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1. Algemene schets
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In dit algemene hoofdstuk schetsen we een overzicht van de resultaten van het URD-project Delta 
Oost. We halen onze vertrekpunten terug, geven de hoofdkenmerken van de aanpak en duiden de 
opbrengsten in termen van resultaten, innovaties en betekenisverlening.

I. VERTREKPUNTEN

Maatschappelijk probleem: gebrek aan afstemming van opgaven
Delta Oost (Rijntakken-Waal en de Stadsregio Arnhem Nijmegen) kent een groot aantal 
vraagstukken: integraal watermanagement, uiterwaardenbeheer, de ontwikkeling van openbaar 
vervoer, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. De aanpak van die vraagstukken vindt traditioneel 
plaats binnen verschillende besluitvormingsarena’s. Hierbij zijn diverse partijen betrokken: overheden 
(o.a. provincies, stadsregio’s, gemeenten, Rijkswaterstaat), marktpartijen (o.a. vervoerders, bouwers, 
ontwikkelaars, zand- en kleiwinners, natuurbeheerders en investeerders), particuliere grondeigenaren 
en maatschappelijke organisaties. Hoewel afstemming tussen al die partijen een regulier deel is van 
de praktijk, leidt dit niet tot optimale oplossingen, mede als gevolg van belemmeringen in stringente 
kaders, regelgeving en financiering. De afgelopen jaren krijgt de integratie van de verschillende 
opgaven in gebiedsontwikkeling al veel aandacht, maar de complexiteit en financieringsproblemen - 
versterkt door de huidige crisis - zorgen voor veel belemmeringen. De besluitvorming wordt verder 
bemoeilijkt doordat informatie over de te verwachten effecten van de investeringen (in termen van 
bijvoorbeeld milieuopbrengsten, mobiliteitsstromen, natuurwaarden, recreatieve bestedingen en 
opbrengsten uit vastgoedinvesteringen) onvoldoende ontsloten is.

Doel en beoogd resultaat: governance en finance
In URD Delta Oost onderzochten we of innovatieve vormen van samenwerking (governance) en 
financiering (finance) kunnen bijdragen aan een betere afstemming van economische en ruimtelijke 
vraagstukken. En daarmee aan duurzame ontwikkeling en beheer van de regio.

Het project is gericht op twee domeinen. Enerzijds het ‘natte’ domein waarin opgaven rond water, 
veiligheid, natuur, energie en recreatie centraal staan. Anderzijds het ‘droge’ domein, waarin het gaat 
om vraagstukken rond mobiliteit, openbaar vervoer en gebiedsontwikkeling. 

URD Delta Oost richtte zich op het zoeken naar innovatieve ontwikkelingsstrategieën. Enerzijds 
gericht op een succesvolle vervlechting in ruimtelijke, procesmatige en financiële zin van de 
benoemde domeinen op regionaal niveau. Anderzijds wilden we met URD Delta Oost bijdragen aan 
de succesvolle implementatie en beheer van projecten op basis van publiek-private samenwerking. 
Twee kernbegrippen staan centraal: ‘governance’ en ‘finance’. En dat in het licht van het streven naar 
duurzame ontwikkeling met de volgende onderzoeksvragen:
1. Governance: hoe komen we tot meer effectieve, flexibele arrangementen voor publiek-private 

samenwerking: een effectieve multi-level samenwerkingsstrategie?
2. Finance: hoe kunnen we de financiële haalbaarheid en verdiencapaciteit van de projecten 

verbeteren? Door de implementatie van nieuwe verdienmodellen en door aanpassing of inzet van 
nieuwe instrumenten?

Deze onderzoeksvragen werden bezien vanuit het perspectief van het streven naar duurzaamheid: 
hoe kunnen innovatieve strategieën voor governance en finance bijdragen aan het perspectief van 
duurzame ontwikkeling en beheer van de regio?

Het doel van URD Delta Oost is om kennis te ontwikkelen ten behoeve van bovengenoemde 
innovaties, maar ook om reeds opgedane kennis te implementeren in uitvoeringsprojecten. Hiertoe 
voerden we een zoektocht uit naar innovatieve ontwikkelingsstrategieën.
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II. AANPAK EN VOORTGANG
In het project is een verdeling gemaakt in het ‘natte’ domein van rivier- en uiterwaardenbeheer 
en het ‘droge’ domein van knooppuntontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Inzet van 
Delta Oost was dat het ene domein van het andere kan leren, en dat elkaars methoden en 
instrumenten gebruikt kunnen worden om tot innovaties te komen.

Het ‘natte’ domein: duurzaam uiterwaardenbeheer
In het natte domein kon een snelle start worden gemaakt met twee projecten die als bijdrage 
door de provincie Gelderland zijn ingebracht in URD Delta Oost: ‘WaalWeelde-Duurzaam’ en 
de tweedaagse conferentie ‘Uiterwaardenbeheer’. De basisfilosofie van ‘Waalweelde-Duurzaam’ 
is dat vertegenwoordigers van de vier maatschappelijke groepen (bestuurders, burgers, 
bedrijfsleven en beambten) vanaf het begin bij een ruimtelijk ontwikkelingsproces betrokken 
moeten zijn om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Om het burgerbelang intensief 
in het ‘Waalweelde Duurzaam’ project te betrekken zijn twee zogenoemde ‘Communities of 
Ownership’ (CoO) als leervorm rond specifieke gebieden in het leven geroepen; ‘Waalweelde 
West’ en ‘Bato’s Erf’. Op 1 september 2012 is het project afgerond. De CoO groep in 
WaalWeelde West, ‘de Verrekijkers’, hebben hun werkzaamheden zelfstandig voortgezet en 
zijn nu volwaardig lid van de ‘Spiegelgroep WaalWeelde’ (een klankbord voor het Bestuurlijk 
Platform WaalWeelde).

In juni 2011 is door URD Delta Oost een tweedaagse werkconferentie uiterwaardenbeheer 
georganiseerd om met alle belangrijke actoren in het uiterwaardenbeheer (particulieren en 
overheden, in totaal 43 deelnemers) te onderzoeken of een andere governance structuur voor 
het beheer nodig en mogelijk is. Voorafgaand aan de werkconferentie werden de genodigden 
(13 verschillende organisaties) één op één geïnterviewd om hun visie op een efficiënter 
uiterwaardenbeheer in beeld te brengen. In de conferentie is besproken welke vorm van het 
beheer (wat gebeurt er, wanneer en op welke plaats?) gewenst is, hoe de organisatie van het 
beheer plaats kan vinden en op welke manier de financiering (delen van kosten en opbrengsten) 
plaatsvindt. De uitkomsten van de werkconferentie zijn in een rapport verwerkt en zijn 
voorgelegd aan de Stuurgroep WaalWeelde.

Dat gaf aanleiding tot het instellen van een Taakgroep Uiterwaardenbeheer. In de Taakgroep 
verkennen overheden en gebiedsbeheerders samen de haalbaarheid en wenselijkheid van 
nieuwe governance- en financieringsmodellen. Eén van de producten van de Taakgroep 
Uiterwaardenbeheer is het z.g. ‘dashboard’ voor het uiterwaardenbeheer; een GIDS-instrument 
dat betrokkenen verschillende effecten van beheerscenario’s inzichtelijk kan maken. Tevens is 
de Taakgroep betrokken bij een gebiedspilot (Rijnwaardense Uiterwaarden) waar eigenaren 
en beheerders samen werken aan integraal gebiedsbeheer. Tevens is een studie verricht naar 
mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking en samenwerking van eigenaren in uiterwaarden. 
De resultaten van deze studie zijn neergelegd in een publicatie1, gepresenteerd tijdens de 
regionale werkconferentie op 31 maart 2014 en vormen de basis voor een vervolgproject van 
Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat Oost-Nederland voor integratie van beleid en aansturing 
van het veiligheids- en natuurbeheer.

Onderzoeksaanpak in drie sporen: praktijk, onderzoek en GIDS
In URD Delta Oost werkten we langs drie sporen om vorm en inhoud te geven aan de 
genoemde onderzoeksopgaven van ‘Governance’ en ‘Finance’, en betrokken partijen in de 
(beleids)praktijk te mobiliseren om daadwerkelijk innovaties te realiseren.

Het eerste spoor is het praktijkspoor dat gericht is op het beleids- en besluitvormingsproces 
dat moet leiden tot de implementatie van integrale gebiedsontwikkelingen en 
beheersarrangementen. URD Delta Oost voorzag in de uitvoering van een aantal 
‘praktijkexperimenten’, waar betrokken overheden, marktpartijen, bedrijfsleven en 
maatschappelijke partijen met elkaar afspraken maken over de invulling van een aantal concrete 
(uitvoerings)projecten. Die projecten gaan over innovatieve, maar vooral ook werkbare 
institutionele en financiële arrangementen voor samenwerking. Voor het natte domein sloten we 
aan bij de lopende dynamiek van het project ‘WaalWeelde’ van de provincie Gelderland. Voor 
het droge domein sloten we aan op de beleidsagenda van de Stadsregio Arnhem Nijmegen wat 
betreft infrastructuur, OV en knooppuntontwikkeling.

Het tweede spoor is het onderzoeksspoor en richtte zich op de ‘governance’ en ‘finance’ 
vraagstukken. Hierin toetsten we met behulp van experimenteel onderzoeksdesign de 
toepasbaarheid van ontwikkelde arrangementen, concepten en werkwijzen op vraagstukken uit 
de praktijkexperimenten. Modellering met behulp van systeemdynamica, simulaties en toetsing 
in een laboratoriumsituatie moesten hieraan bijdragen. We maakten hierbij gebruik van kennis 
die is ontwikkeld in onder meer Leven met Water, Habiforum, Transumo, Ruimte voor Geo-
Informatie en Kennis voor Krachtige Steden. Tevens bouwden we voort op internationale kennis 
op het gebied van Governance en Finance.

Het derde spoor is het GIDS-spoor (Geo-Informatie en Decision Support). Aansluitend op de 
informatiebehoefte die bestond in het praktijkspoor richtte GIDS zich op decision support 
met betrekking tot water- en natuurbeheer in de uiterwaarden, serious gaming voor de 
afstemming van ruimtelijke plannen en bereikbaarheid, en het globaal modelleren van de 
waardeontwikkeling van grond en vastgoed. We bouwden voort op kennis uit eerdere 
onderzoeksprogramma’s (o.a. Ruimte voor Geo-Informatie en Transumo).

In het project is sprake van een wisselwerking tussen de drie sporen. Onderzoekers brengen 
nieuw verworven kennis in het praktijkspoor in, terwijl maatschappelijke partners met hun kennis 
en ervaring participeren in werksessies en modelleersessies in het onderzoeksspoor. De koppeling 
tussen praktijkspoor en onderzoeksspoor vond plaats via het organiseren van de zogenoemde 
praktijkexperimenten. Het GIDS-spoor werd ‘vraaggestuurd’ uitgewerkt en droeg bij aan de 
informatiebehoefte die aanwezig is in het praktijk- en onderzoeksspoor.

 1) Opdam E. en Fliervoet J. Integraal uiterwaardenbeheer: naar een Waalschap. Rapportage van de Taakgroep Uiterwaardenbeheer, 
NWO URD 2014
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het experiment rond een mogelijk nieuw station Arnhem Pleij is het experiment vormgegeven 
met vier initiatiefnemers uit het bedrijfsleven, van vier bedrijvenverenigingen, om te zoeken 
naar de kansen voor een nieuw station vanuit slimme governance-arrangementen, zoals PPS-
samenwerking, verbreding van parkmanagement of een BIZ-aanpak van mobiliteit in het 
gebied. In het laatste regionale experiment is in het kader van URD Delta Oost een serious 
game ontwikkeld, voor de regionale samenwerking van zes gemeenten in de Liemerscorridor. 
Inzet is een betere onderlinge afstemming van grote gebiedsontwikkeling, en onderhandelen en 
optimaliseren van de ontwikkelprogramma’s in termen van financiële winsten en verliezen.

Het ontwikkelen van het onderdeel Geo-Informatie en Decision Support (GIDS) is voor 
het natte domein ter hand genomen door het houden van interviews met experts over de 
functionaliteit van het ‘dashboard’ dat de consequenties van verschillende beheerscenario’s 
inzichtelijk maakt. In een workshop met dataleveranciers zijn de mogelijkheden uitgewerkt die 
bestaande dataverzamelingen en technieken voor ‘remote sensing’ bieden. In drie workshops 
is gewerkt met innovatieve vraagsturing door de beoogde gebruikers van het dashboard, één 
keer met de volledige Taakgroep Uiterwaardenbeheer en vervolgens in een werkgroep van 
enkele leden. Begin 2014 is een werkende versie gepresenteerd in een workshop met rivier- en 
terreinbeheerders. Verder is het dashboard gepresenteerd aan de Taakgroep en de beheerders in 
het praktijkproject Rijnwaarden .

In het kader van de Taakgroep Uiterwaardenbeheer is relatief veel tijd gemoeid geweest met de 
vraagarticulatie voor het Dashboard Uiterwaardenbeheer, waarmee vegetatie- en waterbeheer 
inzichtelijk gemaakt zijn voor eigenaren en beheerders op basis van geo-informatie en modellen. 
Tevens is de ontwikkeling van het systeem begeleid in overleg met de potentiele gebruikers. 
Deze werkzaamheden hebben geleid tot het Dashboard Uiterwaardenbeheer (publiek 
toegankelijk via https://waalweelde.geocat.net).

III. OPBRENGST

Bijdrage aan en innovaties voor wetenschappelijk onderzoek
URD Delta Oost draagt volop bij aan de wetenschappelijke kennis over ‘governance’ en 
‘finance’-modellen in het ruimtelijk domein door de veelal normatieve theorievorming op dit 
gebied empirisch te toetsen door middel van de uitvoering van praktijkexperimenten. Daarnaast 
bouwde het project voort op - en levert het een bijdrage aan - de wetenschappelijke kennis op 
het gebied van multi-level governance en nieuwe institutionele en financiële arrangementen. De 
bijdrage aan de wetenschappelijke kennis- en theorievorming is gerealiseerd door een combinatie 
van drie methodologische benaderingen: systeemdynamica, actie-onderzoek, en integratie van 
geo-informatie en decision support tools (GIDS).

Het wetenschappelijk onderzoek spitste zich binnen URD Delta Oost toe op de volgende 
onderwerpen, waarvan de resultaten in verschillende publicaties en vaktijdschriften zijn of 
worden gepubliceerd. Wij zijn tot de volgende wetenschappelijke innovaties gekomen, waarin 
inzichten vanuit het natte en het droge domein worden samengebracht en geïntegreerd:

Het ‘droge’ domein: bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling
Binnen het ‘droge’ domein is in 2013 en 2014 de voortgang er pas goed ingekomen. Vanaf 
de start in september 2011 is veel tijd nodig geweest om het werkteam droog op volle sterkte 
te krijgen. Deels omdat nieuwe onderzoekers aangetrokken moesten worden en deels omdat 
medewerkers nog niet beschikbaar waren, omdat de afronding van lopende werkzaamheden 
bleef vertragen. Ook het vrijmaken van de hoogleraren en het invullen van de samenwerking 
met de betrokken adviesbureaus heeft de nodige doorlooptijd gekost.

De eerste helft van 2012 is gebruikt om in de volle breedte de voorbereidingen te treffen 
voor zowel het onderzoeksspoor als het praktijkspoor binnen het droge domein. In het 
onderzoeksspoor zijn kennis en onderzoek over governance en finance samengebracht en 
samengevat in een ‘state of the art’. Verder zijn onderzoeksmethoden en -werkwijzen verkend 
en zijn theoretische grondslagen bediscussieerd. In het praktijkspoor is veel werk gestoken in 
het ophalen van het ‘mandaat’ om de praktijkexperimenten met de gemeenten uit te voeren. 
Op regionaal niveau is een nauwe relatie gelegd met de Bestuurlijke Regiegroep en Ambtelijke 
Werkgroep Knooppunten OV/RO van de Stadsregio Arnhem Nijmegen met hierin 13 gemeenten 
vertegenwoordigd (bestuurlijk resp. ambtelijk). Ten behoeve van de praktijkexperimenten 
zijn vele bilaterale gesprekken gevoerd. Deels met bestuurders en ambtenaren van betrokken 
gemeenten om groen licht te krijgen voor het experiment (soms zelf na collegebesluit van B&W) 
en daarnaast vele interviews met participerende partijen, overheden, marktpartijen, corporaties, 
regionale vervoerders en lokale bedrijven. Per experiment is een aanpak op maat gevolgd.

In de periode 2013 en 2014 is er hard gewerkt aan het uitvoeren van de verschillende 
praktijkexperimenten in het ‘droge’ spoor. Hiertoe zijn vier grote experimenten uitgevoerd: 
drie lokale experimenten in concrete stationsgebieden en een regionaal experiment rond 
de spoorlijn Arnhem-Doetinchem, de zogenoemde Liemerscorridor. Voor ieder van deze 
experimenten hebben er twee of meer grote werkbijeenkomsten plaatsgevonden met de 
stakeholders ter plekke, met overheden (gemeente, stadsregio, provincie), NS en ProRail, 
ondernemers en bedrijfsleven, winkelbranche, wijkverenigingen, corporaties, ontwikkelaars, 
belangenverenigingen, e.d. Kortom, experimenten met de ‘echte’ partijen in de praktijk.

Het gaat om de volgende experimenten. Zo is in het stationsgebied van Nijmegen Centraal, 
aan de westzijde, geëxperimenteerd met de mogelijkheden van stedelijke herverkaveling en 
tax increment financing. Hierbij is ook nauwe samenwerking gezocht met het Kadaster en 
een planeconomisch bureau (PAS BV) voor financiële doorrekeningen om de experimenten 
‘levensvatbaar’ te maken. In het experiment rond het mogelijk nieuw te ontwikkelen 
station Zevenaar Poort is gaandeweg steeds meer de herstructurering van het bestaande 
bedrijventerrein Tatelaar en Hengelder in Zevenaar centraal komen te staan. Ook hier is samen 
met bedrijfsvereniging Lindus volop gekeken naar de kansen voor stedelijke herverkaveling, en 
zijn ook mogelijkheden van stationsontwikkeling en business improvement zones onderzocht. In 
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Betekenis voor de regionale en nationale (beleids)praktijk
URD Delta Oost draagt bij aan een betere uitvoerbaarheid van gebiedsontwikkelingen in de 
Stadsregio Arnhem Nijmegen door de implementatie van een aantal praktijkexperimenten, 
waarin gebruik is gemaakt van innovatieve ‘governance’ en ‘finance’ arrangementen.

In het natte domein is dit vertaald naar de vraag hoe het uiterwaardenbeheer efficiënter, 
duurzamer en goedkoper kan worden gemaakt. Door middel van participerend onderzoek 
beantwoordden we die vraag door het uitvoeren van een pilot voor duurzaam beheer van 
uiterwaarden in gemeente Rijnwaarden. Ons doel is om, samen met de betrokken organisaties 
in het gebied, diverse mogelijkheden te verkennen voor de organisatie en financiering van het 
veiligheids- en natuurbeheer. Voor de korte en lange termijn. Hierbij keken we naar kansen 
voor kostenbesparing (bijv. door beleidsveranderingen), efficiëntie (bijv. samenwerken in één 
beheerorganisatie) en verdienmogelijkheden (bijv. opbrengsten uit (rest)biomassa of recreatie). 
De pilot heeft inmiddels geleid tot een gezamenlijke beheervisie van eigenaren en beheerders, zie 
bijlage 4.

In het droge domein hebben we die vragen uit de praktijk beantwoord door allereerst een 
rapport samen te stellen met een ‘state-of-the-art’ van governance- en verdienmodellen, en 
deze kennis aan alle partijen beschikbaar te stellen. Dit rapport over ‘Integrated Business Models’ 
werd in november 2012 aangeboden aan de Bestuurlijke Regiegroep Knooppunten OV/RO 
en de bijbehorende Ambtelijke Werkgroep Knooppunten OV/RO. Tegelijkertijd hebben we 
intensief gewerkt aan vier grote praktijkexperimenten voor governance en finance op enkele 
specifieke knooppunten binnen de stadsregio. Deze praktijkexperimenten zijn: stationsgebied 
Nijmegen Centraal, nieuw station en omgeving Zevenaar Poort, nieuw stationsgebied Arnhem 
Pleij en de zogenoemde corridor Arnhem-Doetinchem. Onze inzet was om tot een realistische 
ontwikkelingsstrategie te komen met alle betrokken overheden, vervoerders, marktpartijen, 
maatschappelijke organisaties, bedrijven en gebiedseigenaren. Stedelijke herverkaveling, tax 
increment financing, gebiedsfondsen zijn voorbeelden van governance- en verdienmodellen die 
we als maatwerk inzetten voor het ontwikkelen van deze knooppunten. De procesgang van deze 
praktijkexperimenten is uitgewerkt in bijlage 4.

1. Kader voor duurzame ontwikkeling: gebiedsontwikkeling kan alleen succesvol zijn 
als we handelen vanuit een eenduidig begrip van duurzaamheid. Het Framework for 
Strategic Sustainable Development (FSSD), biedt mogelijk een kader om verschillende 
duurzaamheidsconcepten in synergie met elkaar te brengen (w.o. Cradle to Cradle, Hoogwaardig 
OV, ketenmobiliteit, biomimicry, etc.) bij elkaar te brengen. Deze methode is onder meer getest 
in ‘WaalWeelde Duurzaam’.

2. Governance en besluitvorming: bestaande samenwerkingsverbanden in het natte en droge 
domein zijn onvoldoende in staat om rivierbeheer en OV-knooppuntontwikkeling duurzaam te 
ontwikkelen en te beheren. Innovatieve sturingsarrangementen zijn nodig om de stakeholders 
tot andere samenwerkingsvormen te bewegen, zoals een ‘Waardschap’ of via stedelijke 
herverkaveling.

3. Nieuwe financieringsconstructies: gekoppeld aan de bestaande instituties is ook de manier van 
investeren sectoraal, verkokerd en weinig gebundeld. Andere manieren van financieren, onder 
meer zonder grondverwerving, zijn nodig om tot doorbraken te komen. Een betere benutting 
van bestaande ecosysteemdiensten in het natte domein of ‘tax increment financing’ (TIF) in het 
droge domein zijn bijvoorbeeld alternatieve verdienmodellen.

4. Toetsing van governance- en financemodellen (GIDS): om beter grip te krijgen op de 
manier waarop complexe besluitvorming zich voltrekt, trachten we deze processen op een 
wetenschappelijke manier te toetsen. Hiervoor zetten we diverse toetsinstrumenten in, enerzijds 
om processen te kwantificeren en anderzijds om processen theoretisch na te bootsen door middel 
van ‘serious gaming’. Decisionlab, Dashboard Uiterwaardenbeheer, SprintStad en Duckstad zijn 
voorbeelden van ‘serious games’ waaraan wij (mee)werken.

Uit gezamenlijke presentaties en discussies bleek dat onderzoeksconcepten uit het natte domein 
bruikbaar kunnen zijn voor het droge domein, en vice versa. Zo is het denken in benutten van 
ecosysteemdiensten en voor uiterwaardenbeheer interessant voor (financiering van) beheer van 
stationsgebieden. Evenzeer is het verkennen van ‘stedelijke’ instrumenten voor financiering, 
zoals tax increment financing (TIF), interessant voor het beheer en de ontwikkeling van de 
uiterwaarden. Deze ideeën over financiering van beheer zijn en worden ter inspiratie gebruikt in 
de praktijkcases en nog uitgewerkt in papers. Een gepland gezamenlijk paper over financiering 
van beheer is ‘Spatial management beyond traditional approaches: chances of local initiatives in the 
Netherlands’ (Hagens & Van der Stoep).
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2. Wetenschappelijke betekenis

In dit hoofdstuk schetsen we onze resultaten in termen van wetenschappelijke kennis en 
inzichten die we samen ontwikkelen, de wijze van samenwerking en de (betekenis van) de 
wetenschappelijke resultaten die dit heeft opgeleverd.

Nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten (nat en droog)
Vanuit wetenschappelijk perspectief trachten we binnen URD Delta Oost beter grip te krijgen 
op complexe besluitvormingsprocessen in gebiedsontwikkeling. Zoals aangegeven, richtten we 
ons op zowel riviermanagement van de Waal (natte domein) als op gebiedsontwikkeling rond 
knooppunten van openbaar vervoer (droge domein). In beide domeinen staan twee begrippen 
aan de basis: ‘governance’ en ‘finance’. Gericht op duurzame ontwikkeling.

Het wetenschappelijk onderzoek spitste zich binnen URD Delta Oost toe op de volgende 
onderwerpen, waarvan de resultaten in verschillende wetenschappelijke publicaties en 
vaktijdschriften zijn en worden gepubliceerd. Het ging om vier grote onderzoekshypothesen die 
zijn onderzocht:

1. Kader voor duurzame ontwikkeling: gebiedsontwikkeling kan alleen succesvol zijn als we 
handelen vanuit een eenduidig begrip van duurzaamheid. Het Framework for Strategic 
Sustainable Development (FSSD) is een kader voor duurzame ontwikkeling dat we gezamenlijk 
toepassen om verschillende duurzaamheidsconcepten (w.o. C2C, HOV, ketenmobiliteit, 
biomimicry, etc.) bij elkaar te brengen.

2. Governance en besluitvorming: bestaande samenwerkingsverbanden in het natte en droge 
domein zijn onvoldoende in staat om rivierbeheer en OV-knooppuntontwikkeling duurzaam te 
ontwikkelen en te beheren. Innovatieve sturingsarrangementen zijn nodig om de stakeholders tot 
andere samenwerkingsvormen te bewegen, zoals een Waardschap of een gebiedsonderneming 
voor stedelijke herverkaveling.

3. Nieuwe financieringsconstructies: gekoppeld aan de bestaande instituties is ook de manier van 
investeren sectoraal, verkokerd en weinig gebundeld. Andere manieren van financieren, onder 
meer zonder grondverwerving, zijn nodig om tot doorbraken te komen. Paying for Ecosystem 
Services (PES) in het natte domein of Tax Increment Financing (TIF) in het droge domein zijn 
bijvoorbeeld vergelijkbare financiële modellen die worden ontwikkeld.

4. Toetsing van governance- en financemodellen (GIDS): om beter grip te krijgen op de 
manier waarop complexe besluitvorming zich voltrekt, trachten we deze processen op een 
wetenschappelijke manier te toetsen. Hiervoor zetten we diverse toetsinstrumenten in, enerzijds 
om processen te kwantificeren en anderzijds om processen theoretisch na te bootsen door middel 
van ‘serious gaming’. Decisionlab, Dashboard Uiterwaardenbeheer, SprintStad en Duckstad zijn 
voorbeelden van ‘serious games’ waaraan wij (mee)werken.

Multi- en interdisciplinaire samenwerking
Binnen URD Delta Oost werkten we in de basis aan de bovenstaande wetenschappelijke 
opgaven. In de Kerngroep URD Delta Oost worden gamma- en bèta wetenschappers 
samengebracht vanuit twee verschillende faculteiten, Natuurwetenschappen en 
Beleidswetenschappen, met eigen culturen en oriëntaties. Binnen URD Delta Oost werden 
hoogleraren, onderzoekers, praktijkpartners en consultants direct met elkaar in contact gebracht 
en gestimuleerd om samen te werken aan diverse gezamenlijke projecten en producten.
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Verankering van het onderzoek binnen de universiteiten
Het wetenschappelijk onderzoek in het kader van URD Delta Oost sluit zeer nauw aan bij de 
richting waarin de onderzoeksinstituten van de Radboud Universiteit Nijmegen zich ontwikkelen. 
Binnen de faculteit Natuurwetenschappen wordt met het Institute for Science, Innovation & 
Society het traditionele bèta-karakter van onderzoek gekoppeld aan nieuwe ‘zachte’ expertise op 
het gebied van governance, samenwerken en financiering. Nieuwe integrale vraagstukken over 
rivierbeheer, biomassa of ecosysteemdiensten hebben hun intrede gedaan en maken inmiddels 
volwaardig deel uit van de wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s.

Binnen de faculteit Managementwetenschappen wordt het wetenschappelijk werken aan 
governance, besluitvorming en groupmodelling erkend als nieuwe expertise. Binnen het Institute 
for Management Research (IMR) is dit een nieuw speerpunt waar onderzoekers worden 
samengebracht (Hotspot ‘Responsible decision-making’). Tevens is reeds afstudeeronderzoek 
aan het onderzoek gekoppeld (Master Planologie). Binnen het IMR wordt met URD Delta 
Oost de wisselwerking tussen theorie en praktijk samengebracht: fictieve, generieke cases 
worden gekoppeld aan concrete veldexperimenten in de praktijk, rond een aantal specifieke 
knooppunten in de stadsregio. Het onderzoek bouwt voort op reeds eerder ingezet onderzoek 
gericht op het modelleren van besluitvormingsprocessen in gebiedsontwikkeling en mobiliteit 
(o.a. Transumo-onderzoek (afgerond), DBR-onderzoek (lopend), NICIS-onderzoek (lopend) en 
Kennis voor Klimaat-onderzoek (lopend). 

Onlangs is het project ‘SimS City Value Cap’ gehonoreerd in het programma JPI Urban Europe. 
Dit project bouwt in internationaal perspectief voort op de resultaten van het URD Delta Oost 
project: de mogelijkheden van internationale ‘policy transfer’ van vernieuwende ‘self-organizing’ 
strategieën voor gebiedsontwikkeling zullen met behulp van game simulaties onderzocht 
worden. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan het belang van culturele verschillen in 
de samenwerking tussen publieke en private partijen in internationaal perspectief.

Voor beide onderzoeksinstituten binnen de Radboud en evenzeer voor de Wageningen 
Universiteit geldt dat ook veel internationaal vergelijkende onderzoeken worden uitgevoerd. De 
vraag hierbij is wat wij in Nederland kunnen leren van andere landen en systemen. Met name op 
het gebied van grondbeleid, vegetatie- en natuurbeheer, energie uit biomassa, verdienmodellen 
en adaptieve planningsystemen is hierover wetenschappelijk gepubliceerd.

Het onderzoek heeft inmiddels een aantal wetenschappelijke publicaties opgeleverd 
in internationaal erkende tijdschriften, met name met betrekking tot de internationale 
vergelijking van financieel instrumentarium voor gebiedsontwikkeling en de uitkomsten 
van reeds uitgevoerde speltheoretische ‘formele games’ voor onderhandelingsprocessen in 
gebiedsontwikkeling (zie bijlage 1). Tevens zijn tussentijdse resultaten gepresenteerd op enkele 
internationale wetenschappelijke congressen (zie bijlage 2).

Op conceptueel niveau zagen en zien we samenwerkingsmogelijkheden voor het uitwerken van 
de nieuwe theorie ‘Framework for Strategic Sustainable Development’ als verbindend kader voor 
zowel het natte als het droge domein. Wederzijdse presentaties en discussies zijn gevoerd, waarin 
beide domeinen hun ‘eigen’ perspectief op duurzame ontwikkeling hebben gepresenteerd. De 
verdere uitwerking hiervan heeft geleid tot een concept-artikel die de resultaten samenbrengen 
tot een gemeenschappelijk perspectief op duurzaamheid.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt zien we goede mogelijkheden voor het uitwisselen van de 
verschillende governance- en financieringsmodellen tussen het natte en het droge domein. Zou 
bijvoorbeeld Tax Increment Financing in bepaalde vorm kunnen werken voor het financieren 
van uiterwaardenbeheer? Of kan een Community of Ownership helpen in de praktijk van 
knooppuntontwikkeling? We hebben nu een eerste start gemaakt met het uitwisselen van 
dergelijke instrumenten, in andere domeinen dan waarin ze ontwikkeld zijn. Stedelijke 
herverkaveling is bijvoorbeeld zo’n instrument die een sterke analogie kent met de agrarische 
ruilverkaveling zoals dat nu in het stedelijk gebied wordt toegepast. De transfer van kennis en 
inzichten uit verschillende domeinen vraagt echter om een langdurig samenwerkingsproces 
tussen verschillende disciplines en praktijkpartijen.

Tevens werkten we op een multidisciplinaire manier samen binnen het onderzoeksteam en met 
diverse partners op het gebied van GIDS-systemen. Met name in het modelleren en toetsen 
van besluitvormingsprocessen door middel van serious gaming. We zijn hiervoor een aantal 
initiatieven gestart met diverse partners die bijdragen aan de ontwikkeling ervan:
1. Decision-Lab: toepassing van speltheoretische ‘formele games’, ‘Agent based modeling’ en 

‘group modeling’ voor het modelleren van besluitvormingsprocessen met betrekking tot 
gebiedsontwikkeling en benutten van infrastructuur/mobiliteit;

2. SprintStad: virtueel platform voor ontwikkelen van knooppunten aan een spoorcorridor, 
met OV- en ruimte parameters; uitgevoerd in directe samenwerking met de Vereniging 
Deltametropool en de Stadsregio Arnhem Nijmegen;

3. Dashboard Uiterwaardenbeheer: een instrument onder leiding van de Wageningen 
Universiteit dat stakeholders de actuele toestand toont en de consequenties van alternatieve 
beheersmaatregelen inzichtelijk maakt;

4. Duckstad: simulatie-instrument voor de manier waarop het instrument ‘stedelijke 
herverkaveling’ kan werken in concrete gebiedsontwikkelingen; in directe samenwerking met 
Het Kadaster en bureau PAS BV.

5. Game verhandelbare ontwikkelingsrechten: toepassing van een serious game over het 
onderhandelen over plancapaciteit en financiële gevolgen op regionale schaalniveau, 
toegepast op de Liemerscorridor.
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3. Maatschappelijke relevantie
In dit hoofdstuk gaan we in op de relatie met de maatschappelijke en beleidspraktijk in de beide 
domeinen van ‘nat’ en ‘droog’. De betrokken partijen binnen die domeinen zijn zeer verschillend 
in aard en cultuur, en derhalve behandelen we beide domeinen separaat.

Inspelen op urgente maatschappelijke vragen
Governance en finance blijken in onze praktijk binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de 
Waalregio vraagstukken te zijn die breed leven bij overheden, maatschappelijke en private 
partijen. Ingegeven door crisistijden trekken veel partijen zich terug op hun kerntaken en zoekt 
men naar nieuwe wegen om toch tot investeringen in duurzame gebiedsontwikkeling te komen. 
Er leeft veel behoefte aan kennis rond nieuwe vormen van samenwerken en financieren, zonder 
grondverwerving, risicokapitaal of forse investeringen vooraf. In veel gevallen wordt gezocht naar 
nieuw ‘eigenaarschap’ en organische vormen van (her)ontwikkeling in het gebied. Stimuleren van 
zelforganisatie is het streven.

In het natte domein is dit vertaald naar de vraag hoe het uiterwaardenbeheer efficiënter, 
duurzamer en goedkoper kan worden gemaakt. Door onderzoek naar de dilemma’s in 
waterbeheer en natuurbeheer, maatschappelijke trends en oplossingsmogelijkheden is in beeld 
gebracht hoe het beheer verbeterd kan worden, zowel vanuit het perspectief van de eigenaren 
in het gebied, van de overheden die verantwoordelijk zijn voor beleidsonderdelen en van het 
riviersysteem met zijn eigen dynamiek van water en natuur. Door middel van participerend 
onderzoek is in een praktijkexperiment voor integraal beheer van uiterwaarden in gemeente 
Rijnwaarden de praktijkkansen van samenwerking onderzocht (zie bijlage 4). Hiermee zijn de 
mogelijkheden verkend voor de organisatie en financiering van het veiligheids- en natuurbeheer. 
Hierbij is gekeken naar de kansen voor kostenbesparing (bijv. door beleidsveranderingen 
en -integratie), efficiëntie (bijv. samenwerken in één beheerorganisatie, schaalvoordelen) 
verdienmogelijkheden (bijv. opbrengsten uit biomassa of recreatie) en kwaliteitsverbetering (bijv. 
door een meer logische allocatie van doelen en integraal beheer).

In het droge domein hebben we die vragen uit de praktijk naar andere vormen van samenwerken 
en financieren beantwoord door allereerst een rapport samen te stellen met een ‘state-of-the-art’ 
van governance- en verdienmodellen, en deze kennis aan alle partijen beschikbaar te stellen. Dit 
rapport over ‘Integrated Business Models’ is in november 2012 aangeboden aan de Bestuurlijke 
Regiegroep en de Ambtelijke Werkgroep Knooppunten OV/RO van de Stadsregio Arnhem 
Nijmegen.

Tegelijkertijd werkten we intensief aan vier grote praktijkexperimenten voor governance en 
finance op enkele specifieke knooppunten binnen de stadsregio. Deze praktijkexperimenten 
zijn: stationsgebied Nijmegen Centraal, nieuw station en omgeving Zevenaar Poort, nieuw 
stationsgebied Arnhem Pleij en de Liemerscorridor. Onze inzet was om tot een realistische 
ontwikkelingsstrategie te komen met alle betrokken overheden, vervoerders, marktpartijen, 
maatschappelijke organisaties, bedrijven en gebiedseigenaren. Stedelijke herverkaveling, tax 
increment financing, bedrijven investeringszones en gebiedsfondsen zijn voorbeelden van 
governance- en verdienmodellen die we als maatwerk hebben ingezet voor het ontwikkelen van 
deze knooppunten. De praktijkexperimenten worden onder meer gebaseerd op bovengenoemde 
wetenschappelijke modelleringsexperimenten, waarmee ook vernieuwend empirisch 
onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van een aantal wetenschappelijke publicaties. De 
praktijkexperimenten zijn uitgewerkt in bijlage 4.
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Samenwerking met overheden, maatschappelijke en private organisaties
Vanuit URD Delta Oost is een intensieve samenwerking tot stand gekomen met de direct 
belanghebbende partijen in de maatschappelijke en beleidspraktijk. Die partijen verschillen al 
naargelang hun rol, positie of bevoegdheden in het natte of droge domein. En op twee niveaus 
vindt die samenwerking plaats: op niveau van de concrete casuïstiek en op niveau van de regio/de 
rivier als geheel. Specifiek gebiedsgericht en regionaal overkoepelend.

In het natte domein is directe samenwerking gevonden met het project ‘WaalWeelde’ van 
de provincie Gelderland. Er is gewerkt aan het deelproject ‘WaalWeelde Duurzaam’, de 
werkconferentie uiterwaardenbeheer en is het initiatief genomen tot oprichting van de 
Taakgroep Uiterwaardenbeheer. Deze Taakgroep, waarin bevoegd gezag en grondbezitters 
vertegenwoordigd zijn, heeft de opdracht om de wenselijkheid en haalbaarheid van governance- 
en financieringsmodellen voor uiterwaardenbeheer te verkennen. Deze Taakgroep is intensief 
betrokken in het onderzoek naar integraal beleid en beheer en inmiddels is hierover een 
omvattende rapportage verschenen. Tevens werkt de taakgroep intensief mee aan het ontwikkelen 
van een ‘Dashboard’ Uiterwaardenbeheer door de WUR en aan begeleiding van de praktijkproef 
Rijnwaarden.

URD Delta Oost heeft een centrale rol gespeeld in de beleidspraktijk van de Stadsregio Arnhem 
Nijmegen. Sinds 2010 heeft bureau het Noordzuiden, als partner binnen URD Delta Oost, de 
kansen en potenties van 13 knooppunten in de Stadsregio verkend. Voor al deze knooppunten 
zijn knooppuntnotities opgesteld. Gedurende het traject van URD Delta Oost zijn in 2012 en 
2013 nog aanvullende knooppuntnotities opgesteld voor gemeenten die hierin nog niet voorzien 
waren. Bovendien heeft het Noordzuiden in opdracht van de Stadsregio ook een omvattend 
beleidsdocument, ‘Overzichtsdocument Knooppunten OV/RO’, en ook een brochure opgesteld 
met 10 bestuurlijke en beleidsmatige aanbevelingen voor knooppuntontwikkeling in de regio 
Arnhem Nijmegen. De serie van de 17 afzonderlijke knooppuntnotities, het Overzichtsdocument 
en brochure waren belangrijke bouwstenen voor het onderzoekstraject van URD Delta Oost. 
Dit basismateriaal vormde de grondslag voor de verdere uitwerking van de governance- en 
financieringsstrategieën die in het kader van URD Delta Oost vorm en inhoud hebben gekregen 
met de praktijkexperimenten.

Vanuit deze achtergrond is in het droge domein nauwe samenwerking gevonden met de 
verschillende gemeenten en de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor knooppuntontwikkeling. 
Deze kwamen samen in de zogenoemde Bestuurlijke Regiegroep Knooppunten OV/RO, waarin 
wethouders mobiliteit en/of ruimte van 13 gemeenten zitting hebben onder leiding van de 
bestuursvoorzitter van de Stadsregio. Ook was een Ambtelijke werkgroep actief met dezelfde 
samenstelling. Beide groepen fungeerden feitelijk als Stuurgroep en Projectgroep voor URD Delta 
Oost ‘droog’.

Naast deze overkoepelende samenwerking werkte URD Delta Oost samen met de direct betrokken 
partijen op locatie in het kader van de praktijkexperimenten. In eerste instantie is samenwerking 
gezocht met de betreffende gemeente, ambtelijk en bestuurlijk, en is het mandaat om aan de 
slag te gaan opgehaald (soms na collegebesluit van B&W). Per praktijk-experiment organiseerden 
we twee tot drie werksessies met alle partijen op locatie om de kansen voor een gezamenlijke 
ontwikkelingsstrategie te verkennen vanuit het perspectief van governance en finance. Hiermee 
proberen wij tot een doorbraak te komen voor een samenwerking tussen overheden, vervoerders, 
projectontwikkelaars, corporaties, ondernemers, en eigenaren van grond en vastgoed rond de 
specifieke knooppunten.

Zowel de Taakgroep Uiterwaardenbeheer als de Bestuurlijke Regiegroep Knooppunten OV/RO 
stuurden direct mee aan het onderzoek van URD Delta Oost. Wat betreft de selectie, de vraagstelling 
en beoogde resultaten van de cases hebben beide groepen invloed op de inzet en koers van URD 
Delta Oost. URD Delta Oost sluit zeer nauw aan op de beleidsagenda van enerzijds de provincie 
Gelderland en anderzijds de Stadsregio Arnhem Nijmegen, en verzorgde hiermee een groot deel van 
hun eigen beleidsprogramma. De sturing en invloed van de Taakgroep Uiterwaardenbeheer en de 
Bestuurlijke Regiegroep beperkte zich tot het praktijkspoor van URD Delta Oost. Het onderzoekspoor 
is het wetenschappelijk kennisontwikkelingstraject dat volgens richtlijnen van NWO/URD en het 
goedgekeurde proposal is uitgevoerd. Ook de participerende private en maatschappelijke partijen 
trekken profijt van kennis en inzichten van URD Delta Oost, getuige reacties van partijen om zaken 
te betrekken bij hun eigen projecten en bedrijfsprocessen. Ook werd bilateraal veelvuldig met 
de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen afgestemd omdat beide overheden 
optreden als belangrijke co-financiers.

Betekenis van de resultaten in de beleidspraktijk
De resultaten laten zien dat er veel animo en veel waardering is voor de doelen en inzet van URD 
Delta Oost. Door de sterke koppeling aan de (beleids)praktijk zal de betekenis van de resultaten 
sterk afhangen van het succes van de praktijkexperimenten op locatie. Tijdens de grote Regionale 
Conferentie op 31 maart 2014 in Arnhem is aan een breed publiek getoond waartoe deze koppeling 
van wetenschap en praktijk in staat is. De betekenis voor partijen in de praktijk blijkt uit twee grote 
initiatieven die een uitvloeisel zijn van URD Delta Oost:

1. Waalschap en Waardschap: als vervolg op URD Delta Oost wordt een breed projectteam ingesteld 
van de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Waterschap Rivierenland dat 
de bestuurlijke samenwerking in beleid en aansturing van het uiterwaardenbeheer onderzoekt 
in de vorm van het Waalschap voor het gehele stroomgebied van de rivier, met hierbinnen 
Waardschappen voor de uiterwaarden;

2. Stedelijke herverkaveling: het opstarten van een omvangrijk Proefprogramma Stedelijke 
herverkaveling van 2,5 jaar door de provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen 
en een aantal Gelderse gemeenten, mede ondersteund met een financiële bijdrage van het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en door het Ministerie van IenM voor het in praktijk 
brengen van ruilverkaveling in stedelijke gebiedsontwikkelingen.

Voor de kennis en innovaties in het natte domein is de maatschappelijke implementatie stapsgewijs 
verlopen. Inzichten in ‘governance’ en ‘financing’ in het uiterwaardenbeheer zijn via de Taakgroep 
Uiterwaardenbeheer als praktisch advies aan de Stuurgroep WaalWeelde aangeboden. Dit advies 
richt zich op realisatie van een andere organisatie (Waalschap) voor het uiterwaardenbeheer langs 
de gehele Waal door de betrokken overheden en stimulering van praktijkexperimenten van integraal 
beheer door eigenaren in het gebied zoals in Rijnwaarden. 



 20 URD-project Delta Oost - regio Arnhem Nijmegen  21

In het droge domein zien we de betekenis van de praktijkexperimenten groeien doordat ook vele 
andere gemeenten dan de geselecteerde cases, zich melden om mee te mogen doen aan vervolg in 
het Gelderse Proefprogramma Stedelijke herverkaveling. Het gaat hier onder meer om locaties die 
weinig met knooppuntontwikkeling van doen hebben, zoals clustering van winkels in de binnenstad 
(leegstand tegengaan), transformatie van bedrijventerreinen, herconcentreren van recreatieparken, of 
compacter maken van gestagneerde uitleggebieden.

Ook zien we de interesse en het enthousiasme van lokale en regionale partijen die willen 
participeren in de concrete praktijkexperimenten, groeien. Inmiddels zijn de Gelderse gemeenten 
Doetinchem, Zevenaar, Arnhem, Apeldoorn, Renkum, Lingewaard en de regio’s Noord-Veluwe 
en de Stedendriehoek (naast de Stadsregio Arnhem Nijmegen) actief betrokken in het startende 
Proefprogramma. En dit alles begint ook concreet en sterker uitvoeringsgericht te worden: zo zijn we 
inmiddels in een gemeente actief met de uitvoering van een forse bedrijfsverplaatsing op basis van 
stedelijke herverkaveling.

Wij achten de resultaten van URD Delta Oost zeker te vermarkten naar andere situaties of locaties 
in de regio. Immers, het gebied en de kwaliteiten zijn uniek, maar de problemen rond samenwerken 
en financieren zijn dat echter zelden. In concreto is de aanpak van lokale samenwerking in het 
uiterwaardenbeheer evenzeer toepasbaar op andere uiterwaarden en kan het beheerarrangement 
voor de riviertak Waal worden toegepast op andere delen van de Delta. Hetzelfde geldt voor 
knooppuntontwikkeling: de governance-aanpak biedt een ‘gereedschapskist’ van instrumenten 
die voor andere knooppunten ook perspectieven kunnen bieden. En zoals aangegeven, kunnen 
de instrumenten ook worden ingezet voor andere type gebieden en opgaven dan alleen 
knooppuntontwikkeling.

Een groeiende maatschappelijke impact en spin-off
URD Delta Oost heeft zijn maatschappelijke impact getoond, getuige onder meer de grote 
opkomst van partijen op de Regionale Conferentie Delta Oost op 31 maart 2014. Het gaat om de 
doorwerking van de kennis en inzichten van URD Delta Oost in de praktijk en in andere relevante 
onderzoeks- of beleidsprojecten. Dit blijft niet beperkt tot de Stadsregio of WaalWeelde, maar heeft 
soms een bredere reikwijdte nationaal en internationaal.

In het ‘natte domein’ hebben we doorwerking van kennis en inzichten gezien vanuit URD Delta Oost 
naar andere onderzoeksprojecten met een veel bredere impact dan de Waal alleen. Een voorbeeld 
is de kennis over rest-biomassa, voortkomend uit beheer en onderhoud van de uiterwaarden en 
de potenties voor additionele financiering en bijdrage aan reductie van CO2-emissies. Met deze 
kennis werken leden van URD Delta Oost bij het InterregIVa deelproject DELaND (Decentrale 
Energie Landschappen Nederland-Duitsland). Tevens hebben we directe samenwerking gevonden 
met het project ‘De Groene HUB’ (Stadsregio Arnhem Nijmegen) en het project ‘Selfsupporting 
River Systems’ (SSRS) van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Bovendien hebben inzichten m.b.t. 
‘governance’ (duurzame gebiedsontwikkeling, co-creatie) en ‘finance’ (beter benutten van 
ecosysteemdiensten) van het uiterwaardenbeheer geleid tot grensoverschrijdende projectinitiatieven 
met Duitsland (European Smart Dikes; Interreg Va).

Daarnaast is in 2014 een groot onderzoeksproject door STW gehonoreerd (RiverCare), waarin verder 
wordt voortgebouwd op de nieuwe inzichten m.b.t. ‘governance’ en ‘finance’ die uit het URD Delta 
Oost project zijn voortgekomen.

In het natte domein zien we verdere doorwerking en implementatie in het regionale beleid. Ten 
eerste de doorwerking van kennis en inzichten vanuit de Taakgroep Uiterwaardenbeheer naar 
het reguliere beleidswerk van de provincie Gelderland (bijv. de aanwijzingsbesluiten voor Nature 
2000, lumpsum beheercontracten met Staatsbosbeheer) en andere partijen binnen het project 

‘WaalWeelde’ en de programmadirectie Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Ook speelt 
de implementatie van deze kennis een rol doordat de Radboud Universiteit Nijmegen (Smits) lid 
geworden is van de regionale denktank Bio Innovation Cluster Oost Nederland (BI-CON) onder 
leiding van de gedeputeerde Milieu van de provincie Gelderland.

In het droge domein zien we een soortgelijk proces van doorwerking voltrekken op de combinatie van 
knooppuntontwikkeling/stationsgebieden èn governance/financiering. Ten eerste op regionale schaal 
door ondersteuning van de provincie Gelderland voor het opzetten van een stimuleringsprogramma 
‘Gelderse Stationsgebieden’, waarvoor leiding is gegeven aan de startconferentie en rapportage 
(Van Uum). Naast inhoudelijke doorwerking, gaat het bijvoorbeeld ook over de doorwerking 
van instrumentarium en verdienmodellen. Van der Krabben heeft in enkele kleinere opdrachten 
gemeenten en regio’s geadviseerd over problemen met gebiedsontwikkeling en mogelijke 
oplossingsrichtingen. Mede in het kader van het project is ook een flink aantal bijdragen geleverd aan 
studiedagen en dergelijke, zowel nationaal als internationaal (Van der Krabben, Martens, Samsura, 
Lenferink, Van Melik) en is er media-aandacht geweest voor problemen met gebiedsontwikkeling en 
kansen voor innovatieve strategieën voor gebiedsontwikkeling (Van der Krabben; zie bijlage 2).

Bovendien zien we een sterke opschaling van de kennis en expertise vanuit URD Delta Oost ‘droog’ 
naar het nationale schaalniveau, mede door de uitwisseling binnen het platform GO-Spoor (zie 
hoofdstuk 4). Ten eerste door dialoog met de beleidsontwikkeling op rijksniveau in het kader van 
de beleidsvisie Mobiliteit en Ruimte, en de Lange Termijn Spooragenda. In het kader van GO-Spoor 
hebben Van Uum en Modder recent een omvattende state-of-the-art rapportage geschreven over 
transit oriented development in Nederland. Hierin zijn veel kennis en inzichten van URD Delta Oost 
verwerkt. Dit rapport is geagendeerd in kringen van het Innovatieberaad van het Ministerie van 
IenM, de ProgrammaCommissie DBR en de Kerncommissie URD.

Ten tweede heeft de aanpak van de praktijkexperimenten van URD Delta Oost geleid tot 
soortgelijke experimenten rond stationsgebieden in de Zuidvleugel van de Randstad. In opdracht 
van Stedenbaan heeft Van Uum een serie van zogenoemde ‘Alliantiegesprekken’ georganiseerd voor 
drie stationsgebieden: Gouda, Den Haag Laan van NOI en Delft Zuid. Instrumenten die ontwikkeld 
zijn in het kader van URD Delta Oost, worden hier nader beproefd en toegepast. Inmiddels heeft 
Stedenbaan het Noordzuiden (Van Uum) opdracht gegeven tot een nieuwe serie Alliantiegesprekken 
voor vijf nieuwe stationsgebieden in de Zuidvleugel en is ook de provincie Noord-Holland 
voornemens dit te gaan doen voor drie stationsgebieden in de Noordvleugel van de Randstad.

Op het gebied van stedelijke herverkaveling is vanuit het Ministerie van IenM volop interesse 
in de praktijkexperimenten in het kader van het Gelderse Proefprogramma, gekoppeld aan de 
experimentenwet stedelijke herverkaveling, die aan de Omgevingswet of de Crisis- en Herstelwet 
zal worden gekoppeld. Tevens heeft het nationale Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de aanvraag 
van het Noordzuiden voor ondersteuning toegekend, hetgeen ingebracht wordt in het grote 
Gelderse Proefprogramma. Inmiddels heeft ook de provincie Overijssel interesse in de aanpak van 
het Proefprogramma en zullen mogelijkheden nader worden verkend, wellicht als een gecombineerd 
provinciaal programma in Oost-Nederland.

Bovendien is URD Delta Oost (Van der Krabben) nauw betrokken in de uitvoering en begeleiding van 
experimenten in het kader van het nationale Proefprogramma Experimenten Stedelijke herverkaveling 
van de Ministeries van BZK en IenM en in het nationale Proefprogramma Experimenten 
‘Verdienmodellen in Krimpgebieden (Ministerie van IenM). Onlangs is een tevens aanvraag voor het 
project SimS City Value Cap in JPI Urban Europe gehonoreerd (zie hierboven).

URD Delta Oost heeft al met al veel spin off in vele experimenten en nieuwe onderzoeksinitiatieven 
in Nederland en daarbuiten in de vorm van het betrekken van de projectleiding en onderzoekers van 
Delta Oost en het gebruik maken van de in het project ontwikkelde competenties.
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4. Kennisdisseminatie
In dit hoofdstuk schetsen we de vorderingen van URD Delta Oost op het gebied van 
kennisverspreiding en -uitwisseling, gericht op de direct betrokken partijen en hun achterbannen. 
Tevens tonen we de mogelijke opschaling van de kennisdisseminatie.

Wijze van kennisoverdracht: actief en passief
Binnen URD Delta Oost lag het accent - vanaf de start - vooral op het ontwikkelen van nieuwe 
kennis binnen de context van het onderzoek en de betrokken maatschappelijke partijen. Een 
bredere kennisdisseminatie is later in het onderzoekstraject georganiseerd omdat die kennis eerst 
ontwikkeld moest worden in relatie tot de lopende en nog uit te voeren praktijkexperimenten, 
zowel voor het natte als het droge domein.

Vanuit URD Delta Oost hebben we vele mogelijkheden benut om een directe wijze van 
kennisdisseminatie op te zetten via de functionele en persoonlijke netwerken rond de 
verschillende ‘Stuurgroepen’ en ‘Projectgroepen’ van het natte en het droge domein. Voor het 
natte domein was dit een gerichte inzet in de richting van het Bestuurlijk Platform WaalWeelde, 
de Spiegelgroep WaalWeelde die als klankbord voor het bestuur functioneert en gerichte 
verspreiding via de Taakgroep Uiterwaardenbeheer. Deze formele netwerken zijn benut voor de 
informele kennisoverdracht tijdens lopende werkprocessen.

Voor de disseminatie van kennis uit het droge domein zijn de Bestuurlijke Regiegroep en de 
Ambtelijke Werkgroep Knooppunten OV/RO van de Stadsregio Arnhem Nijmegen benut. 
Voor beide groepen hebben we separaat een masterclass over ‘governance en finance’ in 
stationsgebieden georganiseerd. Hierin kwamen alle ontwikkelde instrumenten aan orde en is 
naast informatievoorziening, vooral gediscussieerd over de toepasbaarheid in de praktijk. 

Tevens hebben wij ook gebruik gemaakt van de reguliere communicatiekanalen en -middelen 
van de betreffende organisaties, i.c. provincie Gelderland en de Stadsregio. Met name voor 
de brede Regionale Conferentie Delta Oost is hiervan gebruik gemaakt. Ten behoeve van de 
organisatie van deze conferentie is een aparte werkgroep samengesteld van medewerkers 
communicatie en RO van zowel de provincie als de Stadsregio. In directe samenspraak met 
deze ‘Werkgroep RECON’ heeft URD Delta Oost opzet en programma van de conferentie 
georganiseerd, waarbij werkgroepleden intern binnen provincie en stadsregio de diverse 
bestuurders hebben gemobiliseerd en geïnformeerd.

Naast deze algemene vorm van kennisdisseminatie vindt gericht kennisuitwisseling en 
-verspreiding plaats via de lijn van de praktijkexperimenten. Hiervoor organiseerden we een 
werkconferentie over uiterwaardenbeheer (juni 2011), workshops met de Taakgroep en 
presentaties in de Spiegelgroep WaalWeelde. Het werk in de praktijkexperimenten zijn vormen 
van ‘action research’ waarin theoretische concepten en hun praktijktoepassing in directe 
samenhang worden ontwikkeld. Voor het droge domein gaat het om twee tot drie publieke 
werkbijeenkomsten per praktijkexperiment met alle lokale en regionale partijen. Dit betekent 
dat voor Nijmegen CS, Zevenaar Poort, Arnhem Pleij en de Liemerscorridors zeker 8 grote 
werkbijeenkomsten hebben plaatsgevonden met alle betrokken partijen. Hiernaast zijn nog 
kleinere sessies georganiseerd ter voorbereiding of nadere analyse van vraagstukken. Nu de 
praktijkexperimenten resultaten opleveren, biedt dit mogelijkheden om lokaal en regionaal 
publiciteit te genereren en ook in de vakpers tot publicaties te komen. Inmiddels zijn artikelen 
gepubliceerd in S+RO (juni 2013) en in het themanummer URD van Rooilijn (juni 2014). 
Bovendien staat nog een artikel geprogrammeerd voor ‘droog’ in het themanummer ‘Leven 
na de crisis’ van S+RO (augustus 2014). Hiernaast levert URD Delta Oost uiteraard artikelen, 
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publicaties en andere producten voor de kennisdisseminatie binnen de wetenschappelijke 
kennisgemeenschap. In bijlage 2 geven we een overzicht van alle producten en activiteiten voor 
kennisdisseminatie naar de praktijk.

Gezamenlijk voor het natte en het droge domein en mede gericht op de integratie van de 
resultaten en leerpunten uit beide domeinen heeft URD Delta Oost op 31 maart 2014 een 
brede Regionale Conferentie georganiseerd in nauwe samenwerking met Provincie Gelderland 
en Stadsregio Arnhem Nijmegen. De provincie Gelderland was onder meer vertegenwoordigd 
door de gedeputeerden Meijers (Water, RO, Waalweelde) en Markink (Grondbeleid, Financiën). 
De Stadsregio Arnhem Nijmegen was vertegenwoordigd door bestuursvoorzitter Dijkstra; 
Rijkswaterstaat Oost Nederland door HID Cuperus. URD Delta Oost presenteerde in twee 
ronden van zes interactieve workshops de ontwikkelde instrumenten, de praktijktoepassingen 
en de discussiepunten. Bijna 160 (!) bezoekers van overheden, maatschappelijke organisaties, 
bedrijven, politiek en beleid namen actief deel aan het debat over de resultaten en hoorden van 
gedeputeerden en HID RWS over de vervolgstappen. Aan het slot van de conferentie zijn de 
beide vervolgprojecten van enerzijds het Waalschap en anderzijds het Proefprogramma Stedelijke 
herverkaveling aangekondigd door gedeputeerde Meijers.

Over de Regionale Conferentie Delta Oost en de ontwikkelde instrumenten verschijnt nog 
een beknopte brochure die samen met het tijdschrift Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 
verspreid zal worden. In het tijdschrift Rooilijn – themanummer URD - is in juni 2014 een 
artikel verschenen over de cross-sectorale conclusies uit het project, waarin is gewezen op 
de ontwikkelingen naar kaderstellende overheden in een netwerksamenleving, waarin de 
zelforganisatie van eigenaren steeds meer bepalend wordt.

Spin-off en opschaling van kennisdisseminatie
Vanuit URD Delta Oost zijn goede vorderingen gemaakt met de kennisuitwisseling en 
-verspreiding naar bredere netwerken van wetenschappers en praktijkpartijen in andere regio’s in 
Nederland en daarbuiten. Zowel voor het natte als het droge domein.

In het natte domein is er een sterke inhoudelijke relatie tussen URD Delta Oost en het deelproject 
‘Decentrale Energie Landschappen Nederland - Duitsland’ (DELaND) van het majeure InterregIV 
‘Groen Gas’ project. Deze inhoudelijke relatie zorgt voor een kruisbestuiving van kennis en 
technologie om rest-biomassa uit het landschap beter te benutten. Enerzijds vindt er disseminatie 
plaats van URD-kennis over de drie betrokken Euregio’s Eems-Dollard, Enschede-Gronau en 
Rhein-Waal. Anderzijds heeft URD Delta Oost baat bij de kennis die elders in Groen Gas/DELaND  
worden opgedaan. Alle projecten zijn praktijkgericht; m.a.w. de eindproducten hebben de vorm 
van beheerscontracten, businesscases en/of nieuwe in de praktijk gebrachte technologieën.

Het spreekt voor zich dat de interactie tussen URD Delta Oost en ‘Groen Gas’ veelbelovend is. 
Door deze intensieve samenwerking tussen deze twee projecten wordt veel kennis uitgewisseld 
en wordt een groot maatschappelijk en grensoverschrijdend netwerk ontsloten waarin deze 
kennis kan worden toegepast. Het URD Delta Oost en DELaND-team doen bijvoorbeeld 
gezamenlijk onderzoek naar de organisatorische, institutionele voorwaarden en omstandigheden 
die nodig zijn om rest-biomassa van landschapsbeheer efficiënter te benutten, en daarmee 
ook beheer goedkoper en duurzamer te maken. Tevens is uit deze samenwerking een nieuwe 
opdracht ontstaan: de gemeente Nijmegen heeft het URD Delta Oost/DELaND-team gevraagd 
om een evaluatie-onderzoek uit te voeren naar proces- en systeeminnovatie binnen het ‘Groene 
Hub’ programma.

In het droge domein is vanuit URD Delta Oost het opzetten en verder ontwikkelen van het 
uitwisselingsprogramma ‘Gebiedsontwikkeling rond Spoor’ (GO-Spoor) ondersteund. De 
procesmanager van URD Delta Oost treedt ook op als procesmanager voor GO-Spoor (Van 
Uum). In termen van kennisdisseminatie profiteert URD Delta Oost op twee manieren van 
de inzet van GO-Spoor. Ten eerste door het organiseren van de kennisuitwisseling tussen 
URD Delta Oost met de twee TOD-projecten binnen DBR voor de Noordvleugel (Bertolini) 
en de Zuidvleugel (Geurs). Ten tweede mobiliseert en stimuleert GO-Spoor een brede (vak)
gemeenschap van praktijkbeoefenaren vanuit diverse overheden, vervoerders, marktpartijen, 
maatschappelijke organisatie en bedrijfsleven die actief bezig zijn met transit oriented 
development (TOD).

In directe samenwerking met VerDuS en met steun van het Ministerie van IenM heeft GO-
Spoor inmiddels nader uitvoering gekregen. In juni 2012 heeft de Startconferentie GO-Spoor 
plaatsgevonden, waarbij URD Delta Oost zich ook heeft gepresenteerd naast de andere 
wetenschappelijke projecten. Hier heeft een eerste uitwisseling plaatsgevonden tussen de 
projecten onderling en met het brede veld van betrokken praktijkpartijen binnen GO-Spoor. 
Als vervolg is binnen GO-Spoor ingezet op het organiseren van een aantal gerichte kleinere 
bijeenkomsten rond een aantal specifieke thema’s (bijvoorbeeld ‘Legenda’ of ‘Verdienmodellen’), 
naast de deelname aan het GO-Spoor Beraad voor de aansturing.

URD Delta Oost heeft deelgenomen aan diverse themabijeenkomsten en bredere werksessies. Zo 
heeft URD Delta Oost in maart 2013 een themabijeenkomst georganiseerd over governance en 
financiering in de Community of Research and Practice (CoRP). In juni 2013 is geparticipeerd in 
een CoRP-bijeenkomst over de implementatie van TOD in ons land. Daarnaast heeft URD Delta 
Oost bijgedragen aan de organisatie, presentatie en invulling van een driedaags internationaal 
seminar in september 2013. Ten eerste heeft het Delta Oost- team tussentijdse resultaten 
gepresenteerd op de wetenschappelijke dag en daarna deelgenomen aan de praktijkdagen 
(rondreis Arnhem-Utrecht-Zaandam). Bovendien heeft URD Delta Oost ook deelsessies verzorgd 
op diverse VerDuS-bijeenkomsten, zoals de grote congressen in november 2012 en juni 2014, 
alsmede de URD-uitwisselingsdagen.

De kennisdisseminatie via het samenwerkingsverband GO-Spoor is voor URD Delta Oost 
uiterst efficiënt en effectief geweest. Zowel door actieve participatie in bijeenkomsten als via 
nieuwsbrieven e.d. zijn veel grotere en meer diverse groepen praktijkbeoefenaren aangesproken 
op gebied van TOD, als op gebied van governance en financiering. URD Delta Oost ziet verdere 
mogelijkheden om via GO-Spoor ook gezamenlijk de communicatie van onderzoeksresultaten te 
gaan organiseren tezamen met de DBR-onderzoeksprojecten van Bertolini en Geurs. URD Delta 
Oost financiert de activiteiten van GO-Spoor ook mee.
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In dit hoofdstuk schetsen we de relatie van URD Delta Oost met de andere VerDuS-projecten en 
de VerDuS-organisatie, en de manier waarop URD Delta Oost bijdraagt aan het realiseren van de 
doelstellingen van het overkoepelende URD-programma en het initiatief VerDuS.

Verbindingen met andere URD- en VerDuS-projecten
URD Delta Oost is in het afgelopen periode tot verdere samenwerking gekomen met andere 
projecten in het kader van het VerDuS-initiatief. Ten eerste hebben we een meer directe relatie 
gelegd met het URD-project voor de Zuidwestelijke Delta, IPDD. Voor het natte domein van 
URD Delta Oost is de samenwerking met IPDD gezocht voor het ontwikkelen van de serious 
game voor waterbeheer. Hier speelt de samenwerking met de WUR (Lammert Kooistra), 
die zowel in Delta Oost als in IPDD participeert, een belangrijke verbindende rol voor het 
ontwikkelen van het dashboard voor uiterwaardenbeheer.

Gezien de inhoudelijke thematiek hebben we voor het droge domein van URD Delta Oost niet 
zozeer met IPDD, maar vooral met projecten van Duurzame Bereikbaarheid Randstad (DBR) 
samenwerking gezocht. Hieruit is het verbindende initiatief ‘Gebiedsontwikkeling rond Spoor’ 
(GO-Spoor) ontstaan. Dit is een belangrijk platform voor de kennisuitwisseling over TOD tussen 
URD Delta Oost voor de regio Arnhem Nijmegen en de DBR-projecten voor de Noordvleugel 
(Bertolini) en Zuidvleugel (Geurs). Uitwisseling vindt plaats op twee niveaus: tussen de drie 
wetenschappelijke onderzoekstrajecten (URD-DBR) in de vorm van Research Team meetings 
en de uitwisseling met het veld van praktijkbeoefenaren rond TOD, verzameld in de groeiende 
Community of Research and Practice (CoRP) GO-Spoor.

Ook op het niveau van afzonderlijke onderzoeksprojecten is al samenwerking gevonden. 
Zoals de gedeeltelijke personele unie tussen URD Delta Oost (droog) en het iTOD-project 
(binnen DBR) voor de Noordvleugel (Bertolini). Door deelname van Van der Krabben en enkele 
andere onderzoekers aan beide projecten vindt kennisoverdracht plaats naar andere regio’s. 
Andere ‘verbindende’ onderzoeksprojecten zijn onder meer het DBR-onderzoek van Levy in 
samenwerking met Martens van URD Delta Oost, het Kennis voor Klimaat onderzoek ‘Climate 
Proof Cities’ (Van der Krabben en Root) en het onderzoek van Meijerink over watermanagement 
en governance in het kader van de 3e ronde URD (UDW).

Interactie tussen wetenschap en praktijk in URD-programma
De samenwerking met IPDD (natte domein) en GO-Spoor (droge domein) draagt bij aan een 
succesvolle uitvoering van URD Delta Oost. Ten eerste door de directe kennisuitwisseling tussen 
de betrokken onderzoekers in de projecten. En ten tweede door de periodieke interactie van 
die kennis met het complexe veld van praktijkpartijen, die deze kennis toetsen en verrijken met 
ervaringskennis uit de praktijk van beleid en uitvoering. De koppeling aan de community GO-
Spoor ondersteunt op een goede manier die interactie met de praktijk zoals die ons als URD 
Delta Oost voor ogen staat.

Die sterke interactie tussen wetenschap en praktijk zien we als een belangrijke sleutel voor het succes 
van URD Delta Oost. Met de inzet op een aanpak van ‘action research’ heeft VerDuS hiervoor ook 
de aanzet gegeven. Na een periode van zoeken naar elkaars rollen en aanpak is inmiddels in URD 
Delta Oost een goede wisselwerking tussen theorie en praktijk ontstaan. Dit komt bijvoorbeeld tot 
uitdrukking in personen: de duo-schappen tussen hoogleraar met een wetenschappelijke oriëntatie en 
procesmanager met een oriëntatie op (beleids)praktijk en uitvoering. En we merken het ook aan interesse 
en enthousiasme van de participerende partijen op regionaal niveau en in de diverse praktijkexperimenten. 
Het zoeken naar nieuwe innovaties in aanpak, samenwerken, financieren sluit nauw aan bij behoeften 
in de praktijk. Dat bleek evenzeer uit de grote opkomst van partijen op de Regionale Conferentie Delta 
Oost alsmede uit de vele positieve reacties die wij nadien hebben ontvangen van diverse partijen, ook van 
degenen die niet eerder betrokken waren.

In dit opzicht lijken de URD-projecten van Delta Oost (en IPDD) sterker met partijen in de praktijk 
verbonden dan de later gestarte projecten van URD. Ook de DBR-projecten voor de Noord- en 
Zuidvleugel lijken minder gericht op die voortdurende interactie met de TOD- partijen in de praktijk 
van die regio’s. Die sterke interactie tussen wetenschap en praktijk biedt voor URD Delta Oost een 
onderscheidende aanpak, waarbij nieuwe kennis en inzichten ook sterk doorwerken in de praktijk en vice 
versa. Een innovatieve aanpak van wetenschap, die enigszins onwennig voelt door zo direct met en in 
de praktijk samen te werken met alle beleids- en politiek-bestuurlijke werkelijkheden met alle kansen en 
belemmeringen van dien.

Bijdrage van de organisatie van VerDuS aan het project
Bij de start van URD Delta Oost, en het formuleren van de onderzoeksaanpak, hebben we meermalen 
discussies gevoerd met de staf van VerDuS. Nu URD Delta Oost is afgerond, kunnen we constateren 
dat een goede interactie met VerDuS ook gedurende het traject vruchtbaar is geweest vanwege de 
inhoudelijke interactie, de verbindingen met andere onderzoekstrajecten en de (bij)sturing die tussentijds 
kon plaatsvinden. In praktijk werd het opdrachtgeverschap van VerDuS ingevuld door de netwerkmanager 
(Klinkenberg) die ‘heen en weer’ pendelt tussen opdrachtgever NWO/VerDuS en ons als opdrachtnemers.

Wij hebben veel waardering voor de rol van de netwerkmanager. In de praktijk van alledag is de 
netwerkmanager een belangrijke ‘verbinder’ met kennis of initiatieven elders. En fungeert hij als een 
belangrijke aanjager voor de kennisoverdracht en -uitwisseling tussen de diverse wetenschappelijke 
projecten en naar de ‘buitenwereld’ toe. De directe verbinding tussen wetenschap en praktijk vindt echter 
plaats binnen de praktijkexperimenten.

De inzet van VerDuS om te komen tot interdisciplinaire vormen van kennisontwikkeling kunnen we 
evenzeer waarderen. Het kan tot vernieuwende resultaten leiden om bèta en gamma wetenschap bij 
elkaar te brengen. In dit opzicht is het een goed plan om het natte en het droge domein binnen URD 
Delta Oost te laten samenwerken. En dat heeft echter wel tijd nodig om tot ontwikkeling te komen. We 
merken soms het ongeduld vanuit VerDuS om snel tot kennisuitwisseling te willen komen. Om iets uit 
te wisselen moet er wel eerst nieuwe kennis zijn. Het gevaar kan zijn dat veel bestaande kennis wordt 
gereproduceerd. Het kost tijd om die kennis te herijken en te vernieuwen en ook praktisch te verbinden 
aan nieuwe onderzoekstrajecten binnen de universiteiten en met projecten in de praktijk.

Wij waarderen de manier waarop VerDuS in praktische zin werk maakt van de uitwisseling tussen de 
diverse onderzoeksprojecten. Naast de gezamenlijke startbijeenkomst tussen URD Delta Oost en IPDD 
in oktober 2011 waren ook de diverse VerDuS-congressen behulpzaam om kennis te nemen van andere 
URD-onderzoekstrajecten en ook om tot een inhoudelijke kennisuitwisseling te komen. Wij merken 
dat dergelijke ‘actieve’ bijeenkomsten, waarin onderzoekers en praktijkbeoefenaren elkaar face-to-face 
ontmoeten, de kennisuitwisseling en -overdracht stimuleren. Dat zien wij bijvoorbeeld ook terug in 
het initiatief voor GO-Spoor, waarin ook andere partijen zien wat wij doen als URD Delta Oost en ons 
hiervoor ook weten te vinden, ook ver buiten de regio Arnhem Nijmegen.

5. Inbedding in VerDuS
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6. Organisatie en beheer
In dit hoofdstuk gaan we nader in op de organisatorische en beheersmatige aspecten van de 
voortgang van URD Delta Oost. Ook komen de financiële aspecten rondom uitgaven en (co-) 
financiering aan de orde en de mate waarin deze door betrokken partijen gerealiseerd wordt.

Goede samenwerking binnen het projectconsortium
Voor de uitvoering van URD Delta Oost zijn vijf partijen een samenwerkingsovereenkomst 
aangegaan: twee onderdelen van de Radboud Universiteit Nijmegen, t.w. Institute for 
Science, Innovation & Society (ISIS) en het Institute voor Management Research (IMR), met 
de adviesbureaus NC Advies en Het Noordzuiden, tezamen met de Wageningen University & 
Research center (WUR) voor GIDS. Het consortium is tot het einde van het project ongewijzigd 
gebleven.

Dit consortium is een passend uitvloeisel van de directe samenwerking tussen wetenschap en 
praktijk. Hiertoe zijn duo-combinaties gevormd tussen Radboud Universiteit Nijmegen en de 
beide adviesbureaus: Radboud/ISIS en NC Advies voor het natte domein en tussen Radboud/
IMR en het Noordzuiden voor het droge domein. Deze combinatie bleek zeer vruchtbaar om 
met de verschillende manier van kijken, oriëntatie op kennis, manier van werken aan de slag 
te gaan met theorie en praktijk. Vanuit de wetenschap komen de kennisinput, grondslagen 
en theoretische innovaties. Adviesbureaus brengen de concrete gebiedskennis in, het hands-
on procesmanagement, bijeenbrengen van partijen in het gebied en de verbeelding van de 
resultaten. De Radboud is blij met die samenwerking als waardevolle aanvulling op de nodige 
praktische kerncompetenties die universiteiten niet in huis hebben. Dat geldt met name voor 
het organiseren van de praktijksetting met de juiste partijen en de inbedding in de regionale 
beleidspraktijk van het onderzoek. En dat zowel lokaal als regionaal.

De samenwerking met de WUR beschouwen wij als bijzonder waardevol, vanwege het 
innovatieve, vraaggestuurd opereren van GIDS als ondersteunend instrument. De WUR is actief 
voor het natte domein voor het ontwikkelen van een Dashboard Uiterwaardenbeheer. Dit sluit 
ook direct aan op de kennis en competenties van de WUR op het terrein van water, natuur en 
landschap. Voor het droge domein hebben we de samenwerking gezocht met andere GIDS-
partners zoals het Kadaster (Duckstad) of de Vereniging Deltametropool (SprintStad) omdat deze 
partners kennisdragers zijn van data op gebied van mobiliteit en gebiedsontwikkeling.

Organisatie en dynamiek in de onderzoeksteams
Binnen de onderzoeksteams ‘nat’ en ‘droog’ fungeert een effectief duo-schap tussen Van 
der Krabben (Radboud Universiteit Nijmegen) als onderzoeksleider ‘droog’ en Van Uum (Het 
Noordzuiden) als procesmanager voor de praktijkexperimenten in het droge domein. Hetzelfde 
geldt voor het duo-schap tussen Smits (Radboud Universiteit Nijmegen) en Opdam (NC 
Advies), die in hun onderlinge samenwerking beide rollen als wetenschappelijke trekker en 
procesmanager integraal invullen. Smits treedt op als overall-projectleider, ondersteund door 
Van Uum als procesmanager, voor het gehele traject van URD Delta Oost. Deze vier personen 
vormen een effectief sturend team.

De bemensing van de onderzoeksteams is voor het natte domein snel op orde gekomen. 
Het heeft in het droge domein meer tijd gekost dan vooraf gedacht werd om op sterkte te 
komen. Enerzijds doordat veel meer tijd ging zitten in het werven van nieuwe onderzoekers, 
die voldeden aan de juiste kerncompetenties. Anderzijds doordat het lang duurde om beoogde 
onderzoekers, die reeds in dienst waren, ook daadwerkelijk vrij te maken voor URD Delta 
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Oost (enkele onderzoekers zijn in deeltijd gestart en zijn pas later fulltime in dienst gekomen). 
Verder hebben er enkele tussentijds wijzigingen in het onderzoeksteam plaatsgevonden. Deels 
tijdelijk vanwege persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap, e.d.) en 
deels omdat junior-onderzoekers en praktijkondersteuners een belangrijke arbeidsaanstelling in 
de markt veroverden. Zij zijn leden van het Delta Oost team gaan werken bij Syntrus Achmea, 
gemeente Enkhuizen, Wageningen Universiteit en een financiële instelling HSBC. Zie bijlage 
3 voor overzicht van het onderzoeksteam en alle betrokken partijen en organisaties in het 
onderzoekstraject URD Delta Oost.

Financiering: realisatie van uitgaven en cofinanciering
Het beschikbare budget voor het onderzoekstraject URD Delta Oost is volledig uitgeput. De 
kosten die zijn gemaakt, bestaan vooral uit de personele kosten van de wetenschappelijke 
onderzoekers en deels uit personele kosten van de betrokken adviesbureaus. Daarnaast zijn er 
beperkt uitgaven geweest voor materiele zaken (zoals reiskosten, zaalhuur, catering, producten, 
e.d.).

Voor de uitvoering van URD Delta Oost hebben twee belangrijke partijen vooraf hun co-
financiering toegezegd. Provincie Gelderland heeft toegezegd € 300.000,-- te co-financieren 
voor het natte domein. De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft een subsidiebeschikking 
afgegeven voor cofinanciering van het droge domein voor maximaa € 350.000,--. Deze co-
financiering bestaat uit enerzijds € 200.000,-- als cash-bijdrage en €150.000,-- als in kind 
bijdrage van medewerkers en producten van de Stadsregio aan het onderzoekstraject.

Alle uitgaven van URD Delta Oost zijn gespecificeerd in de verantwoording van Financieel 
Economische Zaken van de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor details verwijzen wij naar de 
separate financiële rapportage.

Voor het natte domein is de cofinanciering gerealiseerd door de inzet van de provincie 
Gelderland in het kader van het project ‘WaalWeelde’ voor ‘WaalWeelde Duurzaam’, voor de 
Taakgroep Uiterwaardenbeheer en de ondersteuning van de praktijkproef in de Rijnwaardense 
Uiterwaarden door Dienst Landelijk Gebied en leden van de Taakgroep. De beoogde co-
financiering is op basis hiervan volledig gerealiseerd.

De cofinanciering in kind is ingebracht via de Taakgroep Uiterwaardenbeheer. Voor 
het uitwerken van de governance strategie voor uiterwaardenbeheer is de Taakgroep 
Uiterwaardenbeheer in het leven geroepen als werkgroep onder het Bestuurlijk Platform 
WaalWeelde. In 15 bijeenkomsten en 6 werksessies is gesproken over en geschreven aan 
het plan voor het stimuleren van de afstemming in beleid tussen overheden, samenwerking 
in financiering en opdrachtverlening in het gebied. Tevens gewerkt aan de samenwerking 
tussen eigenaren en beheerders in uiterwaarden. Uitkomsten van deze werkzaamheden zijn 
gerapporteerd in de publicatie “Integraal uiterwaardenbeheer – naar een Waalschap”. 

Deelname aan de Taakgroep Uiterwaardenbeheer, begeleiding van de pilot Rijnwaardense 
Uiterwaarden en begeleiding van de ontwikkeling van het dashboard hebben tevens geleid tot 
inzet van medewerkers van Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat 
Oost Nederland, Programmadirectie Ruimte voor de Rivier, Ministerie van Economische Zaken, 
Dienst Landelijke Gebied, Verenigingen voor Agrarisch Natuurbeheer, LTO en Gelders Particulier 
Grondbezit. Deze inzet is als bijdrage ‘in-kind’ opgenomen als cofinanciering van het project. 
Deze inzet was samen meer dan 300 uur. Voor de begeleiding door Dienst Landelijke Gebied 
van de samenwerking in de Rijnwaardense Uiterwaarden verleende Provincie Gelderland een 
opdracht van 320 uur.

In het droge domein is de co-financiering van de Stadsregio Arnhem Nijmegen volledig 
gerealiseerd, en heeft zelfs tot een fors hogere ‘in-kind’ bijdrage geleid dan vooraf begroot. De 
volledige co-financiering van de Stadsregio bedraagt meer dan € 442.000,-- terwijl een bedrag 
van € 350.000,-- te co-financieren was. Dus meer dan € 92.000,-- extra in kind co-financiering. 
Naast personele co-financiering gaat het ook om co-financiering in termen van producten 
waaraan URD Delta Oost direct of indirect heeft bijgedragen. Feitelijk valt de co-financiering 
in het gehele traject nog hoger uit aangezien de in kind bijdragen van alle deelnemende 
gemeenten (in de Bestuurlijke Regiegroep OV/RO en de Ambtelijke Werkgroep) hierin niet zijn 
opgenomen. Evenmin zijn de in kind bijdragen van andere partijen in de bijna 15 werksessies van 
de praktijkexperimenten niet opgenomen.

Verder is er een goede basis gelegd voor integratie van lopende en nieuw op te starten 
onderzoeksprojecten door de Stadsregio (onder meer, ‘Gebiedsgericht MIRT-onderzoek 
Bereikbaarheid Arnhem-Nijmegen’, ‘Uitvoering SprintStad game’, ‘Doorontwikkeling van 
concessiemodel’, en ‘Sintropher Plus’). 
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7. Bijdrage aan de kennisinfrastructuur
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de relaties die URD Delta Oost heeft met andere 
wetenschappelijke onderzoeken en onderzoeksinstellingen. Inmiddels wordt duidelijk dat URD 
Delta Oost op drie niveau leidt tot versterking van de kennisinfrastructuur: regionaal, nationaal 
en internationaal. Hieronder volgt een samenvattend overzicht:

Regionaal: bijdrage aan de kennisinfrastructuur in de regio
In lijn met InterregIVa ‘Groen Gas’ ambities en ons URD-onderzoek naar het beter benutten 
van ecosysteemdiensten is een netwerk ontstaan met o.m. Rijkswaterstaat Oost-Nederland, 
Waterschap Vallei en Veluwe en Staatsbosbeheer. Dit netwerk geeft inhoud aan het RWS-
concept van ‘Self Supporting River Systems 2021’. De partijen in het netwerk werken samen 
om tot een hoogwaardige en efficiënte verwerking van biomassa te komen die vrijkomt bij 
het realiseren van beheerdoelstellingen. Het URD Delta Oost/DELaND-team van de Radboud 
Universiteit Nijmegen neemt deel aan deze samenwerking, als kennispartij en om koppeling met 
het URD-onderzoek en DELaND te maken. Een ‘Letter of Intent 2012-2021, naar een Oogstbaar 
Landschap’; een initiatief van RWS Oost-Nederland om kennis en marktpartijen hun kennis 
en ervaring te laten inbrengen is door de Radboud Universiteit Nijmegen in september 2012 
getekend.

De Taakgroep Uiterwaardenbeheer is ingesteld op initiatief van URD Delta Oost en geldt tevens 
als adviescommissie van de Stuurgroep WaalWeelde. Daarmee draagt het werk bij aan de 
kennisinfrastructuur rondom WaalWeelde.

Vanuit het droge domein draagt URD Delta Oost bij aan het ‘Breng Kenniscentrum’ die 
vervoerder Hermes/Connexxion heeft aangeboden in het kader van de OV-concessie 2013-2023 
van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het Kenniscentrum wordt aangestuurd door de Radboud 
Universiteit Nijmegen (Meurs, Martens), de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), 
vervoerder Hermes, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het ROCOV Gelderland/stadsregio; een 
voor Nederland unieke regionale samenwerking tussen reizigers, onderwijsinstellingen, overheid 
en openbaar vervoer. Doel van het kenniscentrum is de kennisvernieuwing- en ontwikkeling 
voor én over het regionaal openbaar vervoer te optimaliseren en daarmee de leefbaarheid en 
bereikbaarheid in de regio Arnhem Nijmegen te verbeteren. Het centrum doet onderzoek op 
het gebied van netwerk, gebiedsontwikkeling en OV, multimodaliteit, cocreatie, marketing 
en communicatie, beleving en duurzaamheid gedurende de looptijd van de nieuwe concessie 
(10 jaar) vanaf december 2012. URD Delta Oost heeft een nauwe relatie gelegd met het 
Kenniscentrum en vult deels hun werkprogramma in met het URD-onderzoek. Daarmee worden 
de resultaten van URD Delta Oost beschikbaar voor het Breng Kennisnetwerk, bestaande 
uit: gemeente Nijmegen, gemeente Arnhem, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat Oost-
Nederland, ROC Nijmegen, Artez, ROC Rijnijssel, Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Kamer 
van Koophandel, VNO-NCW, Burgers Zoo, Nederlands Openluchtmuseum, RBT KAN, UMC St. 
Radboud, Alysis Zorggroep, VCC Oost, NOC NSF.

Nationaal: bijdrage aan de kennisinfrastructuur in Nederland
Op nationaal niveau is URD Delta Oost vanuit het droge domein nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van het uitwisselingsprogramma GO-Spoor (Gebiedsontwikkeling rond Spoor). 
Het doel van GO-Spoor is om de kennisontwikkeling en -uitwisseling op het gebied van 
transit oriented development (TOD) in Nederland te stimuleren en alle partijen die actief zijn 
op dit terrein bij elkaar te brengen in een ‘community’ GO-Spoor. Dit betekent dat ook recent 
onderzoek rond TOD zoveel mogelijk wordt bijeengebracht. Dit heeft inmiddels geleid tot een 
rapportage ‘Meer rendement van spoor en stations (Modder en Van Uum) waarin de drie TOD-
onderzoeken zijn verwerkt tot een state-of-the-art van TOD in Nederland.
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Voor URD Delta Oost betekent dit een directe deelname aan het traject van GO-Spoor: ten 
eerste voor de TOD-kennisuitwisseling met de DBR-projecten voor de Noordvleugel (Bertolini) 
en Zuidvleugel (Geurs), en ten tweede voor de directe interactie van het URD-onderzoek voor 
toetsing en verrijking door alle deelnemende partijen in de community GO-Spoor. Vanuit GO-
Spoor worden intensieve relaties onderhouden met het Ministerie van IenM. Dit zijn vooralsnog 
vooral de beleidsdirecties, met de onderzoeksinstellingen rond IenM zouden de relaties nog 
versterkt moeten worden. Met name de relatie met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 
(KiM) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bieden verdere mogelijkheden voor 
kennisopbouw en -uitwisseling met URD Delta Oost.

De Ministeries van IenM en BZK, de Technische Universiteit Delft en de Radboud Universiteit 
Nijmegen hebben een nationaal Proefprogramma Stedelijke herverkaveling uitgevoerd. 
Gemeenten en private initiatiefnemers zijn uitgenodigd om een concreet gebied of project in te 
brengen, waaruit tien geschikte experimenten voor stedelijke herverkaveling zijn geselecteerd. 
Deze waren een jaar lang onderwerp zijn van onderzoek, waar de beschikbare kennis vanuit de 
genoemde ministeries en universiteiten bij elkaar wordt gebracht. Na dit jaar volgt een rapport 
met conclusies van de onderzochte projecten met aanbevelingen over het al dan niet invoeren 
van een nationale wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling.

Twee van de Delta Oost experimenten (Nijmegen Centraal en Zevenaar Poort) zijn ‘aangehaakt’ 
bij het proefprogramma. De betrokken gemeenten nemen ook deel aan de kennisuitwisseling 
binnen het proefprogramma. Daarnaast heeft het Ministerie van IenM onlangs een nationaal 
proefprogramma voor transformatie in krimpgebieden opgestart, waarbij Van der Krabben 
participeert in de Stuurgroep. Tenslotte is er directe aansluiting met de recent gestarte 
uitvoering van de Strategische Innovatieagenda voor de Bouw (deelname Van der Krabben 
in uitvoeringsteams ‘Ontslakking gebiedsontwikkeling’ en ‘Regionaal Grondbeleid’. Naar 
verwachting vormen beide programma’s een uitstekende basis voor verdere kennisuitwisseling 
over innovatieve strategieën voor gebiedsontwikkeling in nationaal verband.

Het beter organiseren van het uiterwaardenbeheer langs de grote rivieren, waarvoor URD 
Delta Oost kennis voor de praktijk heeft ontwikkeld, heeft veel belangstelling van de 
Programmadirectie Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat, met name voor het voorschrijven 
van de toegestane hydraulische weerstand, het toezicht en de handhaving daarvan. Voor 
het Deltaprogramma Rivieren vormt dit eveneens een interessante casus. Concreet is er nu 
samenwerking gestart in het ontwikkelen van een Serious Game voor beheerconcepten.

Internationaal: bijdrage aan de kennisinfrastructuur in Europa
Ook in internationaal verband draagt het onderzoek van URD Delta Oost bij aan versterking 
van de kennisinfrastructuur. Hieronder sommen wij een aantal lopende initiatieven voor 
internationale samenwerking op, waarvan URD Delta Oost deel uitmaakt:

DELaND - Decentrale Energielandschappen Nederland - Duitsland
DELaND is een deelproject van het majeure Nederlands-Duitse InterregIVa project ‘Groen Gas’ 
dat zich uitstrekt over de drie Euregio’s;  Eems-Dollard, Enschede-Gronau en Rhein-Waal. ‘Groen 
Gas’ richt zich op het produceren en aanwenden van groen gas dat door vergisting van rest-
biomassa uit het landschap kan worden gemaakt.

Alliances for Sustainable Development
Het internationale ‘Real Change’ kennisprogramma bestaat uit een internationale alliantie 
van universiteiten die zich bezighouden met de wetenschap van duurzame ontwikkeling in 
samenwerking met bedrijven, NGO’s, overheden en beleidsmakers. Partners in deze alliantie 

werken samen om een verbindend theoretisch raamwerk voor duurzame ontwikkeling (FSSD) 
te ontwikkelen, testen en te verspreiden om besluitvormers te ondersteunen om sneller en meer 
strategisch tot samenhangende beslissingen te komen; met inzicht in de gevolgen hiervan. Naast 
universiteiten uit de USA, Canada en Zweden is de Radboud Universiteit Nijmegen is hierin 
partner voor het thema watermanagement. Kennis ontwikkeld in URD Delta Oost wordt via de 
Alliance verspreid.

COST ACTION Land Management for Urban Dynamics (EU COST programma) (afgerond)
Het Europese COST-project Land Management for Urban Dynamics, waaraan onderzoekers uit 
circa twintig Europese landen mee hebben gedaan, is veel aandacht voor het instrumentarium 
voor het grondbeleid van overheden voor de realisatie van ruimtelijke projecten, waaronder ook 
gecombineerde infrastructuur- en gebiedsontwikkelingen. In dit verband zullen onderzoekers van 
universiteiten uit onder meer Noorwegen (prof. Falleth; dr. Nordahl), Finland (prof. Viitanen), 
België (dr. Halleux), Italië (prof. Tira), en Zwitserland (prof. Prélaz-Droux; prof. Ruegg) worden 
betrokken.

COST ACTION Low Energy Regions (EU COST programma)
In deze recent gestarte COST Action wordt onder meer gewerkt aan kennisuitwisseling met 
betrekking tot innovatieve governance en finance arrangementen voor duurzame, low-energy 
gebiedsontwikkeling. Het project staat onder leiding van Cardiff University. De Radboud 
Universiteit Nijmegen participeert in het project.

Kennisuitwisseling met de University of Ulster
Met betrekking tot de toepassing van innovatieve financiële instrumenten voor 
gebiedsontwikkeling zal URD Delta Oost aansluiten bij lopend onderzoek van de University 
of Ulster (Belfast, Northern Ireland; prof. Lloyd, prof. McGreal, prof. Adair, prof. Berrie), 
naar onder meer de toepassing van tax increment financing in Britse steden. Intensieve 
samenwerking vindt plaats onder meer door een deeltijdaanstelling van Van der Krabben aan 
de University of Ulster. Die kennis zal in het kader van URD Delta Oost worden ingezet in de 
verschillende praktijkexperimenten binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Tevens is samen met 
onderzoekers van de University of Ulster en de Universiteit van Amsterdam op verzoek van de 
RLI een essay geschreven over een toekomst van de ruimtelijke ordening zonder groei.

URD Delta Oost en Radboud Honours Academy 
In het wetenschappelijk onderwijs is de in het URD Delta Oost ontwikkelde kennis en de 
daarbij horende uitdagingen verknoopt met het programma van Radboud Honours Academy - 
(Bachelors en Masters). Vervolgens heeft het Honours programma ‘Urban Regions in the Delta’ 
een interdisciplinair PhD-programma voortgebracht in Indonesië (5 PhD-ers).

SimS City Value Cap – JPI Urban Europe
Onlangs heeft de Radboud Universiteit Nijmegen het project ‘SimS City Value Cap’ gehonoreerd 
gekregen in het programma JPI Urban Europe. Dit project bouwt in internationaal perspectief 
voort op de resultaten van het URD Delta Oost project: de mogelijkheden van internationale 
‘policy transfer’ van vernieuwende ‘self-organizing’ strategieën voor gebiedsontwikkeling 
zullen met behulp van game simulaties onderzocht worden. Hiervoor wordt samengewerkt 
met universiteiten uit Oslo, Liverpool en Luik op het gebied van governance- en 
financieringsstrategieën en de manier waarop deze kennis kan worden ingezet door middel van 
‘serious gaming’.
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8. Toekomst
In dit hoofdstuk wordt een doorkijk gegeven naar de toekomst op basis van de ervaringen van 
URD Delta Oost. Vanuit de doorwerking en leerervaringen van Delta Oost zien we nog een 
aantal onderzoeksvragen liggen en zien nieuwe mogelijkheden voor een verdere verbeterde 
URD-aanpak voor een directe koppeling tussen wetenschap en praktijk.

We zien terug op een uitstekend en intensief multidisciplinair project met praktijkonderzoek 
naar de ontwikkeling rond knooppunten en rivier- en uiterwaardenbeheer langs Rijn en Waal. 
Zowel in de praktijk als in de wetenschap zijn er goede resultaten gehaald. De aanpak met de 
combinatie van onderzoek en consultancy en met het actief betrekken van medewerkers van de 
beleidsmatige en maatschappelijke partners in de uitvoering van de onderdelen van het project 
hebben gezorgd voor een goede ‘landing’ van de bevindingen in de praktijk (zie hoofdstuk 3 en 
4). Voor de nabije toekomst zien wij goede mogelijkheden om deze aanpak vervolg te geven om 
wetenschap en praktijk nog beter met elkaar te verbinden.

Directe vervolgmogelijkheden in beleid
Zowel in het droge als in het natte domein zijn er vervolgprojecten gedefinieerd waarin de 
resultaten van het onderzoekstraject URD Delta Oost op een directe, actieve manier worden 
vertaald naar de praktijk van beleid en uitvoering.

Proefprogramma Stedelijke herverkaveling
In opdracht van de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben de 
Radboud Universiteit Nijmegen en bureau Het Noordzuiden een uitgebreid Plan van Aanpak 
opgesteld voor een Proefprogramma Stedelijke herverkaveling in de provincie Gelderland. 
Dit betreft het uitvoeren, volgen en leren van concrete uitvoeringsexperimenten in Gelderse 
gemeenten om ervaring op te doen met herverkavelingsprojecten, hiervan te leren en de kennis 
en ervaringen hiervan te verspreiden naar andere gemeenten binnen en buiten Gelderland. 
Het Proefprogramma zal 2,5 jaar beslaan en omvat de actieve betrokkenheid van 7 gemeenten 
die concreet voorstellen hebben gedaan voor de uit te voeren herverkavelingsprojecten. Alle 
gemeenten leveren een beperkte vorm van co-financiering, alsmede zijn er financiële bijdragen 
toegezegd van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De 
provincie Gelderland zal optreden als de grootste financier van dit beleids- en uitvoeringstraject. 
Definitieve besluitvorming hierover zal begin juli plaatsvinden maar informeel zijn reeds 
voorbereidingen getroffen om een positief besluit mogelijk te maken. Vanaf september 2014 zal 
dan het Proefprogramma met herverkavelingsprojecten kunnen starten. Radboud Universiteit 
Nijmegen en Het Noordzuiden voeren primair het programma uit met inzet van partners zoals 
Het Kadaster en diverse planeconomische bureaus en bureaus die reeds door gemeenten zijn 
ingeschakeld in de betreffende uitvoeringsprojecten. Tevens zal een Community of Practice (CoP) 
worden opgericht voor de uitwisseling van kennis en ervaring en zal ook een Atelier Stedelijke 
herverkaveling worden opgericht, zo mogelijk met directe betrokkenheid van het Ministerie van 
IenM en de Academie van Bouwkunst te Amsterdam.

Pilot samenwerking overheden in uiterwaardenbeheer (Waalschap)
De provincie Gelderland heeft het initiatief genomen om met Rijkswaterstaat Oost Nederland 
en Waterschap Rivierenland de doelstellingen voor natuurontwikkeling en waterveiligheid 
onderling af te stemmen en de uitvoering van het uiterwaardenbeheer door de eigenaren te 
(laten) bundelen. Het beheerplan Natura 2000 Rijntakken van provincie Gelderland en de 
Vegetatielegger behorend bij het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat zijn ter inzage 
gelegd. Het ligt voor de hand dat beide overheden in een volgende stap komen tot integrale 
beheerdoelen voor delen van de rivier. Bij het programma Stroomlijn hoort het opdragen 
van beheerdoelen aan individuele eigenaren van het gebied dat bij hoog water direct met de 
afstroomcapaciteit van de rivier verbonden is. De overheden streven ernaar om in de uitvoering 
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die beheer collectief te laten uitvoeren en te integreren met het natuurbeheer. Partners in URD 
Delta Oost (met name de Radboud Universiteit Nijmegen en NC Advies) kunnen hierin een rol 
vervullen. Het inmiddels begonnen STW programma RiverCare kan hiervoor wetenschappelijke 
kennis aanreiken. De vertaling naar de praktijk is hier een opgave die in een vervolg op URD 
opgepakt zou kunnen worden.

Andere vervolgmogelijkheden
In het natte domein zien wij mogelijkheden om de bevindingen op het gebied van governance 
en finance uit te breiden en op te schalen, met name naar internationaal niveau. Hiervoor zijn 
enkele initiatieven reeds in ontwikkeling:

European Smart Dikes: Radboud Universiteit Nijmegen, Hochschule Rhein Waal in Kleve, 
Deichverband Bislich-Landesgrenze, Nederlandse Waterschappen, Deltares, Stichting 
IJkdijk, enkele bedrijven streven naar een Interreg V-project voor planning, besluitvorming, 
financieringsmechanismen, grensoverschrijdenden sturing, kennisontwikkeling over de abiotische 
en biotische processen en smart monitoring. 

Voorstel ‘D’ van Rijkswaterstaat: Rijkswaterstaat Programmadirectie Ruimte voor de Rivier en/of 
Dienst Oost Nederland hebben samen met een Franse, Belgische en Engelse partner een voorstel 
gelanceerd voor governance van rivier- en oeverbeheer langs rivieren en bassins. Het concept 
van ‘Waalschap’ voor overheidssamenwerking en ‘Waardschappen’ voor collectief integraal 
uiterwaardenbeheer door eigenaren zou daar ingebracht kunnen worden.

BioNeD: Voorstel van Radboud Universiteit Nijmegen en de partners die nu bij Groen Gas (en 
het deelproject daarvan DELaND) om langs de Duits-Nederlandse grens een reeks projecten te 
starten met gebruik van biomassa en ‘cascadering’ (hoogwaardiger toepassingen daarvan anders 
dan verbranden voor groene energie, b.v. door bioraffinage) en deze onder te brengen in een 
Interreg V-project. Hierbij zullen de bevindingen van URD Delta Oost en de eerder genoemde 
doorwerking daarvan in DELaND benut worden.

Vervolg: Smart Urban Regions in the Future (SURF)
Bijzondere aandacht vragen we voor mogelijkheden om in de volgende ‘call’ SURF van VerDuS 
een groot onderzoeksproject op te pakken met hetzelfde consortium als URD Delta Oost. Het 
huidige consortium is een slagvaardig en productief samenwerkingsverband van universiteit(en) 
en adviesbureaus gebleken, waarbij de koppeling tussen wetenschap en praktijk om een 
resultaatgerichte manier tot stand is gekomen, en inmiddels ook tot goede resultaten heeft 
geleid in de reguliere beleids- en uitvoeringspraktijk.

Wij zien mogelijkheden om een groot bovenregionaal project te organiseren op niveau van 
landsdeel Oost-Nederland, of de Oostflank van de Deltametropool. Wij denken aan een 
grootschalig regioproject waarin koppelingen worden gemaakt tussen de Stadsregio Arnhem 
Nijmegen, Brainport Eindhoven, Regio Twente en de kleinere regio’s Ede-Wageningen en de 
Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Vanuit het perspectief van ruimtelijk-economische 
ontwikkelingen en het behalen van agglomeratievoordelen en ‘borrowed size’ zou dit nieuwe 
SURF-project zich richten op de aaneensluiting van Food Valley (Wageningen e.o.), Health 
Valley (Arnhem/Nijmegen) en Energy Valley (Twente) in de ‘Triangel’ en koppeling met Brainport 
Eindhoven. We denken aan onderzoeksprojecten die simultaan op meerdere schaalniveaus 
worden uitgevoerd. Vanuit perspectief van internationale ontwikkeling en de concurrentiepositie 
van Nederland tot aan het uitvoeren van kleinschalige pilots die in de betreffende regio’s hieraan 
vorm en inhoud kunnen geven.

De koppeling tussen wetenschap en praktijk staat hierin centraal. Sterker nog, we willen de 
resultaatgerichte en productief koppeling die we in URD Delta Oost hebben gehanteerd, nog 
verder uitbouwen en versterken naar een versie 2.0 of zelfs 3.0. We zien goede mogelijkheden 
om dit grote bovenregionale project te organiseren met overheden en maatschappelijke 
partners (provincies Gelderland en Overijssel, (Stads)regio’s, gemeenten) maar vooral ook met 
het (inter)nationale bedrijfsleven en diverse instellingen in Oost-Nederland en daarbuiten. We 
zien interesse en goede mogelijkheden om grote, belangrijke private partners te mobiliseren 
op het gebied van energie, mobiliteit, economie, voedsel en gezondheid met het gebruik van 
ecosysteemdiensten en een goede ruimtelijk inrichting als verbindende elementen. In het traject 
willen we daarbij mogelijkheden creëren dat de deelnemende partijen direct verdienen aan 
innovaties die zij ‘onderweg naar duurzaamheid’ uitvoeren. Dat zou de actieve betrokkenheid 
van private partijen sterker waarborgen.

De verbindingen tussen wetenschap (kennis/kunde) en praktijk (procesmanagement) willen 
we nog een stap verder brengen door te gaan werken met zogenaamde buitenpromovendi 
in dienst bij overheden en bedrijven die voor 50% worden ingezet voor en betaald uit het 
onderzoek. Toepassing van de wetenschap en praktijkinbedding is daarmee reeds op voorhand 
gegarandeerd. Praktijkgericht onderzoek krijgt daardoor nog meer het karakter van het 
gebruiken van ‘practical wisdom’ als methode voor kennisontwikkeling. 
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Overzicht van bijlagen 
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Bijlage 3: Overzicht van betrokken partijen en organisaties

Bijlage 4: Overzicht van praktijkexperimenten

Bijlage 1: Overzicht van wetenschappelijke producten
van start juni 2011 - 1 juli 2014

Natte domein:

Hagens, J.E., Smits, A.J.M., 2012, The meaning of biomass in landscape management and energy 
planning: underutilised or overestimated? AESOP 26th Annual Congress. 11-15 July, 2012. 
METU, Ankara

Fliervoet, J.M., Van den Born, R.J.G., Smits, A.J.M. and Knippenberg, L. (2012) Combining safety 
and nature: A multi-stakeholder perspective on integrated floodplain management (submitted 
to Journal of Environmental Management).

Ageorges E. 2012 “How to identify, classify and map ecosystem goods and services along the 
middle Waal in order to support the WaalWeelde Dashboard, decision-support tool permitting 
an improved management of the floodplain in a more sustainable and comprehensive way?” 
(master thesis, supervisors; Gertjan Geerling (RU, Deltares) & Lammert Kooistra (WUR))

Caspers B. 2012, Should we waste our waste? A research study on the (energy) potentials of 
residual biomass from the Waal floodplains, Masterthesis Radboud University, (master-thesis, 
supervisors; A. Smits & J. Hagens, Radboud University)

Lamers L., Van Erp J., 2012, Biomass of the floodplains of the river IJssel as a sustainable resource, 
(master thesis, supervisors: A. Smits (Radboud University) and A. Hartung (University 
Duisburg-Essen)).

Pfau S.F. 2012, Public Private Partnerships for Riverine Energy Landscapes, The potential use of 
Public Private Partnerships to support the exploitation of residual biomass from riverine landscapes 
in the border region between Germany and the Netherlands, (master thesis, supervisors A. Smits 
(Radboud University) and A. Hartung (University Duisburg-Essen)).

Droge domein:

Krabben, E. van der and Jacobs, H. (2013) Public land development as a strategic tool for urban 
redevelopment: What can American cities learn from the Netherlands, Land Use Policy, 30 (1), 
774-783.

Samsura, D. and Van der Krabben, E. (2012) Negotiating land and property development: a game 
theoretical approach to value capturing, Journal of European Real Estate Research, 5 (1), 48-65.

Halleux, J.M., Marcinczak, S. & Van der Krabben, E. (2012) The adaptive efficiency of land use 
planning measured by the control of urban sprawl, The cases of the Netherlands, Belgium and 
Poland. Land Use Policy, 29, 887-898.

Samsura, D.A., Van der Krabben, E. & Van Deemen, A. (2013) Bargaining for value capturing: 
a game-theoretical analysis and experimental approach. Environment and Planning B, 40 (1): 
234-254.
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Tira, M., Van der Krabben, E. and Zanon, B. (Eds.) (2011) Land Management for Urban Dynamics: 
Innovative methods and practices in a changing Europe, Milano: Maggioli Editori.

Krabben, E. van der and Halleux, J-M. (2011) Choosing the right land management strategy: 
innovations in land management tools, In: Tira, M., Van der Krabben, E. and Zanon, B. (Eds.) 
(2011) Land Management for Urban Dynamics: Innovative methods and practices in a 
changing Europe, pp. 47-58. Milano: Maggioli Editori.

Krabben, E. van der, Ploegmakers, H. and Samsura, A. (2011) The Netherlands: the public 
development of land, In: Tira, M., Van der Krabben, E. and Zanon, B. (Eds.) (2011) Land 
Management for Urban Dynamics: Innovative methods and practices in a changing Europe, 
pp. 269-282. Milano: Maggioli Editori.

Krabben, E. van der (2011) Land readjustment for value capturing: a new planning tool for 
urban redevelopment, In: Tira, M., Van der Krabben, E. and Zanon, B. (Eds.) (2011) Land 
Management for Urban Dynamics: Innovative methods and practices in a changing Europe, 
pp. 401-423. Milano: Maggioli Editori.

Krabben, E. van der (2011) Compacte grondexploitatie, In. Boelens, L., Ovink, H., Pálsdottir, H.L. 
and Wierenga, E. (Eds.) Compacte Stad Extended: Agenda voor toekomstig beleid, onderzoek 
en ontwerp. Rotterdam: Uitgeverij 010.

Modder, J. & Van Uum, E. (2014) Meer rendement van spoor en stations. Wageningen/
Amsterdam: Brainville / Noordzuiden.

Krabben, E. van der & Heurkens, E. (2014) A Search for Alternative Public-Private Development 
Strategies. In: Squires, G. & Heurkens, E. (Eds.) International Approaches to Real Estate 
Development. London: Routledge.

Krabben, E. van der, Martens, K. & Opdam, E. (2014) Zelforganisatie in Stad en Uiterwaard. 
Rooilijn, juni 2014.

Samsura, D.A., Van Deemen, A., Van der Krabben, E.. & Van der Heijden, R. (2014) An 
experimental study of computer-based negotiation in property development processes. 
International Journal of Strategic Property Management (in press).

Samsura, D.A., Van der Krabben, E., Van Deemen, A. & Van der Heijden, R. (under review) 
Negotiation Processes in Land and Property Development: An experimental study. In: Urban 
Studies (under review).

Van der Stoep, H., Groot Nibbelink, J., Bonke, M., & Van der Krabben, E. (2013). Stedelijke 
herverkaveling als aanjager van stedelijke herontwikkeling. In: Real Estate Research Quarterly , 
40-51.

Samsura, D., E. van der Krabben (2013) Onderhandelen over value capturing. Real Estate 
Research Quarterly, 12 (2), 30-39.

Uum, van E. (2013), Meer uit de knoop halen, Slimme strategieën voor allianties op 
knooppunten, in: Stedenbouw+Ruimtelijke Ordening, Thema TOD, nummer 3, juni 2013, 12-
21

Melik, R. van (2014) Co-production of public space: policy translations from New York City to 
the Netherlands (forthcoming conference paper Association European Schools of Planning 
(AESOP).

De Feijter, F.J., Samsura, D.A., Martens, K. (2014). Simulation experiment of a property rights 
approach to parking supply: Evaluating minimum parking requirements advocating for market-
based parking policy (eerste concept gereed).

Lenferink, S., Samsura, D.A., Van der Krabben, E. (2014). Regional governance in a transport 
corridor: Negotiating locations for urban development (forthcoming conference paper 
Association European Schools of Planning (AESOP).

Lenferink, S., Samsura, D.A., Van der Krabben, E. (2014). Tax Increment Financing as a tool 
for public infrastructure development: Findings from a simulation experiment (forthcoming 
conference paper International federation of surveyors (FIG ) Kuala Lumpur, Malaysia, 16–21 
June 2014.

Lenferink, S., Samsura, D.A., Van Melik, R., Van der Krabben, E. (2014). Private Investments in 
Public Space: Negotiating the Funding for Dutch Business Improvement Districts (forthcoming 
conference paper Regional Studies Association (RSA) (eerste concept gereed)

Samsura, D.A, Lenferink, S., De Feijter, F.J., Van der Krabben, E. (2014). Urban Land 
Readjustment as a Strategic Tool for Urban Redevelopment: Experimenting the Negotiation on 
Compensation among Landowners (forthcoming conference paper International federation of 
surveyors (FIG ) Kuala Lumpur, Malaysia, 2014 – (eerste concept gereed)

Samsura, D.A, Lenferink, S., Van der Krabben, E. (2014). Urban Land Development as the 
commons: an experimental study. Presented at PLPR conference Haifa, 2014. (eerste concept 
gereed)

Uum, van E., Van der Krabben, E. (2014), Alliantievorming en zelforganisatie, governance in 
een nieuwe tijd, in: Stedenbouw+Ruimtelijke Ordening, Thema ‘Leven na de crisis’, nummer 4, 
augustus 2014 (in voorbereiding)

 
Geo-informatie en decision support (GIDS):

Verrelst, J., Romijn, E., Kooistra, L., 2012. Mapping vegetation structure in a river floodplain 
ecosystem using multi-angular CHRIS-PROBA data. Remote Sensing 4(9): 2866-2889.
 
Kuilder, E., 2012. Mapping floodplain structure for hydraulic roughness parameterization. Msc 
thesis Master Geo-information Science and Remote Sensing, Wageningen University, The 
Netherlands. 
 
Gangl, C., 2012. Developing a framework for an integrated monitoring system for vegetation 
dynamics in Dutch river floodplains, Msc thesis Master Geo-information Science and Remote 
Sensing, Wageningen University, The Netherlands. 
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Mijden, J. van der, Maanen, N., Bregt, A., 2012. Assessment of interactive geo-information 
instruments in the spatial planning, GRS report, Wageningen University, The Netherlands.

Kooistra, L., van Wijngaarden, S., Boersma, W., 2014. Hekken Weg: Gezamenlijk uiterwaardenbeheer 
met geo-informatie. Geo-info 2014-1: 10-12.

Kooistra, L., Fliervoet, J., van Genuchten, P., Ottens, S., van Maanen, N., Witte, F., and Versluijs, 
H., 2014. Development of an integrated dashboard for multi-objective monitoring of floodplain 
management and development. Environmental management (in prep).

Aquilla, A., 2014. Comparison of Machine Learning methods for object-based classification of 
multispectral satellite imagery in terms of land cover types. Msc thesis, KU Leuven, Leuven, 
Belgium.

Van Amerongen, J., 2013. Modelling succession of ecotopes in floodplains to assess 
management effects. Internship report Master Geo-information Science and Remote Sensing, 
Wageningen University, The Netherlands. 

Bijlage 2: Overzicht van kennisdisseminatie t.b.v. de praktijk

Natte domein:

Overlegstructuren:
• Taakgroep Uiterwaardenbeheer Waalweelde, rapporteert aan het Bestuurlijk Platform 

Waalweelde. (Deelname T. Smits, J. Fliervoet, E. Opdam)
• Spiegelgroep WaalWeelde (Deelname T. Smits, E. Opdam)
• Regiolab Nijmegen (Deelname T. Smits)
• Bestuurlijke denktank Gelderland & Stadsregio Arnhem Nijmegen; “Energietransitie en 

Biobased Economy (Deelname T. Smits)
• Denktank ‘biobased economy Nederland oost’ (Hortus-overleg) (Deelname T.Smits, J. 

Hagens & S. Pfau)
• Stuurgroep “De Groene Hub” Stadsregio Arnhem-Nijmegen
• Samenwerking “Naar een oogstbaar landschap” (SSRS) (Deelname J.Hagens, T.Smits & S. 

Pfau) 
• Workshop EHS Instrumentarium (expertmeeting) (08-03-2012) organisatie Provincie 

Gelderland (Deelname J. Fliervoet)

Presentaties & lezingen:
• Presentatie Radboud Honours “Urban regions in the delta ;water, Health & Development. 

Deltares en Delta Alliance.
• “Programma Special Uiterwaardenbeheer”, Dienst Landelijk Gebied (03-07-2012) 

Presentatie Jan Fliervoet “Urban regions in the Delta; De weg naar een gedragen, duurzaam 
en kostenefficiënt beheer van de uiterwaarden”.

• University of Portland (Toine Smits)
• Club Science Festival, Op 26 juni 2012 vond het ‘Club Science: festival van wetenschap en 

samenleving’ plaats. Dit festival is georganiseerd door ISIS (Institute of Science Innovation 
and Society) van de Faculty of Science, Radboud Universiteit Nijmegen, voor studenten 
en medewerkers van de universiteit als ook voor externe geïnteresseerden. Een deel van 
het URD-team ‘nat’ (werkzaam bij ISIS) heeft tijdens dit festival de sessie ‘Duurzame 
ontwikkeling van stroomgebieden’ verzorgd, met onder andere presentaties en discussie 
over “veranderende samenwerkingsvormen” en “benutten van ecosysteemdiensten” bij 
inrichting en beheer van het rivierengebied.

• Artikel in de Trouw ‘De klassieke aanpak van waterbeheer werkt niet meer’ – Toine Smits 
(7-01-2012)

• Artikel in de Trouw ‘Geen oeverloos gezeur’ – Toine Smits (19-04-2012)
• Promotie Film URD Delta Oost – binnen het programma ‘Verborgen Waarden van Radboud 

Universiteit Nijmegen’ – deelname Jan Fliervoet en Linda Carton
• Opdam E., Fliervoet J.: Integraal Uiterwaardenbeheer: naar een Waardschap, rapport van de 

Taakgroep Uiterwaardenbeheer, Nijmegen 2014 (NWO URD)
• Willems L, Lambermont R. rapport beheer Rijnwaardens Uiterwaarden, Arnhem 2014 

(Provincie Gelderland)
• Webservice Dashboard Uiterwaardenbeheer - http://waalweelde.geocat.net/ - ontwikkeling 

Paul van Genuchten, Steven Ottens, Hans Versluijs, Lammert Kooistra
• Promotie Film ‘Hekken weg: Gezamenlijk uiterwaardenbeheer met geo-informatie - http://

www.youtube.com/watch?v=JOr4jMiXgj8 – met medewerking van Toine Smits, Rob 
Lambermont en Lammert Kooistra
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Droge domein:

• Deelname aan overlegstructuren:
• Deelname op de Bestuurlijke Regiegroep Knooppunten OV/RO en de Ambtelijke Werkgroep 

Knooppunten OV/RO van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (Van Uum en Van der Krabben);
• Opzetten van uitwisselingsprogramma GO-spoor (Gebiedsontwikkeling rond Spoor): 

organiseren van kennisuitwisseling tussen het URD-project Delta Oost en de DBR-projecten 
voor de Noordvleugel en Zuidvleugel. Startbijeenkomst op 6 juni 2012 en vervolg in thema-
bijeenkomsten. (Van Uum en Van der Krabben);

• Ondersteuning van de provincie Gelderland voor het opzetten van een 
stimuleringsprogramma voor de herontwikkeling van Gelderse stationsgebieden; 
startbijeenkomst en rapportage (Van Uum 2012).

• Provinciaal gebiedsfonds voor de provincie Gelderland: Verkenning mogelijkheden opzetten 
provinciaal gebiedsfonds voor innovatieve vormen van gebiedsontwikkeling (Van der 
Krabben);

• Dialoog met en input voor de beleidsontwikkeling op rijksniveau in het kader van de 
Rijksstrategie Ketens en Knooppunten en in het kader van het rijks-regio overleg BO-MIRT 
over de mobiliteitsontwikkeling in de Stadsregio Arnhem Nijmegen (Van Uum); 

• Nationaal Proefprogramma Experimenten Stedelijke herverkaveling (mei 2012-december 
2013) (initiatief Ministeries BZK/IenM) (Van der Krabben), Deelname aan stuurgroep; 
begeleiding experimenten;

• Nationaal Proefprogramma Experimenten verdienmodellen in krimpgebieden (juni 
2012-december 2013) (initiatief Ministerie IenM) (Van der Krabben), Deelname aan 
stuurgroep; begeleiding experimenten;

• Raad voor de Leefomgeving & Infrastructuur, Planning zonder groei (2012) (Van der 
Krabben), Essay-opdracht (samen met Janssen-Jansen, Lloyd & Peel).

• Innovatie-Estafette Ministerie van IenM, tentoonstelling van innovaties in TOD, RAI 
Amsterdam, november 2013 (Van Uum)

Presentaties en lezingen: 
• Lux debat, Mogelijkheden stedelijke herverkaveling (Nijmegen) (Van der Krabben) 

(18/11/2013)
• Studiereis Stedelijke herverkaveling Duitsland, Ministeries IenM en BZK (Van der Krabben) 

(15/3/2013)
• Congres Vereniging van Grondbedrijven, lezing (Ede) (Van der Krabben) (13/11/2013)
• CESUN 2012, International Engineering Systems Symposium (Delft) (Van der Krabben), 

Innovative financial models for urban development: Gaming as an effective way of testing? 
(Juni 2012);

• GO Spoor Conferentie (Rotterdam) (Van der Krabben), Bereikbaarheid en 
gebiedsontwikkeling in Delta Oost (Juni 2012);

• GO Spoor Conferentie (Rotterdam) (Van Uum), Co-referaat Knooppuntontwikkeling 
Stadsregio Arnhem Nijmegen (Juni 2012);

• Onderzoek ontwikkelingskansen voor de stations bij reactivering van de treindienst 
Nijmegen-Kleve; Samenwerking gemeente Nijmegen, Stadsregio, Kreis Kleve en Duitse 
gemeenten (mei-november 2012) (Van Uum); 

• Stadsregio Arnhem Nijmegen woningmarkt seminars (Elst) (Van der Krabben), Ontwikkeling 
woningbouwlocaties: slimme strategieën of fundamentele herbezinning? (May 2012);

• University of Ulster (Northern Ireland) (Van der Krabben), Seminar in School of the Built 
Environment seminar series (March 2012);

• Association of Italian Planners, Annual Conference (Pescara) (Van der Krabben), Lecture on 
land management strategies (May 2012);

• Nederlandse Vereniging van Bouwbedrijven (NVB), Jaarcongres (Baarn) (Van der Krabben), 
Lezing over strategieën gebiedsontwikkeling (juni 2012);

• Stadsregio Bestuurlijke Regiegroep Knooppunten OV/RO (Van Uum; Van der Krabben) 
Nieuwe verdienmodellen voor gebiedsontwikkelingen (Nijmegen, maart 2012);

• Raadsenquetecommissie Grondbeleid, Gemeente Enschede (Van der Krabben) Training over 
grondbeleid en verdienmodellen grondmarkt (Enschede, april 2012);

• Gemeente Breda, Informatieavond raadsleden over grondbeleid (Van der Krabben) (Breda, 
september 2011);

• D66 symposium grondbeleid (Van der Krabben), Lezing over grondbeleid (Deventer, april 
2012);

• Provinciale Raad voor het Omgevingsbeleid, Provincie Gelderland, Discussiebijeenkomst over 
rol provincie met betrekking tot gebiedsontwikkeling (Van der Krabben), (Arnhem, maart 
2012);

• Lux publiek debat over problemen grondmarkt en rol provincie (Van der Krabben), 
(Nijmegen, maart 2012);

• Symposium Bouwgrond voor de volkshuisvesting (Van der Krabben), Lezing over 
grondbeleid (Nijmegen, maart 2012);

• Verdus / URD bijeenkomst, Presentatie URD-projecten (Van Uum, Smits, Van der Krabben) 
(Utrecht, December 2011);

• Ministerie van Financiën, Ministerstaf (Van der Krabben) Lezing over grondmarkt en 
grondprijzen (Den haag, december 2011);

• VNG / IPO bijeenkomst voor bestuurders (Van der Krabben), Lezing over grondbeleid en 
verdienmodellen (Zwolle, november 2011);

• Virtual Cities Conference (Van der Krabben) Lezing over ‘land management strategies in 
Europe’ (Lissabon, november 2011);

• University of Sao Paulo, Conference ‘Land management strategies for urban operations’ (Van 
der Krabben), Lecture on International overview of land management strategies (Sao Paulo, 
oktober 2011);

• College van Rijksadviseurs, Conference Binnenstedelijk Bouwen (Van der Krabben), Lecture 
on Land and property development strategies (Utrecht, juni 2011).

• Regionale Conferentie URD Delta Oost, provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem 
Nijmegen, provinciehuis Arnhem, 31 maart 2014 (Delta Oost team)

• Werkbijeenkomst Knooppunten in de Noordvleugel, Provincie Noord-Holland, NS/Prorail, 24 
april 2014 (Van Uum)

• Post-doc bijeenkomst Corridors TOD, in kader van GO-Spoor, CREA Universiteit van 
Amsterdam, 15 mei 2014 (Van Uum)

• Bestuurlijke conferentie Holland Rijnland, deelsessie Alliantiegesprekken en stationsgebieden, 
Level, Leiden, 27 mei 2014 (Van Uum)

• VerDuS-congres, wetenschappelijk dag, 16 juni, rapporteur voor sessie over TOD (2014), 
WTC Rotterdam (Van Uum)

• VerDus-congres, praktijkdag, 17 juni, presentatie en discussiestellingen over TOD (2014), 
WTC Rotterdam (Van Uum)

• Zomerfestival Zuidvleugel, bestuurlijke bijeenkomsten nieuwe bestuurders, deelsessie over 
alliantievorming en TOD, 2 juli 2014 (Van Uum)

Publiciteit:
• NRC, opiniebijdrage over TOD (Van der Krabben) (juli 2013)
• NRC, interview over rol gemeente Venlo in gebiedsontwikkeling VVV-stadion (Van der 

Krabben) (april 2012);
• AD, interview over rol gemeente Utrecht in ontwikkeling winkellocatie (Van der Krabben) 

(april 2012);
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• Financieel Dagblad, interview over ontwikkeling kantorenmarkt Den Haag (Van der Krabben) 
(mei 2012);

• Intermediair, interview over grondbeleid en verdienmodellen (Van der Krabben) (juni 2012);
• Vastgoedmarkt, interview over grondbeleid en verdienmodellen (Van der Krabben) (juni 

2011);
• Gebiedsontwikkeling.nu, interview over grondbeleid en verdienmodellen (Van der Krabben) 

(2011);
• Omroep Gelderland, interview over rapport rekenkamer Waalsprong Nijmegen (Van der 

Krabben) (juni 2012);
• Omroep Gelderland, interview over landelijk convenant kantorenmarkt (Van der Krabben) 

(juni 2012);
• Omroep Gelderland, interview over grondbeleid gemeente Apeldoorn (Van der Krabben) 

(januari 2012);
• Omroep Gelderland, deelname aan praatprogramma n.a.v. grondbeleid gemeente Apeldoorn 

(Van der Krabben) (januari 2012);
• Omroep Oost-Nederland, interview over grondbeleid steden Overijssel (Van der Krabben) 

(november 2011);
• Omroep Gelderland, deelname aan praatprogramma over grondbeleid n.a.v. oratie (Van der 

Krabben) (juni 2011);
• Omroep Oost-Nederland, interview over kansen gebiedsontwikkeling vliegveld Twente (Van 

der Krabben) (december 2011);
• Omroep Oost-Nederland, interview over kansen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

(Van der Krabben) (januari 2011)
• Omroep Flevoland, interview over rol gemeente Lelystad op kantorenmarkt (Van der 

Krabben) (maart 2012).
 

Bijlage 3: Overzicht van betrokken partijen en organisaties

Samenstelling werkteam URD Delta Oost

Projectleiding:
Prof. dr. Toine Smits - Radboud Universiteit Nijmegen (projectleider)
Drs. Edwin van Uum - Het Noordzuiden (procesmanager)
Hilde van Bergen-Eeraerts - Radboud Universiteit Nijmegen (financieel beheer)

Werkteam ‘natte domein’:
Prof. dr. Toine Smits (RU) (onderzoeksleider nat)
Dr. Erik Opdam (NC Advies)
Dr. Ryan van den Born (RU)
Dr. ir. Janneke Hagens (RU)
Drs. Jan Fliervoet (RU)
Drs. Kirsten Kuipers (RU) 
Drs. Swinda Pfau (RU)
Drs. Sietske Smulders (RU gedetacheerd)
MSc Yvonne Chang (RU gedetacheerd)

Werkteam ‘droge domein’:
Prof. dr. Erwin van der Krabben (RU) (onderzoeksleider droog)
Dr. Karel Martens (RU)
Dr. Ary Samsura
Dr. Hetty van der Stoep (RU)
Dr. Linda Carton (RU)
Drs. Sander Lenferink (RU)
Dr. Rianne van Melik (RU)
Drs. Jordi Portier (RU) (vertrokken per 1 november 2012)
Drs. Frank de Feijter
Drs. Edwin van Uum (Het Noordzuiden)
Ing. Roel van Gerwen AvB (Het Noordzuiden)
Drs. Yvonne Pijcke / Drs. Lianne van Toledo / Drs. Anouk Maat (Het Noordzuiden)
ir. Winonah Rijs (Het Noordzuiden)

Werkteam ‘GIDS’:
Dr. Lammert Kooistra (WUR) (onderzoeksleider GIDS)
Drs. Jaap van de Mijden (WUR)
Sandra van Wijngaarden (Geonovum)
Paul van Genuchten (Geocat)
Paul van der Voet (Terrasphere)
Steven Ottens (Geodan)
Hans Versluijs (Aerovision)
Flip Witte (KWR)

NB:
in de NWO-aanvraag voor URD Delta Oost zijn naast het beoogde werkteam ook een groot 
aantal personen genoemd van maatschappelijke partners. Door gemelde wijzigingen in het 
onderzoeksteam en door veranderingen in de beleidsomgeving zijn er verschuivingen geweest. 
Bovenstaand overzicht van het team is de actuele stand van zaken. In volgende pagina’s wordt 
weergegeven in welke structuren de maatschappelijke partners nu vertegenwoordigd zijn.
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Natte domein:

Taakgroep Uiterwaardenbeheer

Organisatie Naam

Rijkswaterstaat Oost Nederland, projectleider SSRS D. Verhoeven

ANV Lingestreek R. de Boer

Provincie Gelderland M. Bolck

Staatsbosbeheer K. Feijter

Dienst Landelijk Gebied & Deltaprogramma Rivieren R. Lambermont

Ministerie van EL&I L. Kool

Waterschap Rivierenland & Deltaprogramma Rivieren E. Hazenoot

Natuurlijk Platteland Nederland, LTO Noord J. Roemaat

Gelders Particulier Grondbezit J. Koning

Radboud Universiteit Nijmegen J. Fliervoet

NC Advies E. Opdam

Agenda Lid:

Gelderse Natuur en Milieufederatie R. van loenen

Provincie Gelderland H. de Hartog

SpAN Rivierenland J. Hakkens

Rijkswaterstaat Oost Nederland, projectleider SSRS M. Hamilton

Rijkswaterstaat Oost Nederland R. Lieskamp

Rijkswaterstaat Oost Nederland & PDR W. Kornelis

Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende 
Industrieën

G. Sigmond

Spiegelgroep Waalweelde

Organisatie/functie Naam

Voorzitter Kees de Ruiter

Secretaris Erik Opdam

Boomkwekers Theo Jonker

Radboud Universiteit Nijmegen Toine Smits

Hoogwater Platform Cecile van Berkestijn

Gelderse Milieu Federatie Roelof van Loenen Martinet

Stichting Symbiose Willem de Bruyn

LTO / agrarisch natuurbeheer Ooijpolder Zeeger Stappershoef

K3 Delta gebiedsontwikkeling Jan van Rheenen

Staatsbosbeheer Gerben Ekelmans

Kamer van Koophandel Rineke van Wieringen

Van Oord zandwinning Paul van Dijk

Hoogwater Platform Harry Sanders

ANWB Rob Gremmen

Sportvisserij Frank Bosman

Federatie Ondernemers? / LBP Sight Gijs Sigmund

NC Advies Erik Opdam

Cascade, branchevereniging Zand & Grind Leonie van der Voort

LBP Sight Peter Thoenes

de Verrekijkers Foke de Jong

Provincie Gelderland Henk de Hartog, Peter v.d. 
Kreeke, Suzanne Kersbergen, 
Hans van Altena, Sonja 
Seuren, Erwin Klerkx

Bestuurlijke denktank “Energietransitie en biobased economy”

Organisatie Naam

Provincie Gelderland, gedeputeerde A. Traag

Gemeente Nijmegen, wethouder J. van der Meer

Gemeente Arnhem, wethouder M. van Gastel

Radboud Universiteit Nijmegen T. Smits

Coördinatie overleg Rijnwaarden

Organisatie 

Dienst Landelijk Gebied

Rijkswaterstaat Oost Nederland

Samenwerking Lobberdense Waard

Kleiwarenfabriek de Bylandt

Recreatieschap Achterhoek-Liemers

Rijkswaterstaat PDR

Waterschap Rijn en IJssel

Gemeente Rijnwaarden

Provincie Gelderland 

Staatsbosbeheer

Denktank ‘Biobased economy Oost Nederland’ (Hortus-overleg)

Organisatie 

Gemeente Nijmegen

Provincie Gelderland

Stichting KiEMT

Radboud Universiteit Nijmegen

Wageningen Universiteit
Samenwerking “Naar een oogstbaar landschap” 

Organisatie 

Rijkswaterstaat Oost Nederland

Waterschap Vallei en Veluwe

Staatsbosbeheer

Radboud Universiteit Nijmegen
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Droge domein

Bestuurlijke Regiegroep Knooppunten OV/RO (Portefeuillehouders RO/Mobiliteit)

Stadsregio Arnhem Nijmegen J. Modder / W. Dijkstra (vz.)

Gemeente Arnhem M. Leisink
M. van Gastel

Gemeente Beuningen P. de Klein

Gemeente Duiven H. Nijland

Gemeente Lingewaard K. Telder

Gemeente Montferland F. Wissink

Gemeente Mook en Middelaar H. van den Berg

Gemeente Nijmegen H. Beerten
J. van der Meer

Gemeente Overbetuwe F. van Rooijen
F. Witjes

Gemeente Renkum R. Weeda
P. van Lent

Gemeente Rheden R. König

Gemeente Westervoort A. Boone

Gemeente Wijchen P. de Bruijn
M. Thijsen

Gemeenten Zevenaar G. Nijland

A. van Norel

Ambtelijke Regiegroep Knooppunten OV/RO (Beleidsmedewerkers Ruimte en Mobiliteit)

Stadsregio Arnhem Nijmegen M. Mentink (vz.)
R. Augustijn
J. Matthijsse/S.Hesseling

Gemeente Arnhem J. Verweij
B. Kranenborg

Gemeente Beuningen C. Crooijmans
K. Knippenberg

Gemeente Lingewaard J. Bruckwilder
P. Mom

Gemeente Montferland G. Lebbink

Gemeente Mook en Middelaar B. Tolkamp

Gemeente Nijmegen P. Matthieu

Gemeente Overbetuwe S. Tempelman

Gemeente Renkum W. Schultze
I. Homan

Gemeente Rheden B. Uffing

Gemeente Westervoort T. Albers
N. Zondag

Gemeente Wijchen C. Bitter

Gemeenten Zevenaar A. Boom
L. van Bodegraven

Algemeen bilateraal overleg 
• Provincie Gelderland;
• Stadsregio Arnhem Nijmegen;
• Breng Kenniscentrum;
• Hermes/Connexxion;
• Rijkswaterstaat Oost-Nederland
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu
• Prorail;
• NS;
• Arriva

Praktijkexperiment Stationsgebied Nijmegen Centraal: 
• Gemeente Nijmegen;
• Stadsregio Arnhem Nijmegen;
• Kondor Wessels Projecten;
• Portaal;
• Talis;
• Accor Group;
• SSHN;
• Schipper Bosch / Dara;
• Syntrus Achmea;
• Doornroosje;
• ROC Nijmegen;
• Van Herk Groep;
• Connexxion / Hermes;
• Prorail;
• NS. 

Praktijkexperiment Zevenaar Poort:
• Gemeente Zevenaar;
• Provincie Gelderland;
• Stadsregio Arnhem Nijmegen; 
• MAB Development;
• Kondor Wessels Projecten;
• Dachser;
• Cito Benelux;
• Promens;
• Constar;
• Bedrijvenvereniging Lindus;
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• Liemers College;
• Arriva;
• Connexxion / Hermes;
• Rijkswaterstaat. 

Praktijkexperiment Arnhem Pleij:
• Gemeente Arnhem;
• Stadsregio Arnhem Nijmegen;
• Provincie Gelderland;
• ProRail;
• Connexxion / Hermes;
• Arriva;
• Bedrijventerrein IJsseloord I;
• Bedrijventerrein IJsseloord II;
• Industriepark Kleefse Waard;
• Bedrijventerrein Het Broek/Westervoortsedijk;
• Woningbouwcorporaties;
• Verenigde Studenten Arnhem;
• e.a. in ontwikkeling.

Praktijkexperiment Liemerscorridor Arnhem – Doetinchem:
• Stadsregio Arnhem Nijmegen;
• Provincie Gelderland;
• Gemeente Doetinchem;
• Gemeente Montferland;
• Gemeente Zevenaar;
• Gemeente Westervoort;
• Gemeente Arnhem;
• Mapsup;

Bijlage 4: Overzicht van praktijkexperimenten

Natte domein: Taakgroep Uiterwaardenbeheer en pilot Rijnwaarden
In het natte domein is er vanuit overheden (Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat Oost). private 
partijen (zand- en kleiwinning, horeca, recreatie) en gebiedsbeherende organisaties (onder 
andere Staatsbosbeheer, Stichting ARK) belang bij samenwerking in beheer en exploitatie. In de 
Gelderse uiterwaarden willen deze partijen, gesteund door het bestuurlijk Platform Waalweelde 
het beheer en de exploitatie van uiterwaarden zo goed mogelijk afstemmen op doelstellingen 
voor hoogwaterveiligheid en natuur (EHS/N2000). Hierbij streven zij naar duurzaamheid, 
betaalbaarheid en efficiëntie. De taakgroep heeft een studie verricht naar verbeteringen in het 
uiterwaardenbeheer.

Onderzoeksproject NWO Delta Oost van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Taakgroep 
Uiterwaardenbeheer van overheden en beheerders in Gelderland stellen verbeteringen voor in 
de organisatie en de aansturing van het beheer van de uiterwaarden langs Rijn en Waal. Het 
samenspel van overheden, eigenaren en belanghebbenden (‘governance’), de financiering en 
de gegevensvoorziening kan efficiënter en effectiever. Dat vraagt zowel om verbeteringen in de 
samenwerking van eigenaren en beheerders in het uiterwaardengebied als verbetering van de 
integratie van beleid en uitvoering door verschillende overheidsorganisaties die verantwoordelijk 
zijn voor met rivier-, uiterwaarden-, landschaps- en natuurbeheer. Daarvoor adviseert de 
Taakgroep om een praktijkproef te starten voor integrale aansturing en financiering van het 
uiterwaardenbeheer en daartoe een kernteam van medewerkers van Rijkswaterstaat Oost 
Nederland, Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland in te stellen die gedurende 4 tot 5 
jaar de nieuwe werkwijze uitwerkt en toetst.

Het uiterwaardenbeheer stuit op dit moment op diverse knelpunten:
Beheerders en eigenaren moeten voldoen aan sterk verschillende eisen die overheden aan 
uiterwaardenbeheer stellen. Samenwerking zou het eenvoudiger kunnen maken en de efficiëntie 
verhogen. De gezamenlijke beheervisie die daarvoor nodig, wordt veelal gemist.
Meerdere overheden stellen eisen vanuit diverse beleidssectoren en op verschillende schaal. 
Zij formuleren deze verschillend (concreet per locatie, object of soort, als streefwaarde of als 
resultaat op algemeen niveau). Dit maakt beheer een lastige, kostbare opgave.
Het dynamische karakter van het riviersysteem (morfologie, hydrologie, ecologie en gebruik) 
past moeizaam bij de regelgeving en de besluitvorming voor inrichting. Aandacht voor 
ontwikkelingsgericht en cyclisch beheer, vergt andere organisatie en doelformulering.

Bij het toekomstige uiterwaardenbeheer is rekening te houden met de volgende trends:
• Interactieve planvorming en de 4B-benadering (Bestuurders, Beambten, Burgers en 

Bedrijven) in het WaalWeelde programma maakt dat beleid voor inrichting en beheer 
van de uiterwaarden moet worden ontwikkeld in dialoog met eigenaren, gebruikers en 
omwonenden.

• De ontwikkeling naar een netwerksamenleving betekent dat de overheden meer integraal 
en in dialoog moeten werken. De waterveiligheidsbelangen, de natuurwaarden en de zeer 
diverse gebruiksfuncties in het gebied beïnvloeden elkaar sterk. 

• De netwerksamenleving vraagt van de medewerkers van overheden lastig te combineren 
procesvaardigheden en inhoudelijke deskundigheid. Een verbindende schakel in het proces 
tussen overheden, burgers en bedrijven is een geschikte oplossing.
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• Streven naar kostenreductie, gebruik van natuurlijke bronnen en gebiedsexploitatie vragen 
om beter benutten van ecosysteemdiensten (biomassa voor energie, voeding en medicijnen, 
landschap voor toerisme en recreatie). Dit stelt eisen aan inrichting, organisatie en beheer.

• Agrarisch natuurbeheer wordt voortaan anders ingericht en gefinancierd met eisen 
aan een gezamenlijke natuurvisie en samenwerking van eigenaren, agrariërs en 
natuurbeheerorganisaties voor kennisdeling, schaalvoordeel en betere uitvoering. 

• Het meenemen van de integrale beheeropgave bij de (her)inrichting, verkleint de beheerlast.
• Openbaar gebruikersvriendelijk toegankelijke geografische informatie over water-, natuur-, 

landschapsbeheer en financiering, verschaft het bevoegd gezag, de eigenaren en beheerders 
een noodzakelijk hulpmiddel voor integrale doelformulering, exploitatie en verantwoording. 

• Eigenaren en beheerders kunnen in bestuurlijk verband samenwerken en als interne markt 
per uiterwaard. Daarvoor zijn bestaande organisaties en contracten in het gebied beschikbaar 
en bestuurlijke en economische modellen.

• Samenwerking van overheden zal gericht zijn op inhoudelijke afstemming en bundeling van 
instrumenten en maatregelen, niet op het vormen van een nieuwe bestuurslaag. Per rivier of 
riviertak stelt men normen, formuleert opdrachten per uiterwaard en monitort de resultaten. 

Deze analyse leidt tot de volgende kansen en aanbevelingen voor beter uiterwaardenbeheer:
• Samenwerking van beheerders en eigenaren per uiterwaard, met één aanspreekpunt of 

gebied-coördinator, maakt een betere allocatie van functies mogelijk, het beter en meer 
flexibel voldoen aan natuur- en waterveiligheidseisen, en het benutten van schaalvoordelen. 

• Ervaringen met samenwerkingsverbanden (onder andere pilot Rijnwaarden) leert dat het 
bestuurlijke spoor begaanbaar is, gebruik makend van bestaande organisaties en contracten 
tussen verenigingen voor agrarische natuurbeheer, Staatsbosbeheer en ontgronders. 

• Samenwerking van overheden biedt kansen voor beleidsintegratie t/m gezamenlijke 
handhaving. Formuleer doelen gebiedsgericht b.v. als afvoercapaciteit, aanwezigheid en 
spreiding van natuurwaarden. Laat de keuze van maatregelen aan eigenaren en beheerders.

• Integraal uiterwaardenbeheer vraagt om anders aanbesteden: niet gescheiden naar activiteit, 
maar gecombineerd; niet gericht op grote aantallen en kilometers, maar gebiedsgericht. Het 
aanbestedingsrecht biedt daarvoor mogelijkheden, die nader onderzocht moeten worden.

• Het inrichten van een projectorganisatie van medewerkers van verschillende overheden biedt 
de mogelijkheid voor gezamenlijke regelgeving en opdrachtverlening voor de uitvoering van 
het uiterwaardenbeheer langs de gehele rivier, te beginnen bij de Waal met het Waalschap.

• Deze projectorganisatie stimuleert dat eigenaren en beheerders samenwerkingsverbanden te 
sluiten voor beheer met als geografische eenheid de uiterwaarden: (uiter)waardschappen. 

• Opdrachtverlening gebeurt in de vorm van gebiedsopdrachten en gebiedsoffertes. Met 
participatie worden eigenaren en beheerders betrokken bij beleid en eisen en wordt ruimte 
geboden voor innovatie en nieuwe functiecombinaties.

• De dynamiek van water, natuur en gebruik vragen flexibiliteit van overheden, eigenaren en 
beheerders. Overheden formuleren regels kader stellend met rekenregels binnen een robuust 
adaptief raamwerk. Eigenaren voldoen als samenwerkende uiterwaard aan de eisen.

• Het op een meer dynamische manier omgaan met het gebied biedt tevens de 
mogelijkheid om meer gebruik te maken van ecosysteemdiensten, die voorheen minder 
ontwikkelingskansen hadden.

In het laatste hoofdstuk van dit rapport formuleert de Taakgroep Uiterwaardenbeheer haar 
advies aan het Bestuurlijk Platform WaalWeelde. De drie hoofdadviezen zijn erop gericht dat 
de overheden moeten sturen op algemene doelen en flexibiliteit  gunnen bij de uitvoering 
van maatregelen. Vervolgens op het inrichten van één overheidsteam van RWS, Provincie en 
Waterschap die in een vijfjarige praktijkproef gaan werken als Waalschap voor aansturing, 

doelformulering en financiering van het uiterwaardenbeheer, de overheden ontzorgt, 
werkt aan een ‘robuust adaptief raamwerk’. Ten derde  stimuleert dit team de vorming van 
samenwerkingsverbanden van beheerders en eigenaren (waardschappen), die als consortium 
gebiedsoffertes uitbrengen. De instelling van het Waalschap en de waardschappen is voorgesteld 
als vijfjarige praktijkproef, waarin door ‘learning by doing’ ervaring wordt opgedaan.

Deze hoofdadviezen worden aangevuld met de aanbevelingen om het beheer en onderhoud 
voortaan regionaal of lokaal en integraal op te dragen, daarbij natuur en veiligheid verder in 
balans te brengen door integrale doelen te formuleren en de inspraak voor waterveiligheid- (de 
‘vegetatielegger’) en natuurbeheerplannen (Natura 2000 Rijntakken) te bundelen. De toepassing 
van de gebiedsopdrachten en –offertes kan worden gestimuleerd door ervoor te zorgen dat 
besparing door integraal werken op grotere schaal ook ten goede komen aan het gebied en 
beheereenheden ook beheer kunnen krijgen over de publieke gronden in hun uiterwaard. 
Het uitbouwen van het geografische informatiesysteem als ‘thermometer’ voor het gebied is 
een ondersteuning voor de uitwerking van beheermaatregelen, gezamenlijke exploitatie en 
verantwoording. Tevens wordt aanbevolen om de proef met samenwerking tussen eigenaren en 
Terrein Beherende Organisaties in de Rijnwaardense Uiterwaarden voort te zetten.

 

Natte domein: pilot Rijnwaarden

Case: Samenwerken aan een beheerkader
Rijnwaarden (van Spijk/Tolkamer aan de Duitse grens tot de Groene Rivier Pannerden) is een 
van de grootste uiterwaarden: 1.200 ha groot waarvan 300 ha bestaande natuur, 400 ha nieuwe 
natuur en 100 ha natuur via SAN en NURG. In PKB Ruimte voor de Rivier is het voor het project 
een doel gesteld om in 2015 11 cm waterstandverlaging te hebben bereikt. 
Het gebied kent een grote diversiteit aan eigenaren, initiatiefnemers en gebruikers (privaat 
en overheid). Eigenaren zijn Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, een consortium van zand- en 
kleiwinningsbedrijven, een steenfabriek en particulieren (agrarisch natuurbeheer). Deze 
eigenaren en (toekomstige) gebiedsbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer van 
hun eigen deel. Een gezamenlijk beheerplan kan daarbij voordeel opleveren en de recreatieve 
betekenis van het gebied (onderdeel van Gelderse Poort) versterken.
In het gebied lopen meerdere projecten en er gaan nog projecten van start. Tijdelijk beheer 
is daarmee eveneens een opgave. De projecten die op stapel staan zitten in het stadium 
van vergunningverlening. De diverse bevoegde gezagen stellen doorgaans als voorwaarde 
dat de initiatiefnemer een beheerplan heeft voor de situatie na de ingreep ‘inclusief zicht op 
financiering’. Ook daarvoor is een gezamenlijk beheerplan of –kader zeer gewenst. DLG is vanuit 
haar coördinerende rol bezig met het ontwikkelen van een beheerkader.

Proces: Opstellen beheerkader en gezamenlijk beheer van Rijnwaardense uiterwaard 
In Rijnwaarden is al een overlegstructuur gevormd tussen de verschillende initiatiefnemers 
van de deelprojecten en partners (o.a. bevoegd gezag). In april 2012 is een intentieverklaring 
getekend. Daarin onderstreept het gezelschap het belang van de afstemming tussen de projecten 
zodat er een samenhangende uiterwaard wordt gerealiseerd. Dat wil zeggen samenhang 
op waterveiligheid, natuur & landschap, en recreatieve ontsluiting (fiets/wandelpaden en 
struinroutes). Hiervoor dienen de projecten onderling te worden afgestemd en wordt een 
gezamenlijk beheerkader opgesteld, die de basis vormen voor individuele beheerplannen en 
vergunningaanvraag. De samenwerkende partijen verkennen daarbij de mogelijkheden voor 
gezamenlijk beheer tijdens en na voltooiing van de projecten. Het eindbeeld is een uiterwaard 
‘zonder hekken’. 
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Opgave URD: faciliteren van kennis en opschaling naar WaalWeelde
URD Delta Oost participeert in het Coördinatie-overleg Rijnwaarden. Wij leveren kennis op 
het vlak van natuurbeheer, veiligheidsbeheer en sediment beheer. Tevens brengt URD Delta 
Oost kennis en ervaring in over organisatie- en samenwerkingsvormen, wet en regelgeving 
om uiteindelijk het beheer efficiënter en effectiever vorm te geven. Hiervoor wordt ook kennis 
ingebracht over financiering, inverdieneffecten, kostenbesparend beheer en vereveningen van 
kosten met de baten uit biomassa, sediment, recreatie, etc.
Bij uitvoering en het beheer na voltooiing van de projecten zal het ‘Dashboard 
Uiterwaardenbeheer’ goede diensten bewijzen aan de samenwerkende beheerders als 
monitoringsysteem en instrument om alternatieve beheerconcepten door te rekenen.

Andersom is het praktijkproject voor URD Delta Oost een gelegenheid om de concepten 
van samenwerking, governance, gebiedsontwikkeling en –exploitatie in de praktijk te testen, 
praktijkonderzoek te verrichten, het dashboard te ontwikkelen op basis van innovatieve 
vraagsturing en ervaring op te doen met flexibel beheer, vergunningverlening op basis van 
beheerkader i.p.v. individuele beheerplannen. De  ‘Lessons learned’ van de pilot adresseren we 
in de Visie Uiterwaardenbeheer WaalWeelde, waarmee de ervaring in Rijnwaarden opgeschaald 
wordt naar toepassing langs het Gelderse deel van de Waal en verder naar het Deltaprogramma 
Rivieren. Het praktijkproject zal eveneens ervaring opleveren die wordt toegepast in een te 
ontwikkelen Serious Game voor uiterwaardenbeheer (in samenwerking met Provincie Gelderland, 
Rijkswaterstaat en Deltaprogramma).

Voortgang: interviews, observeren, werksessies
Medewerker van URD Delta Oost was aanwezig bij het tekenen van de intentieverklaring, 
waar het netwerk is versterkt. In nauwe samenwerking met Dienst Landelijk gebied is op 
25 september een werksessie gehouden waarin een begin is gemaakt met het opstellen 
van het gezamenlijk beheerkader. In de komende tijd worden aanvullende interviews met 
initiatiefnemers en participanten voorzien en zullen de samenwerkende partijen in een aantal 
werksessies werken aan het uitwerken van het beheerconcept, de organisatieontwikkeling, 
financiering- en exploitatiemodellen. Dienst landelijk gebied levert de resultaten op voor het 
samenwerkingsverband, het team van URD Delta Oost zorgt voor de kennisinbreng, begeleiding, 
waarneming, vastlegging en opschaling van de concepten.
 

Droge domein: Stationsgebied Nijmegen Centraal

Case: herontwikkeling westzijde en verbetering openbare ruimte
In de afgelopen jaren heeft de gemeente Nijmegen intensief gewerkt aan het opstellen van een 
Ontwikkelingsvisie voor het stationsgebied van Nijmegen Centraal. Essentieel in de visie is de 
aanleg van een verlengde spoortunnel naar de westzijde, waardoor hier een nieuwe toegang 
ontstaat naar het station. Hiermee krijgt het station een tweezijdige oriëntatie: niet alleen aan de 
centrumzijde, maar nu ook aan de westzijde. Dit biedt nieuwe kansen voor de herstructurering 
van het woon- en werkgebied aan de westzijde. Tevens zijn diverse nieuwe projecten aan de 
oostzijde in ontwikkeling, zoals de herontwikkeling van gebouw Metterswane en de nieuwbouw 
van poppodium Doornroosje met studentenwoningen. Aan deze oostzijde ligt een belangrijke 
opgave voor herstel en verbetering van de openbare ruimte in relatie tot het station, busstation 
en fietsstallingen. 

Proces: omslag naar investeren en uitvoering 
Onder regie van de gemeente hebben diverse belanghebbenden en gebruikers in het gebied al 
geparticipeerd in de planvorming. Dit proces heeft geleid tot een Ontwikkelingsvisie, die door 
de Raad is vastgesteld. Met de vaststelling is het proces stilgevallen; de omslag van visie naar 
uitvoering moet nog worden gemaakt. De gemeente investeert niet, trekt zich terug op een 
faciliterende rol en legt het initiatief bij de marktpartijen in het gebied. De private partijen zijn 
vooralsnog gericht op hun eigen kavel of bedrijfsvoering. Er is nog geen gemeenschappelijkheid 
in het gebied. Agenda’s, fasering e.d. zijn niet afgestemd als geheel. 

Opgave URD: inzet voor een gezamenlijke ontwikkelstrategie 
Vanuit Delta Oost zijn alle partijen geïdentificeerd die betrokken zijn of van belang zijn voor de 
uitvoering. In het praktijkexperiment worden alle publieke en private partijen bijeen gebracht om 
tot een gezamenlijke ontwikkelstrategie te komen. Inzet is om tot een vorm van samenwerking 
te komen, publiek en/of privaat, gekoppeld aan een heldere financiële strategie voor uitvoering. 
Hiervoor wordt gedacht aan het instrument stedelijke herverkaveling, met alternatieve 
financieringsmodellen rond fondsvorming (bijv. gebiedsfonds) of tax increment financing. 

Procesgang: mandaat, interviews en werksessies 
Voor de case Nijmegen Centraal zijn diverse gesprekken gevoerd met de gemeente Nijmegen, 
zowel ambtelijk als bestuurlijk. En ambtelijk een presentatie gegeven. De twee direct betrokken 
wethouders hebben hun inzet toegezegd en mandaat gegeven. Voorts zijn met vele private 
en particuliere partijen interviews gehouden; 15 interviews met NS, Connexxion/Hermes, 
Prorail, Stadsregio Arnhem Nijmegen, ontwikkelaars, bedrijven en corporaties in het gebied. In 
augustus 2012 heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden met alle genoemde partijen. In deze 
werksessie zijn de kwesties benoemd en gedeeld, en de kansrijkheid van vier samenwerkings- 
en financieringsmodellen nader verkend. Partijen hebben bereidheid getoond, inzet van tijd en 
expertise toegezegd voor de uitwerking van de modellen tot een concrete ontwikkelstrategie. 
Dit spitst zich toe op de twee opgaven: herontwikkeling van de westzijde en de verbetering van 
de openbare ruimte aan de oostzijde. Dit wordt gedragen door alle partijen in het gebied. In 
mei 2013 is een tweede werksessie georganiseerd rond de resultaten van de uitwerking. In dit 
verband zijn afspraken voorgesteld voor de collectieve inzet en samenwerking van partijen in de 
uitvoering.
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Droge domein: Stationsgebied Zevenaar Poort (Hengelder/Tatelaar) 

Case: herstructurering van verouderd bedrijventerrein
Aan de oostkant van Zevenaar wordt op lange termijn mogelijk een nieuw treinstation 
ontwikkeld, gekoppeld aan een nieuwe afslag aan de A12 (die in het kader van de doortrekking 
van de A15 wordt gefinancierd). Dit beoogde station aan de lijn Arnhem-Doetinchem krijgt een 
belangrijke regionale functie door de beoogde overstapfunctie voor het autoverkeer vanuit de 
Liemers en de Achterhoek. Tevens heeft het station ook een functie voor de OV-ontsluiting van 
het gebied en Zevenaar als geheel. In de planvorming ligt de aandacht uitsluitend op de zuidzijde 
van het spoor: hier wordt de Spoorallee (retail, parkeren, school, hotel) ontwikkeld tezamen 
met de nieuwe woonwijk Groot-Holthuizen en het nieuwe bedrijventerrein 7Poort ontwikkeld. 
In het kader van URD wordt nadrukkelijk gekeken naar de noordzijde van het spoor: de 
herstructurering en herontwikkeling van de gemengde bedrijventerreinen Hengelder en Tatelaar. 
Door de koppeling met het nieuwe station, en de infrastructurele ontsluiting ervan komt het 
gebied in beeld en ontstaan er nieuwe kansen.

Proces: herstructurering op de agenda zetten 
De herstructurering van de verouderende bedrijventerrein staat nog niet op de agenda 
van partijen. Er is geen masterplan of actief planproces ingezet. Vanuit URD is de 
herstructureringsopgave opgave actief geagendeerd en deze wordt inmiddels terdege onderkend 
door de gemeente Zevenaar, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Er zijn reguliere contacten van de 
gemeente met diverse grotere bedrijven in het gebied. Er vinden op dit moment verschuivingen 
plaats in het gebied, bijvoorbeeld de verhuizing van een groot logistiek bedrijf dat in de nabijheid 
van het nieuwe station een locatie achterlaat. Veel partijen in het gebied zijn vooral gericht op 
eigen bedrijfsvoering, en zich nog bijna niet bewust van de komst van het station. 

Opgave URD: herstructurering koppelen aan infra 
Vanuit Delta Oost is de inzet gericht op het bijeenbrengen van alle relevante partijen rond 
de herstructureringsopgave aan de noordzijde van het spoor. Dat zijn zoals partijen aan 
de kant van infrastructuur en vervoer (Stadsregio, Prorail, Connexxion/Hermes als nieuwe 
vervoerder), de grotere bedrijven in het gebied en hun ondernemersvereniging, en de 
ontwikkelaars van de zuidkant, naast uiteraard de gemeente. Opgave is om gezamenlijk tot een 
ontwikkelingsperspectief te komen die partijen in staat stelt om in praktijk de herstructurering 
te starten. Inzet is om met de bedrijven te verkennen of en in hoeverre stedelijke herverkaveling 
kansrijk is en welke financieringsmodellen kunnen helpen. Koppeling met het nieuwe station 
en de andere infrastructuur (afslag A12, HOV, transferium, langzaam verkeerstunnel e.d.) is 
hier uiterst belangrijk, ook in termen van uitvoering en financiering. Herstructurering hieraan 
koppelen.

Procesgang: mandaat geregeld, verkennende interviews, werksessies.
In de afgelopen maanden zijn diverse bilaterale gesprekken gevoerd met de gemeente Zevenaar. 
De inzet vanuit URD wordt bestuurlijk gedragen en enthousiast ondersteund. Ambtelijke inzet is 
toegezegd. Tegelijk is een serie van 10 tot 15 interviews uitgevoerd met alle relevante partijen in 
het gebied (grote bedrijven Promens, Dacher, Cito Benelux, etc.) en infrastructuur gerelateerde 
partijen (Stadsregio, Prorail, Connexxion/Hermes). De eerste werksessie in november 2012 
zijn de kwesties rond Zevenaar Poort verkend met alle partijen en heeft Delta Oost vier 
samenwerkings- en financieringsstrategieën gepresenteerd. Met name de aanpak van Stedelijke 
herverkaveling en Bedrijven Investeringszone zijn daarna op verzoek van partijen uitgewerkt. 
De uitwerkingen zijn gepresenteerd in de tweede werksessie in mei 2013 en hier enthousiast 
ontvangen. 
 

Droge domein: vernieuwingsimpuls bedrijventerreinen Arnhem Pleij

Case: grootschalige vernieuwingsimpuls met nieuw treinstation 
Aan de oostkant van Arnhem liggen aan de Pleijroute een aantal gemengde bedrijventerreinen 
die nodig een vernieuwingsimpuls nodig hebben. Een aantal terreinen raakt in snel tempo 
versleten (Het Broek), en ook de nieuwere werklocaties (IJsseloord) ontberen een goede 
ontsluiting met OV. Tegelijk zijn er plannen voor de verbetering en herontwikkeling van het 
industrieterrein Kleefse Waard tot een cluster van hoogwaardige energie- en milieutechnologie. 
De genoemde terreinen liggen dicht bij elkaar en de bereikbaarheid met OV laat te wensen 
over. Bij de grotere bedrijven in het gebied leeft de wens om op relatief korte termijn een nieuw 
treinstation centraal in het gebied te krijgen op de lijn Arnhem-Doetinchem. De verwachting 
is dat dit nieuwe treinstation kan leiden tot een impuls voor vernieuwing, zowel voor de 
bedrijventerreinen als voor de naoorlogse wijk Presikhaaf aan de noordzijde van het spoor.

Proces: initiatief vanuit bedrijven faciliteren
Interessant aan deze case is dat het initiatief voor het proces geheel vanuit de bedrijven uit het 
gebied komt. Initiatiefnemers zijn de voorzitters van de vier grote ondernemersverenigingen 
in het gebied (Het Broek, Kleefse Waard, IJsseloord I en IJsseloord). Zij hebben reeds een kort 
manifest opgesteld met hun visie op het gebied, de bereikbaarheid en het station. Tegelijk 
wordt duidelijk dat de bedrijven niet goed weten hoe en waar ze moeten beginnen, in relatie 
tot de overheden en vervoerspartijen die direct betrokken moeten worden. De gemeente laat 
nadrukkelijk het initiatief bij de bedrijven en wil faciliteren als de plannen concreter worden. 
Inmiddels is een verkennende dialoog tussen de bedrijven en de wethouder van Arnhem gestart 
maar heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd.

Opgave URD: ondersteunen van de samenwerking 
Vanuit Delta Oost is de inzet gericht op het ondersteunen en begeleiden van de groep 
voorzitters van de ondernemersverenigingen en hun met kennis en kunde te ondersteunen. Om 
tot een impuls voor vernieuwing te komen werken we aan een aantal kansrijke vormen van 
samenwerking en financiering tussen de bedrijven, de gemeente, de Stadsregio en de partijen 
op gebied van infrastructuur. Gekoppeld aan de financiering en uitvoering van het station, 
kan een gelijke impuls aan het gebied worden gegeven via nieuwe instrumenten als stedelijke 
herverkaveling, TIF of anderszins constructies worden ingezet die niet uitgaan van zware 
investeringen of aankopen, maar van een coöperatieve aanpak.

Procesgang: mandaat, enquete bedrijven, voorbereiding werksessies  
Voor dit praktijkexperiment is gestart met gesprekken met de wethouder Mobiliteit van de 
gemeente Arnhem, met brede ambtelijke ondersteuning. Wethouder is enthousiast over doel en 
aanpak, en is bereid het proces ondersteunen en te participeren op voorwaarde dat het initiatief 
bij de ondernemers blijft. Ook de Stadsregio ondersteunt dit initiatief. De ondernemers hebben 
een website over Pleij en het nieuwe station actief en boden tijdens de eerste werksessie een 
Manifest aan de bestuurders van de gemeente Arnhem en de Stadsregio. In de eerste werksessie 
in februari 2013 is met alle betrokken partijen de problematiek verkend, kansen op het gebied 
van mobiliteitsgeleiding geformuleerd, alsook samenwerkings- en financieringsstrategieën 
aangereikt vanuit URD Delta Oost. De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft als uitkomst van 
de werksessie een quick-scan uitgevoerd naar de kansen en (on)mogelijkheden van een 
nieuw station Pleij. In een tweede werksessie in maart 2014 is de quick-scan bediscussieerd 
waaruit bleek dat een station Pleij op korte termijn zeker niet haalbaar is. In de werksessie zijn 
alternatieve vormen van mobiliteitsgeleiding en organisatie daarvan bediscussieerd.
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Droge domein: Liemerscorridor Arnhem-Doetinchem

Case: regionale corridor met veel ambitieuze gebiedsplannen
De spoorlijn Arnhem-Doetinchem-Winterswijk is één van de belangrijkste decentrale spoorlijnen 
in ons land, die het meest druk bereden wordt. Op deze corridor bestaan volop ambities voor 
het ontwikkelen van nieuwe stations en gebiedsontwikkeling in stationsgebieden eromheen. De 
afgelopen jaren is hard gewerkt aan een nieuw station Zevenaar-Poort, nabij een nieuwe afslag 
van de snelweg A12. Vanwege het multimodale karakter (rail en weg) zou dit nieuwe station 
een belangrijk transferpunt kunnen worden voor reizigers naar Arnhem vanuit de Achterhoek 
en verder. In combinatie met het station wordt ingezet op de ontwikkeling van een ‘spoorallee’ 
met retail en leisurefuncties, een grote woningbouwlocatie en een fors nieuw bedrijventerrein 
“7Poort”. Vanuit Arnhem is door ondernemers ook een lobby gestart voor een nieuw station 
Arnhem Pleij. Deze voorstadhalte zou volgens de initiatiefnemers een belangrijke functie kunnen 
krijgen voor vier omringende bedrijventerreinen en de woonwijk Presikhaaf. Private partijen 
stellen voldoende in- en uitstappers te kunnen genereren die een station haalbaar zou maken. 

Daarnaast hebben andere gemeenten rond de andere stations aan de spoorlijn Arnhem – 
Doetinchem ook volop ambitieuze plannen voor gebiedsontwikkeling en nieuwe programma’s 
binnen de stationsgebieden, maar evenzeer in gebieden aan en rond de weginfrastructuur. 

Opgave URD: reductie en optimalisatie van plannen via ‘serious gaming’
Verkenning vraagstukken mobiliteit en gebiedsontwikkeling; met name de afstemming van 
ruimtelijke ontwikkelingsprogramma’s op de diverse stations aan deze lijn. Verkennen van 
ontwikkelingskansen, fasering en prioriteiten. Vanuit een regionaal perspectief zou dat tot 
verdere concentratie moeten leiden van ruimtelijke ontwikkelingen nabij die stations. Zo zou 
het goed denkbaar zijn dat de treindienst Arnhem - Winterswijk zonetrein wordt die dan 
alleen nog de stations Doetinchem, Zevenaar Poort en Arnhem CS aandoet. Dit betekent dat 
ruimtelijke plannen elders worden gereduceerd ten faveure van de zonetreinstations. Regionale 
planoptimalisatie derhalve en saneren van plannen rond kleinere stations in naburige gemeenten 
zou het gevolg zijn. 

Procesgang: serious game voor verhandelbare ontwikkelingsrechten
Een innovatieve oplossing hiervoor is gezocht bij het instrument ‘verhandelbare 
ontwikkelrechten’. Hiervoor heeft URD Delta Oost een ‘serious game’ ontwikkeld om tot 
een sanering van plannen te komen op basis van financiële parameters. Via een digitale 
‘maptable’ kunnen ontwikkelrechten (programma) worden verkocht om tot de regionale 
marktvraag te komen en het overaanbod te saneren. Dit vraagt om een vorm van regionale 
samenwerking tussen de zes gemeenten in de Liemerscorridor. Inmiddels is deze simulatie c.q. 
“serious game” uitgevoerd in een aantal werksessies in februari en maart 2014. Enerzijds is de 
serious game gespeeld met regionale spelers vanuit de provincie Gelderland en de Stadsregio 
Arnhem Nijmegen. En anderzijds is de game gespeeld met alleen de zes betrokken gemeenten 
in het gebied van deze corridor (Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Montferland en 
Doetinchem). De verschillen in de resultaten bleken groot: waren regionale partijen nog in staat 
om tot een vorm van planreductie te komen, lokale partijen bleken hier veel moeilijker toe in 
staat. Dit heeft tot belangrijke inzichten heeft geleid over nut en noodzaak van die onderlinge 
samenwerking, en de benodigde condities.



 


