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Richten zonder verplichten 
 

In de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen de unieke forten Honswijk en Everdingen. Per 1 

mei 2012 vervallen de huidige functies en zal de Dienst Landelijk Gebied (DGL) ze op de 

markt brengen. Hoe de forten naar de markt worden gebracht is een complexe vraag omdat 

erg veel organisaties een belang hebben bij de manier waarop de forten in de toekomst 

gebruikt zullen worden. 

 

De Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) heeft  deze opgave geselecteerd als onderwerp voor 

één van de werkateliers van de Biënnale Herbestemming & Leegstand 2011. 

 

Met veel plezier heeft het  team 4 dagen intensief op een verfrissende manier gewerkt aan 

het ontrafelen en oplossen van dit vraagstuk. De concrete resultaten zijn een verrassende 

prioritering van de voorwaarden, een gezamenlijke visie op de ontwikkeling die meer ruimte 

laat voor de markt zonder de centrale waarden daaraan ondergeschikt te maken en 

handvaten voor de profilering van die centrale waarden. 

 

We hebben de strategie voor de marktbenadering samengevat als “Richten zonder te 

verplichten”. Met deze re-boot van het proces hopen we een zinvolle bijdrage te hebben 

geleverd aan een mooie toekomst voor de forten. 

 

 

Liesbeth Jansen  Linkeroever 

Hans Stelwagen  Mindscapes 
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Vraagstelling 
 

De motivatie van de opdrachtgevers is:  

 het verkrijgen van nieuwe ideeën en inzichten voor deze complexe opgave  

 én het richten van spotlight op deze herbestemmingsopgave. 

 

De centrale vragen die daarvoor beantwoord zouden moeten worden zijn: 

 

1. De forten moeten via het instrument van de concurrentiegerichte dialoog in de markt 

worden gezet. Daarvoor moet een bidbook worden opgesteld en een slag gemaakt 

worden in het programma van eisen.  

 Wat zet je wel en niet in het bidbook? Wat wil je benadrukken en wat juist niet? 

 Wat vraag je van de marktpartijen en wat mag van de overheden verwacht worden?  

 Waar moet je op het vlak van gebouwstructuur, casco, infrastructuur, en financiën 

nog eens goed naar kijken, welke ervaringen die zijn opgedaan door de deelnemers 

moeten door de opdrachtgever ter harte worden genomen?  

 Is er een prioritering te onderkennen in waardes of uitgangspunten die prevaleren 

boven andere? 

2. Hoe geven we op een aantrekkelijke manier bekendheid aan deze objecten in de markt? 

Focus 

In de vele gesprekken met de opdrachtgevers bleek dat binnen de bovenstaande 

vraagstelling twee onderwerpen in het bijzonder om verdere verduidelijking en 

beantwoording vroegen: 

 Wat willen we eigenlijk met de concepten en willen we wel concepten voorschrijven? 

 Kunnen we een prioritering aanbrengen in de waarden en uitganspunten? 

 

In goed overleg is dan ook besloten de focus van het werkatelier bij deze vragen te leggen. 
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Situatie 

Veel stakeholders 

De forten liggen aan weerzijde van de Lek. Daarmee liggen ze in twee verschillende 

provincies en in drie verschillende gemeentes. Ook Rijksoverheidsdiensten zijn betrokken. 

Op dit moment heeft Defensie de forten nog in gebruik, zij zullen worden overgedragen aan 

de Dienst Landelijke Gebieden.  De grote natuur- en cultuurwaarden van de forten en het 

omliggend terrein zorgen voor extra druk op het proces en de bestemmingen. 

Gestapelde voorwaarden 

Tijdens het voorgaande proces heeft elke organisaties zijn voorwaarden neergelegd. Dat 

resulteerde in een lange lijst - soms tegenstrijdige - eisen. 

Langdurig proces 

Gezien de vele betrokkenen, het huidige gebruik  en de grote bedragen die met ontwikkeling 

zijn gemoeid, duurt het proces om tot herbestemming en realisatie te komen erg lang. 

Daardoor verouderen voorwaarden, verdwijnen deskundigen en plannenmakers bij de 

organisaties en mist het de aansluiting bij de huidige marktontwikkelingen. 

Veranderende situatie 

De huidige markontwikkeling kent een ongekend aanbod van vastgoed en een gebrek aan 

investeringskapitaal. Dat betekent dat er meer nadruk komt te liggen op de financiering en 

exploitatie van de herbestemming. Tijdens het atelier vatten we dat samen als: “Beter een 

ondernemer met een concept, dan een concept zonder ondernemer”. 
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Aanpak 
Om tot een bruikbaar resultaat te komen hebben we onder andere het volgende gedaan: 

 Het voeren van voorbereidende gesprekken 

 Deskresearch, o.m. haalbaarheidsstudie PRC en het BKP 

 Bijwonen en opvolgen voorbereidingssessies Biënnale 

 Afstemming met Biënnale organisatie en opdrachtgever 

 Opstellen programma Biënnale, resulterend in een “spoorboekje” voor de periode 31 

oktober – 4 november 

 Twee locatiebezoeken Fort Honswijk en Fort Everdingen 

 Voorbereiden en uitvoeren werksessie 31 oktober met alle betrokken overheden 

(gemeentes Culemborg, Houten, Vianen, Provincies Gelderland en Utrecht, Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, Dienst Landelijk Gebied, Ministerie LNV, Nieuwe Hollandse 

Waterlinie,  atelierleiding en student Academie voor Bouwkunst) 

 Voorbereiden werkatelier 1 november met ambtelijke vertegenwoordigers, studenten en 

externe experts 

 Verwerken van resultaten voorbereidingen, werksessie en werkatelier en met kernteam 

en studenten.  

 Toetsing resultaten met ambtelijke opdrachtgever en vertegenwoordigers 

 Het identificeren en benoemen van sturende waarden en het uitwerken ervan in beeld 

 Presentatie resultaten aan H-team en aan opdrachtgever 

 Schrijven eindrapportage en maken beeldrapportage 
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Open dialoog 

Dat alle betrokkenen weer eens met elkaar spraken werd door iedereen als een positieve en 

verfrissende ervaring gezien. Een aantal van de gestapelde voorwaarden bleken 

“verouderd”, nieuwe inzichten konden worden gedeeld en het wederzijds enthousiasme 

werkte aanstekelijk. 

 

De belangrijkste actiepunten die uit die gesprekken voort kwamen zijn: 

 Het aantal voorwaarden moet worden teruggebracht. 

 De vraag of we wel of niet een functioneel concept opleggen moet worden 

beantwoord. 

 Er moet een scope komen binnen de ontwikkel visie om daarmee sturing te kunnen 

geven aan de vermarkting (als alles kan wordt het moeilijk kiezen). 

 De waarden die we willen meegeven aan het gebied moet duidelijk omschreven 

worden. 
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Resultaten 

Duidelijke criteria 

Uit de werksessie van 31 oktober en de latere discussies werd gaandeweg duidelijk dat er 

met het verstrijken van de tijd steeds meer wensen, uitgangspunten en randvoorwaarden 

zijn beschreven. Daaraan werd geen onderlinge hiërarchie toegekend en soms bleken ze 

zelfs onderling strijdig. 

 

In willekeurige volgorde werden o.a. de volgende wensen, uitgangspunten en 

randvoorwaarden benoemd: 

 Functies forten moeten onderling complementair zijn 

 Concepten mogen niet concurreren met andere forten 

 Functies mogen niet concurreren met toeristisch-recreatieve aanbod in de gemeentes 

Culemborg, Vianen en Houten 

 Lokale infrastructuur staat weinig toename verkeersdruk toe 

 Natuurwaarden dienen te worden gerespecteerd 

 Openbare toegankelijkheid forten is vereiste 

 Voorkeur voor een permanente, commerciële invulling 

 Functie invulling toont respect voor de historische functie / het monument 

 Voorkeur naar het vinden van één financiële drager voor het gehele fortenterrein die de 

exploitatie zelf sluitend krijgt 

 Er zijn weinig / geen middelen vanuit publieke partijen  voor herstel tot op 

consolidatieniveau 

 Tijdelijk beheer moet worden geregeld 

 BKP 2010 is door stuurgroep vastgesteld en daarmee uitgangspunt 

 Tussen de ruimtelijke modellen uit het BKP is geen uitwisseling mogelijk  

 De concurrentiegerichte dialoog is het instrument om forten in de markt te zetten 
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In de werksessie op woensdag 2 november 2011 is samen met de opdrachtgevers een lijst 

met criteria opgesteld waarin de belangrijkste wensen en voorwaarden zijn samengevat:  

1. Planning / snelheid ontwikkeling   

2. Gevraagde financiële bijdragen 

3. Tijdelijke invulling / beheer 

4. Samen of apart vermarkten 

5. Flora & Fauna 

6. Verkeerskundige druk / aanpassingen 

7. Relatie tussen concepten 

8. Zelfstandige exploitatie 

9. Merkkracht van het concept 

10. Openbaarheid terreinen 

11. Mate van bouwkundige ingrepen  

12. Draagvlak 

 

In de werksessie heeft iedereen individueel waarde toegekend aan de afzonderlijke criteria. 

Na weging bleek er duidelijk het grootste gewicht te worden toegekend aan: 

 Merkkracht van het concept 

Als belangrijkste criterium werd aangegeven dat er een duidelijk, uniek en aantrekkelijk 

beeld moet kunnen worden gegeven van de richtinggevende waarden. 

 Tijdelijke invulling / tijdelijke beheersituatie 

Naar verwachting komen de objecten per mei 2012 leeg te staan. Onderhoud en beheer 

zal moeten worden geregeld om kraak, verval en onnodige onderhoudskosten te 

voorkomen. Een tijdelijk invulling kan daarnaast ook een belangrijke rol spelen in de 

communicatie en het bekend maken van het bestaan en de mogelijkheden van de forten , 

en een (niet dwingende) richting geven aan de beoogde uiteindelijke invulling geven. 

 Zelfstandige exploitatie 

De toekomstige exploitatie zal niet afhankelijk moeten zijn van structureel overheidsgeld. 

Daarom moet de exploitatie zelfvoorzienend te zijn. 
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Medium zwaarwegende meetcriteria voor de beoordeling van de conceptuele invulling: 

 Openbaarheid terrein 

Alle partijen hechten waarde aan de publieke toegankelijkheid van het terrein en de 

gebouwen. Dit verdient wel een nadere definitie. Geldt dat elk dag, 24 uur per dag of 

alleen in bepaalde weekenden? Voor beide forten of voor één fort? Gedeeltelijke of 

gehele openstelling? Etc. 

 Relatie tussen de concepten 

Als voorstellen worden ingediend waarin de functies en concepten een onderlinge relatie 

tonen of juist complementair zijn is dat een pre boven initiatieven die geen enkele relatie 

met elkaar vertonen. 

 Flora & fauna 

Natuurwaarden dienen absoluut meegewogen te worden in de beoordeling van de 

plannen. Maar eventuele voorgestelde mitigerende  of compenserende maatregelen zijn 

zeker bespreekbaar en zullen niet direct leiden tot afwijzing van voorgestelde invullingen 

 Gevraagde financiële bijdrage 

Als voorstellen breed omarmd worden, maar slechts mogelijk zijn met incidentele 

projectbijdragen van de overheid, dan is dat niet onbespreekbaar. Voorstellen die ook 

positief beoordeeld worden en geen financiële bijdrage verlangen hebben een streepje 

voor. 

 

Minst zwaarwegende meetcriteria voor de beoordeling van de conceptuele invulling: 

 Toename verkeer / verkeersdruk 

Dit aspect zal minder zwaar worden gewogen als een voorstel op de andere criteria 

positief scoort. Het gaat niet zozeer om toename verkeer, als wel het voorkomen van 

overlast door de toename van verkeer.  

 Samen vermarkten 

Het wordt niet van groot belang geacht beide objecten aan elkaar te koppelen in het 

vermarkten ervan. Indien twee afzonderlijke concepten worden ontwikkeld, c.q. 

marktpartijen een goed idee hebben voor een van beide objecten, dan is dit zeker 

bespreekbaar. 
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 Snelheid van de ontwikkeling 

Beter ten hele gekeerd dan ten halve gedwaald. Liever meer tijd voor de uitwerking van 

een goed concept, dan te snel willen schakelen op een concept dat niet goed genoeg is 

dan wel onvoldoende is doordacht. 

 Mate van bouwkundige ingrepen 

Het respecteren van de cultuurhistorische waarde wordt beslist belangrijk gevonden, 

maar voorstellen waarvoor ingrepen nodig zijn dan wel nieuwbouw noodzakelijk is, 

worden niet op voorhand afgewezen (mits de ingrepen met respect voor het erfgoed en 

de ensemblewaarde geschieden). 

 

Naast al deze criteria werd er ook gewezen op het belang van draagvlak in de breedste zin 

van het woord. Dit aspect wordt door iedereen onderschreven en kan worden meegenomen 

in het ontwikkelen van een sterk merkbeeld. 
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Geen functioneel concept 

In de plannen voor herbestemming werd uitgegaan van een aantal concrete 

ontwikkelingsconcepten. Daarbij zouden dan ondernemers en investeerders moeten worden 

gevonden. Die concepten waren: 

 Natuurfort 

 Wellnessfort 

 Vijfsterrenfort 

 Kunstfort 

 Herinneringsfort 

 Activiteitenfort 

 Bezinningsfort 

 Museumfort 

 

Op basis van de nieuwe waardering van de criteria en voorwaarden is het niet meer zinvol 

concrete ontwikkelingsconcepten aan de markt voor te leggen. Daarmee worden immers 

marktbesluiten genomen voor risico van een ondernemer en een investeerder die er nog 

niet zijn. De verwachting is dat deze zelf beter in staat zijn een succesvolle invulling te 

bedenken en te realiseren. Door wel duidelijke waarden te ontwikkelen en te communiceren 

wordt sturing gegeven aan de ontwikkelingen. Door regie op de tijdelijke exploitatie en de 

keuze van communicatiekanalen wordt de focus gelegd op de gewenste marktsegmenten. 
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Visie op het marktsegment 

In de samenleving worden ontwikkelingen gesignaleerd die een keuze voor de vrijetijdsmarkt 

onderbouwen. 

 

Lifestyle trends waarop de segmentkeuze is gebaseerd: 

 Consumentisme 

De consument besteedt steeds meer geld aan winkelen, eten, drinken en genieten. 

 Authenticiteit en identiteit 

Mensen hebben steeds meer de behoefte om een zelfbeeld te creëren. Producten en 

diensten worden gebruikt om een eigen identiteit mee op te bouwen. Consumenten zijn 

daarom steeds vaker op zoek naar authentieke elementen. 

 Duurzaamheid  

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker beslisargument voor consumenten. Ze 

vinden het belangrijk dat ondernemingen opereren in een duurzame omgeving. Men wil 

met een schoon geweten en een gevoel van gezonde lucht, waterkwaliteit etc. zijn (vrije) 

tijd doorbrengen. 

 Gezondheid  

Aandacht en zorg voor lichaam en geest speelt een grotere rol bij de consument. Mensen 

worden ouder en willen graag zo lang mogelijk van een goede gezondheid genieten, en 

zijn bereid daar wat voor te doen. 

 Convenience  

Tegenover de inspanningen verlangt de consument meer gemak, verzorging en kwaliteit. 

 

Trends vrijetijdsmarkt 

 Nederland is steeds meer een land voor shortbreaks (korte verblijven). Men kiest steeds 

vaker voor een korte vakantie als alternatief voor een verre dagtocht. Tijdens deze 

shortbreak wenst men steeds meer beleving en geeft men gemiddeld relatief veel geld 

uit. De forten kunnen hierop inspelen onder voorwaarde van producten met bijzondere 

belevingswaarde en met de mogelijkheid tot overnachten 
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 De vrijetijdsconsument heeft steeds meer behoefte aan meer vrijetijdsmomenten met 

wisselende gezelschappen. Dit betekent dat de forten producten moet bieden voor 

zowel zakelijk als vrijetijdsgroepen, zowel voor jong als oud, voor singles, families en 

senioren et cetera. Er worden ook steeds meer semi-zakelijke verblijven/dagtochten 

ondernomen (bedrijfsuitstapjes, feesten, incentives etc.). Hier liggen goede kansen voor 

de forten om de noodzakelijke verbreding van doelgroepen en hogere bestedingen te 

realiseren 

 Er is binnen de toeristische sector steeds meer vraag naar sportieve activiteiten en 

activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging en gezondheid. 

Sturende waarden 

Om identiteit en richting te geven aan de ontwikkeling van de forten, zonder daarmee de 

functie vast te leggen, zijn een aantal associaties (karaktereigenschappen) benoemd die 

passen bij de forten en het gebied daarom.  

 

 Geheimzinnig 

 Ruw, natuur, spartaans 

 Rond, schillen niveaus 

 Intiem, betrokken, eigen 

 Bezetten 

 Fragiel versus robuust 

 Licht versus donker 

 Open versus dicht 

 Verleden, schimmen, geschiedenis 

 Mannelijk 

 Waardig 

 

Met deze associaties zijn studenten van de Sandberg Academie (Vacant.nl) en de Academie 

voor Bouwkunst beelden gaan maken die passen bij de beleving van een gefantaseerd 

personage. Die beelden zijn zonder uitzondering ontleend aan de forten en het omringend 

landschap, de invulling is gebaseerd op een individuele interpretatie van één van de 
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bovenstaande associaties. Uiteindelijk zijn van alle beelden postkaarten gemaakt met een 

verhaaltje over de belevenis en gevoelens van een fictief persoon die in de forten verblijft. 

De uiteindelijke bedoeling is om een set waarden te ontwikkelen die het karakter en de 

identiteit van de forten borgt. Toekomstige ontwikkelingen zullen die waarden moeten 

versterken en zullen daarom bij elkaar passen zonder dat de functies nu al worden bepaald. 
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Tijdelijke exploitatie 
In mei 2012 zullen de Forten worden verlaten door Defensie. Ook in het meest optimistische 

scenario zal de fase van de concurrentiegerichte dialoog bijna anderhalf jaar in beslag 

nemen. Het zal daarna ook nog minstens een jaar duren voordat de eerste schep in de grond 

gaat (bestemmingsplan, financiering, vergunningen enz.). Uit het werkatelier is zeer duidelijk 

naar voren gekomen dat veel waarde wordt gehecht aan tijdelijk beheer en/of een tijdelijke 

exploitatie. Dit omdat leegstand leidt tot negatieve effecten: kraken, verloederen, negatief 

imago. Zonder het plegen van onderhoud, gaat de toestand van de complexen met de tijd 

snel achteruit. Dit leidt tot hogere consolidatiekosten en een moeilijkere toekomstige 

exploitatie. Tijdelijke exploitatie levert  niet alleen een levende plek maar ook inkomsten en 

uitstraling op.   

  

Voordelen en positieve effecten van een tijdelijke exploitatie  

 Mensen leren de forten en de omgeving  kennen en ervan houden 

 Als de forten op de kaart staan voelt het alsof ze dichterbij zijn  

 Een tijdelijke exploitatie creëert draagvlak  door de omgeving uit te nodigen en te 

betrekken  

 Het is een goed instrument voor positionering en boort potentiele marktinteresse aan. 

 Inkomsten dragen bij aan beheer en onderhoud, als je niets doet ben je duurder uit  

 Gaandeweg vindt je uit welke functies en evenementen het beste bij de forten passen 

 Een levend gebouw betekent een hogere waarde bij verkoop 

 Tijdelijke exploitatie biedt mogelijkheden voor experimenten die in een definitieve 

exploitatie vanuit het oogpunt van regelgeving vaak lastiger te organiseren zijn. 

 

Voor het opzetten van een tijdelijke exploitatie zullen een aantal randvoorwaarden moeten 

worden ingevuld. Ook het organiseren van een tijdelijke exploitatie vraagt om voorbereiding. 

Genoemd worden onder andere de volgende aandachtpunten:  
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 Aantrekken van een “regisseur” die er voor zorgt dat de activiteiten passen bij de 

kernwaarden. 

 Zoek naar een mix culturele en commerciële evenementen, openbaar en besloten, 

landelijk en uit de buurt. 

 Een gebruiksvergunning is nodig (met duidelijkheid over de voorwaarden). 

 De gebouwen en terreinen moeten veilig en opgeruimd zijn, de terreinen moeten 

publieksvriendelijk zijn: verlichting, bewegwijzering, parkeren etc. 

 De gebouwen moeten casco geschikt worden gemaakt voor evenementen: wifi, 

stroompunten, ruimte voor catering. 

 Juridisch dient tijdelijke exploitatie goed afgehecht te worden: geen onduidelijkheid over 

de status en periode.  

Ten slotte verdiend het de aanbeveling om een communicatiestrategie op te zetten: maak 

gebruik van de evenementen om in de publiciteit te komen en om sneller te geraken tot 

definitieve exploitatie. 
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Conclusie 
 

Belangrijkste voorwaarden 

 Merkkracht - Een duidelijke identiteit en zichtbaarheid stuurt toekomstige 

ontwikkelingen in de gewenste richting. 

 Zelfstandige exploitatie - Er mag niet gerekend worden met structureel geld van de 

overheid. 

 Tijdelijke invulling - Gezien de verwachte procesduur én de behoefte alvast een richting 

aan te geven is nú beginnen belangrijk. 

 

Concurrentiegerichte dialoog 

 Geen uitgewerkte functies aanbieden - Beter een ondernemer met een concept dan een 

concept zonder ondernemer. 

 Waarden en kwaliteiten als sturend element gebruiken - Richten zonder te verplichten 

 

Zichtbaarheid 

 Door vertalen van waarden naar formats 

 Door tijdelijke invulling 

 

Doordat alle ambtelijke stakeholders bij elkaar zijn gekomen is het hele proces in een andere 

sfeer gekomen. Vermeende tegenstellingen zijn uit de weg geruimd en gestapelde 

voorwaarden zijn duidelijk geprioriteerd. Ook ligt er een blauwdruk voor het uitzetten van de 

concurrentiegericht dialoog en een aanzet voor waarden en de visualisatie daarvan. De 

Biënnale Leegstand & Herbestemming  2011 heeft duidelijk een rol als versneller en 

verfrisser (re-boot) van het proces gehad. 
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Overige aanbevelingen 
 

Gedurende de biënnale zijn diverse punten ter sprake gekomen die weliswaar buiten het 

bestek van de opdrachtvraag vielen, maar zinvol genoeg gevonden worden om als 

aandachtpunt voor het vervolg van het proces in het achterhoofd te houden. 

 

1. Tijdens de biënnale hebben wij de casus “ondertunneling A2-project” gevraagd naar hun 

belangrijkste leerervaringen bij de door hen georganiseerde concurrentiegerichte 

dialoog: 

 Selecteer slechts op een beperkt aantal kritische succesfactoren. Bij complexe en 

langdurige processen ontstaat ongemerkt de neiging om eisen te blijven “stapelen”. 

 Kies het voorkeursontwerp in een vroeg stadium: verlies niet te lang tijd in je selectie 

en dialoogproces. Dit kost alle partijen niet alleen tijd (die niet aan andere zaken 

besteed kan worden) maar ook onnodig geld zonder dat duidelijk gemaakt kan 

worden dat de extra genomen tijd veel meerwaarde heeft gehad (pareto-principe)  

 Maak één bestuurder echt voorzitter met mandaat om namens de andere betrokken 

overheden besluiten te nemen.  

 Maak één overheid in het proces leading. Maak in de projectorganisatie onderscheid 

tussen werkgroepen die zich uitsluitend met de inhoudelijke beoordeling van de 

concepten bezighoudt, en een die zich met de juridische en financiële toetsing van 

de voorstellen bezighoudt. 

2. Voor tijdelijk beheer is ook geld nodig:  het is een illusie te denken dat er de komend 

jaren geen onderhoud en beheer nodig is. Immers de consolidatiekosten zullen 

steeds verder stijgen en de businesscase voor de exploitatie alleen maar moeilijker 

maken. Reserveer hiervoor derhalve middelen. 

3. Wees niet roomser dan de paus: durf te kiezen als overheid. Durf te ondernemen als 

overheid. Schets een punt aan de horizon en handel daar consequent naar.  
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4. Laat een waardering uitvoeren naar de cultuurhistorische waarde van de rijks 

monumentale werken in de fortcomplexen. Weet wat echte “no-go’s” zijn en weet 

op welke vlakken concessies of ingrepen bespreekbaar zijn.  

5. Het beoogde proces van marktconsultatie is feitelijk al begonnen met de Biënnale. Er 

is een breed gedeeld gevoel van urgentie nu niet stil te willen vallen. Laat 

vraagstukken niet liggen totdat de forten feitelijk leeg staan. Ga verder met de 

voorbereiding met de concurrentiegerichte dialoog en vooral ook met het vinden 

van een tijdelijke exploitatie.  
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Bijlage – Deelnemers 
 

Liesbeth Jansen mentor atelier, Linkeroever Hans Stelwagen co-mentor atelier, Mindscapes Maarten Pedroli Linkeroever 

Hans-Lars Boetes Dienst Landelijk Gebied Sander Booms gemeente Culemborg Gijs van der Zwaan gemeente Houten 

Erik van Tooren  provincie Utrecht Jacco Maissan Ministerie van LNV Bert van den Berg provincie Gelderland 

Fieke van Leest gemeente Houten Marinke Kruyt gemeente Vianen Margot Stolk gemeente Vianen 

Harry Boersma Dienst Landelijk Gebied Marceline Dolfin Rijksdienst v.h. Cultureel Erfgoed Jorien Kemerink Sandberg Instituut 

Celine van der Waal Sandberg Instituut Ninja Zuurheide Academie voor Bouwkunst Bart Bennis GeoFort 

Folkert van der Hagen GroupA architecten     
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Bijlage - Voorwaarden voor verandering in 

ontwikkeling 
 

 

 

 

 


