelfsprekend niet zo en de 

gezette stappen staan allemaal te boek als losse interventies. Maar  

naar ons idee is onder die losse interventies een verbindende logica te 

ontwaren: tijd en ruimte zijn steeds (al dan niet bewust) met elkaar in 

verband gebracht. Dit hebben wij geduid als tijd-ruimtestrategieën zoals 

het organiseren van betekenisvolle momenten, het aanbrengen van ritme, 

het meebewegen met het economisch tij en het timen van beslismomenten 

op basis van politieke cycli. Door deze interventies in de tijd, is steeds 

ruimte gemaakt en begrensd, werden nieuwe routes gevonden en is het 

inslaan van zijpaden voorkomen. 

Het maken van een algemene lijst met ‘dé succesfactoren’ op basis van dit 

programma zou naar ons idee de plank net misslaan, omdat daarmee de 

rol van de dynamiek van de ruimten zou worden onderschat. Bovendien 

zou het de bewuste afwegingen die op dit vlak zijn gemaakt miskennen. 

Dezelfde ‘succesfactoren’ kunnen immers ook verkeerd uitpakken, in een 

andere tijd niet leiden tot ruimte of tot te veel ruimte. Dat maakt ook dat 

in het vorige hoofdstuk de voorbeelden niet zomaar tot navolging zouden 

moeten strekken. Het heeft geen enkele zin om in toekomstige projecten 

ook allemaal ‘parallel te gaan werken’ laat staan ‘alvast de grond maar te 

kopen’. Parallel werken en vroegtijdig grond aankopen waren in Ruimte 

voor de Rivier resultaten, consequenties van afwegingen in de dynamische 

ruimte. Mogelijk passen ze ook bij toekomstige programma’s, maar dat is 

zeker geen gegeven en de risico’s ervan zijn substantieel als het niet goed 

uitpakt. Waar het naar ons idee om gaat, is leren van de logica, van de 

wijze waarop steeds bewust tijd en ruimte bij elkaar zijn gebracht. Veel 

van het succes van Ruimte voor de Rivier is naar ons idee terug te voeren 

tot slim anticiperen op, bewust bewegen in, en in de tijd vormgeven van, 

dynamische ruimtes of juist het beperken daarvan. 

Die bewuste interventies in tijd en ruimte zijn deels vooraf bedacht, maar 

voor een belangrijk deel ook tot stand gekomen door gaandeweg de proces-

sen te volgen, informatie te delen en bespreken, en kleine verstoringen of 

verrassingen op te merken in een iteratief proces dat in de programma-

directie (naar Weick, 1995) sensemaking wordt genoemd. Vrijwel continu 

werden op programmaniveau de vorderingen en signalen op projectniveau 
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besproken, steeds in een poging om te begrijpen wat er gebeurt, in te 

schatten waar het heen gaat en welke interventies er nodig zijn. Achteraf 

telt dit op tot logische patronen, maar deze zijn veelal ontstaan uit een 

optelsom van vele interpretaties en beslissingen die onderweg hebben 

plaatsgevonden.

De managers van Ruimte voor de Rivier zijn er in geslaagd om ruimte voor 

de rivier te realiseren, maar dat was niet gelukt als zij niet ook tijd voor  

de rivier hadden gecreëerd. Een patroon waarin de betrokkenen steeds 

worden meegevoerd en elkaar voortstuwen, als in een tijdstroom waar 

verschillende routes mogelijk zijn maar het eindpunt wel vaststaat. Door 

een koppeling aan lokale belangen werden partijen meegevoerd over de 

stromingen terwijl ze daar hun eigen wending aan gaven. Steeds ook om 

te voorkomen dat vertraging optreedt of het stil komt te liggen in een 

tijdval, een besluiteloos tijdperk.

b. Vorm geven aan het einde
Dat brengt ons ten langen leste terug bij het einde. Of beter gezegd, bij het 

begin van dit essay, waar we al spraken over de uitdaging van het einde  

en goed eindigen. Het managen in tijdelijkheid vergt daarbij oog voor  

de levenscyclus van het programma. Er zitten zowel strategische over-

wegingen aan het opstarten, beginnen en aanvangen, aan het opschalen, 

volharden en volhouden als ook het afbouwen, afboeken en vorm geven 

aan het einde. Management in tijdelijkheid gaat niet om het vestigen  

van een permanente structuur, maar het geven van tijdelijke impulsen –  

hoewel de effecten daarvan (precies daardoor) eeuwen kunnen meegaan.

In het begin van dit essay lieten we al zien hoe voor het eindpunt een 

andere vorm moest worden gevonden die paste bij de vele parallelle 

trajecten in Ruimte voor de Rivier. Waar in eerste instantie een precieze 

stip op de tijdlijn was gezet, een tijdstip waarop het programma zou 

eindigen, is op een gegeven moment de overstap gemaakt naar een 

eindperiode. Daarmee kon meer recht gedaan worden aan de verschil-

lende trajecten in Ruimte voor de Rivier. Het programma kent niet één 

tijdlijn, maar bestaat uit vele lijnen die ieder een eigen duur hebben. 

Sommige dingen gaan snel, andere hebben meer tijd nodig. Soms is de tijd 

op voor iets echt klaar is, soms lopen dingen juist langer door dan de tijd 

die er officieel voor gepland was. Sturen in tijdelijkheid gaat dus steeds 

over het management van verschillende duren.
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We noemen hier vier meer algemene vormen van eindigen. Ten eerste is 

er het einde als abrupt moment. Dan is er een vast eindmoment, een 

moment waarop alles stopt. Het team wordt opgeheven, de mailadressen 

worden afgesloten. Vandaag is het programma er nog en wie er morgen 

naar zoekt, zal niets meer terugvinden dan een oude website en een 

statisch archief. Zelfs de telefoon wordt niet meer opgenomen. Van de  

ene op de andere dag is het programma er niet meer. Dat is vooraf goed 

gecommuniceerd en wie met het programma te maken had, weet dat ook, 

maar het einde is er niet minder abrupt door. Het voelt als toewerken naar 

een groot moment, met een knal eruit gaan, het grote slotfeest, waarna 

slechts de leegte rest.

De tweede vorm is het trapsgewijs stoppen, waarbij stap voor stap wordt 

afgebouwd in activiteiten, personeel en budget. Richting het einde worden 

projecten één voor één afgerond, vertrekken de mensen die bij die activi-

teiten hoorden en doet uiteindelijk de laatste het licht uit. De huls van  

het programma blijft misschien nog even bestaan, maar de inhoud wordt 

steeds verder teruggebracht. Tot de laatste stap wordt gezet en het 

programma afloopt, als technische handeling, door er op papier een streep 

door te zetten. Het programma bestond in de praktijk toch eigenlijk al 

bijna niet meer en nu ook formeel niet meer. Het definitieve einde was de 

onvermijdelijke laatste stap.

Dan is er als derde nog de vorm waarin het programma uitgaat als het 

uitdoven van een nachtkaars. De status van het programma neemt af, de 

activiteiten worden minder uitdagend en urgent en de mensen gaan eens 

om zich heen kijken naar andere betrekkingen. Het programma bestaat 

nog, blijft formeel ook bestaan, maar heeft niets meer om het lijf. Soms 

flikkert het nog even op, komt het even in de schijnwerpers te staan, maar 

dat is van tijdelijke aard. De laatste mensen die er nog iets voor doen, 

krijgen steeds meer nevenfuncties of worden herplaatst. Het vlammetje 

van de kaars wordt steeds zwakker, blijft nog een tijdje heel klein branden, 

gaat over in niet meer dan een gloed – wellicht als protest tegen zijn 

verscheiden – en gaat dan eindelijk uit. 

De vierde vorm van eindigen die wij hier onderscheiden, past wat ons 

betreft het beste bij Ruimte voor de Rivier. Dit betreft het inrichten van  

het einde als een transformerend proces. In de opeenvolgende fasen van het 

programma wordt dan niet steeds minder gedaan, maar worden wel hele 
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andere activiteiten verricht waarbij soms ook andere mensen nodig zijn. 

Om goed te kunnen eindigen zijn bijvoorbeeld eerst creatieve netwerkers 

nodig, daarna boegbeelden die het uitdragen en draagvlak creëren, dan 

uitvoerders die volhouden en doorzetten bij het realiseren van projecten 

en vervolgens zowel precieze accountants voor de boekhouding en het 

archief en beheerders die de heringerichte gebieden beheren en onder-

houden. Het afbouwen van het programma vergt dan ook steeds het 

ombouwen ervan. Sommige mensen vertrekken richting het einde, maar 

er worden ook nieuwe mensen aangetrokken met andere kwaliteiten die 

passen bij de nieuwe fase. Het programma krijgt in verschillende fasen 

nieuwe betekenis, omvat andere activiteiten en misschien zelfs een 

andere directeur of een nieuwe naam. 

Nu het einde van het programma Ruimte voor de Rivier nadert, dient  

zich wederom zo’n volgende fase aan, waarvoor andere activiteiten en 

kwaliteiten worden gevraagd. Terwijl bijvoorbeeld de projectleiders en 

aannemers de gebieden verlaten, komen de beheerders hiervoor in de 

plaats. Daar horen dus voor een deel ook andere expertisen en activiteiten 

bij. Een transformatie waar al vroegtijdig op is ingespeeld door al afspraken 

te maken met beheerders tijdens de eerste fasen van het programma.  

Op het programmaniveau worden de activiteiten nu afgebouwd, met  

deels andere werkzaamheden zoals het afsluiten van dossiers en de 

verantwoording. Toch wordt in het programmamanagement ook voor 

continuïteit gezorgd, omdat het eindigen hier niet alleen gaat om  

beëindigen, maar ook om borgen, behouden en laten voortleven.  

Naast de ruimtelijke vernieuwingen, zijn er ook op het gebied van  

programmamanagement, bestuurlijke samenwerking en projectmatig 

werken vernieuwingen tot stand gebracht waarvan het de ambitie is om 

deze niet te laten eindigen waar Ruimte voor de Rivier ophoudt. De opgave 

is wat dat betreft om net zo ambitieus te eindigen als dat er is begonnen.

c. (On)eindig bestuur
Ruimte voor de Rivier heeft tastbare, duurzame resultaten opgeleverd. 

Rivieren die zijn verlegd of verbreed, industrieterreinen die zijn opgewaar-

deerd, nieuwe agrarische bedrijvigheid. De operationele doelen zijn 

behaald, de samenwerking is voltooid. Voor zo’n groot, complex project is 

het een grote prestatie dat dit binnen de kaders van geld en tijd is bereikt. 

Zo bezien zou het einde kunnen volstaan met een nette afronding en het 

borgen van het beheer. De ‘buit’ is immers binnen. 
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Maar naast het succes dat met het behalen van de doelstellingen is bereikt, 

is een deel van het succes ook af te meten aan de lessen die het programma 

achterlaat, de inzichten die voortleven in volgende programma’s. Voor het 

vormgeven van het einde betekent dit niet alleen dat er goed moet worden 

afgesloten (passend bij de duren van de verschillende trajecten), maar ook 

dat er nagedacht moet worden over het laten voort duren van wat er in het 

programma is bereikt. Goed eindigen gaat dan niet alleen over afsluiten, 

stopzetten en afronden, maar ook over voortduren, doorgeven en behouden. 

Daarvoor moet verder gekeken worden dan de duur van het programma 

zelf. Termen als tijdelijkheid en eindigheid zijn van toepassing op het 

programma, maar niet op de ambities. Die zijn er juist om te blijven, 

moeten verder gebracht worden, tot wasdom komen. Dus is er bij het 

eindigen een strategische uitdaging van doorgaan door beëindiging. 

Daarom zit er wat ons betreft ook aan het einde van het programma een 

dubbele doelstelling vast. Niet alleen het geheel netjes achterlaten door 

middel van goed afsluiten en het borgen van het beheer, maar ook 

aanzetten tot vernieuwing en doorwerking in andere trajecten. Zorgen  

dat het einde van dit programma, weer het begin vormt van volgende 

vernieuwingen. Op papier stopt het programma, maar de ambities duren 

voort. Zo bezien is een deel van het succes van het programma Ruimte 

voor de Rivier daarom wat ons betreft nog niet verzilverd. Dit gaat over 

wat het programma achterlaat voor volgende aanpakken, of dit soort 

bestuurlijke samenwerking met lokale regie en het centraal stellen van 

belangen van bewoners en ondernemers gecontinueerd en verder gebracht 

kan worden. Naast het voortduren van veranderingen in de fysieke ruimte, 

gaat het ook over de ruimte die de beëindiging van Ruimte voor de Rivier 

achterlaat in projectmatige zin en de nieuwe stromen die het opstuwt. De 

ruimte die openvalt, nieuwe paden die eruit voortkomen, de grenzen die 

zijn verlegd en verder worden verkend. 

De vraag is daarbij hoe van een einde aan een programma ook een nieuw 

begin of toch tenminste een blijvende erfenis te maken is. Passend bij 

Ruimte voor de Rivier is om dat te doen op een manier die aansluit bij de 

aanpak in het programma. Dus ervoor zorgen dat anderen er zelf mee 

verder gaan, op hun eigen manier, in hun eigen context. Doorwerking kan 

ook hier worden gestimuleerd in een vorm van geplande emergentie: niet 

afdwingen of opleggen, maar wel verleiden en faciliteren om werkwijzen 

en inzichten te benutten.



Tijd voor de Rivier   Spelen met tijd-ruimtestrategieën in een complex programma 45

Zo is het eindigen van het programma, meer dan het abrupt laten stoppen. 

De kunst is om het einde zo vorm te geven, dat de opbrengsten doorgang 

vinden in nieuwe praktijken. In termen van de eerste doelstelling is 

Ruimte voor de Rivier al voor de beëindiging als groot succes te vieren.  

In termen van de tweede doelstelling is het einde een cruciale stap om  

de ambities waar te maken. De écht duurzame doorwerking als het gaat 

om doorwerking en lessen van dit programma moet nog plaatsvinden.  

Ook daaraan mag straks het succes van dit programma worden afgemeten. 

We hebben gepoogd met dit essay aan die doorwerking een bijdrage te 

leveren.
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