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Gedurende de 20ste eeuw zijn moderne infrastructuurnetwerken, zoals 
snelwegen, spoorwegen en vaarwegen, ontwikkeld in de westerse wereld. 
Veel netwerkcomponenten (bruggen, sluizen, stuwen) zijn op dit moment 
aan het verouderen en moeten op korte termijn gerenoveerd of vervangen 
worden. Als een van de oudste transportmiddelen speelt deze opgave vooral 
in de vaarwegen. Het verouderen van geavanceerde vaarwegnetwerken dwingt 
vaarwegplanners en –beheerders na te denken over de herontwikkeling van deze 
systemen in plaats van over de ontwikkeling. Herontwikkeling lijkt te vragen 
om te kunnen anticiperen en reageren op niet alleen verouderde componenten, 
maar ook veranderende condities zoals nieuwe maatschappelijke wensen, 
teruglopende publieke financiering en de effecten van klimaatverandering. 
Herontwikkeling kan daarom worden gepresenteerd enerzijds als een 
dringende noodzaak en anderzijds als een kans om vaarwegnetwerken en hun 
omgeving integraal te vernieuwen.

Deze noodzaak betreft een grote reeks partijen, zoals infrastructuurbeheerders, 
beleidsmakers en planologen van verschillende overheidsniveaus, belangen-
groepen, en lokale landgebruikers. Gezamenlijk zullen deze stakeholders 
vervangingsvraagstukken anticiperen en adresseren om te zorgen dat ze goed 
inspelen op een nieuwe context van vaarwegherontwikkeling. Voor een goed 
functionerend vaarwegsysteem is een zekere mate van afstemming noodzakelijk 
tussen de technische en institutionele coördinatie van een systeem. Zo’n systeem 
co-evolueert tot een geavanceerd vaarwegsysteem, maar deze co-evolutie leidt 
tegelijkertijd tot een systeem dat inert is tot verandering. Dit houdt stand voor 
zowel de fysieke infrastructuur als de institutionele context. Waar de meeste studies 
de vervanging van vaarwegobjecten bezien als een fysieke-technische uitdaging 
(het verbeteren van de staat van infrastructuurobjecten), beschouwt deze studie 
herontwikkeling als een sociaal-institutionele uitdaging. Instituties zijn algemene 
gedragsregels die actoren conditioneren in hun sociale uitwisselingen of en hoe 
vaarwegvernieuwing wordt geanticipeerd. Het anticiperen op een noodzaak 
als vervanging vereist een institutioneel leerproces, waarin zowel bestaande 
waarden en praktijken worden gecontinueerd (institutionele reproductie) en 
nieuwe waarden en praktijken worden ontwikkeld (institutionele verandering). 
Vaarwegvernieuwing is een cruciaal moment in de tijd om bestaande instituties 
uit te dagen en nieuwe instituties op te richten, die over tijd geïnstitutionaliseerd 
zullen raken. Op zulke momenten speelt de agency van actoren een cruciale rol, 
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omdat zij instituties kunnen herzien. Het institutioneel leerproces kan worden 
onderzocht op zowel het inter-organisatorische niveau (tussen partijen) en 
het intra-organisatorische niveau (binnen één partij). Tot dusverre is de vraag 
of en hoe partijen in het sociaal-institutionele systeem vaarwegvernieuwing 
anticiperen en adresseren maar beperkt beantwoord.

Onderzoeksopzet

Het doel van deze studie is het begrijpen van het institutioneel leerproces 
op het inter- en intra-organisatorische niveau dat partijen doormaken om de 
institutionele uitdaging van grootschalige vaarwegvernieuwing op zich te nemen. 
Het onderzoeksdoel is vertaald naar de volgende onderzoeksvraag:

Hoe bewerkstelligen partijen, betrokken bij vaarwegplanning en -beheer, 
institutionele verandering om vaarwegvernieuwing te anticiperen en te 
adresseren? En hoe kan het anticipatieproces worden versterkt?

Deze vraag is gesplitst in drie sub-vragen die de gehele studie structureren:

1. Een nieuwe context van vaarwegvernieuwing
Wat zijn de implicaties voor vaarwegplanning en -beheer die te maken 
hebben met infrastructuurnetwerken die het einde van hun technische 
levensduur naderen?

2. Anticiperen op vaarwegvernieuwing: het inter- en intra-organisatorische systeem
a. Hoe anticiperen en adresseren partijen, betrokken bij vaarwegplanning 
 en -beheer, vaarwegvernieuwing in hun transacties en interacties op het 
 inter-organisatorische niveau?
b. Hoe anticipeert en adresseert de vaarwegbeheerder – verantwoordelijk 
 voor het dagelijks beheer van het vaarwegnetwerk – vaarwegvernieuwing 
 op het intra-organisatorische niveau?

3. Evaluatie van afstemming
Hoe stellen huidige instituties de afstemming van het sociaal-institutionele 
system in staat tot een nieuwe context van vaarwegvernieuwing? En hoe kan 
dit anticipatieproces worden versterkt?

De studie volgt een kwalitatieve onderzoeksstrategie, die tot doel heeft het 
beschrijven en begrijpen van sociale patronen, specifiek de betekenissen en 
motieven van actoren. Een institutioneel perspectief is ontwikkeld om betekenis 
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te geven aan sociale activiteiten, op basis van twee analytisch-onderscheiden 
theoretische richtingen: de nieuwe institutionele economie (NIE) en sociaal-
constructivistisch institutionalisme (SCN). Hoewel beide richtingen in veel 
studies afzonderlijk worden behandeld, worden ze in deze studie gecombineerd 
om een complementaire blik te geven op het analyseren van instituties. Beide 
lenzen zijn onderdeel van het “nieuwe institutionalisme” en hun oorsprong is 
vergelijkbaar. De twee richtingen zien instituties als de primaire conditionerende 
factor van sociale activiteiten, die beperkend danwel stimulerend kunnen 
werken. Ze onderstrepen ook allebei dat instituties gecreëerd zijn en dat ze 
opnieuw kunnen worden gecreëerd, wat verklaart waarom ze zullen verschillen 
in tijd en ruimte. Instituties komen tot leven in de praktijk, waar ze door 
actoren worden opgevoerd en opnieuw opgevoerd. Deze studie kijkt daarom 
naar de uitwisselingen tussen partijen om te begrijpen wat de instituties in de 
praktijk zijn. Bovendien speelt de agency van partijen een belangrijke rol op 
cruciale kruispunten in de tijd (zoals de noodzaak van vaarwegvernieuwing) in 
het uitdagen van bestaande instituties en het ontwikkelen van nieuwe instituties 
die over de tijd geïnstitutionaliseerd kunnen raken.

De twee institutionele lenzen bieden twee verschillende logica om te begrijpen 
waarom ofwel institutionele reproductie of institutionele verandering optreedt 
(Hoofdstuk 3). De NIE-lens is geoperationaliseerd met een transactiekosten-
perspectief die een logica van instrumentaliteit veronderstelt. Instituties zijn 
vrijwillig aangegane organisatorische arrangementen die in het voordeel zijn 
van alle partijen. Vanuit dit perspectief zullen partijen deze arrangementen 
continueren, of veranderen, als dat instrumenteel (efficiënt) voor hen is. 
Transacties die een hoge plek-specificiteit kennen (site-specificity) zullen 
normaliter resulteren in hiërarchische relaties, waarin één partij al zijn 
activiteiten internaliseert om zo opportunistisch gedrag van andere partijen 
te voorkomen (Hoofdstuk 4). De SCN-lens volgde een discursieve analyse, 
die een logica van legitimiteit navolgt. Vanuit dit perspectief zijn instituties 
gedeelde normen en waarden, die het resultaat zijn van een dialoog, waarbij 
betekenis gezamenlijk is geconstrueerd. Sterke partijen kunnen deze dialoog 
domineren door hun beelden op te leggen aan anderen en daarmee te definiëren 
wat wordt gezien als legitiem (Hoofdstuk 5).

De kwalitatieve onderzoeksstrategie is vertaald naar een kwalitatieve 
methodologie. Het verkrijgen en begrijpen van context-afhankelijke kennis is 
belangrijk voor kwalitatief onderzoek, waar een casestudie bij uitstek geschikt 
voor is. Centraal in deze studie staat een casestudie van de instituties in het 
hoofdvaarwegennet in Nederland met betrekking tot vaarwegvernieuwing. Dit 
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netwerk heeft een lange geschiedenis en wordt internationaal gezien als een 
voorloper, waardoor het een excellent onderzoeksobject is. Bovendien is de 
Nederlandse overheid van plan significant te investeren in vaarwegvernieuwing 
tot 2030. De studie onderzocht vier programma’s en projecten dat gerelateerd zijn 
aan vaarwegvernieuwing. Ze zijn gestart door het Ministerie van Infrastructuur 
& Waterstaat en haar agentschap Rijkswaterstaat: (1) Vervangingsopgave 
Natte Kunstwerken; (2) MultiWaterWerk; (3) Grip op de Maas; en (4) het 
Sluizenprogramma. De verzamelde data bestaan uit 45 diepte-interviews, 
50 beleidsdocumenten, observaties (in 2015 en 2016) en vier additionele 
focusgroepen om de bevindingen te verifiëren. De data zijn gecodeerd, 
gecategoriseerd en geanalyseerd met de hulp van de computersoftware Atlas.ti. 
De bevindingen hierna zijn gestructureerd aan de hand van de drie sub-vragen, 
met referenties naar de betreffende hoofdstukken.

Co-evoluerende vaarwegnetwerken: naar een nieuwe afstemming?

1. Wat zijn de implicaties voor vaarwegplanning en -beheer die te maken hebben 
 met infrastructuurnetwerken die het einde van hun technische levensduur naderen?

Hoofdstuk 2 analyseerde de historische co-evolutie tussen enerzijds de fysieke 
infrastructuren en anderzijds de instituties en beleid van infrastructuurnetwerken 
door middel van een Socio-Technisch Systeemperspectief. Over het algemeen 
volgt een socio-technisch systeem vier opeenvolgende fasen (oprichting, expansie, 
volwassenheid en vernieuwing), waarbij in elke fase een andere afstemming is 
verwacht tussen de fysieke infrastructuur en de socio-institutionele context. 
Hoofdstuk 2 reconstrueert de afstemming in het Nederlands vaarwegensysteem 
in termen van geografie, tijdshorizon en functionaliteit. Waar het vaarwegennet 
startte als een aantal regionale circuits, elk met zijn eigen vaarwegdimensies, 
resulteerde de periode van expansie in een standaardisatie en modernisatie van 
een alomvattend nationaal netwerk. In de volwassenheidsfase werd de sectorale 
blik (het stimuleren van transport om voorspoed te brengen) gecomplementeerd 
met andere doelen, gerelateerd aan o.a. ecologie, recreatie en erfgoed. In plaats 
van een nationaal perspectief kwam de focus meer te liggen op lokale objecten 
om specifieke knelpunten op te lossen.

In de beweging van volwassenheid naar vernieuwing observeerde Hoofdstuk 
2 een divergentie in beleidsrichtingen. Sommige richtingen nemen een meer 
“business as usual”-aanpak zoals ontwikkeld in de eerdere fase; andere richtingen 
incorporeren langere tijdshorizonten, bezien onzekerheden en herwaarderen 
de functionaliteit van het netwerk. Potentiële mismatches tussen de fysieke 
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infrastructuur en de institutionele context bestaan voornamelijk in geografische 
termen (een noodzaak voor een regionaal perspectief in plaats van te focussen 
op lokale knelpunten) en functionaliteit (een noodzaak voor een meer integraal 
en inclusief perspectief in plaats van een sectoraal, monofunctioneel doel). Deze 
discrepanties zouden er voor kunnen zorgen dat een foutief afgestemd, dat wil 
zeggen suboptimaal, vaarwegsysteem ontstaat. Dit betekent dat het sociaal-
institutionele systeem beter is afgestemd op de coördinatie van de fysieke 
infrastructuur in een fase van volwassenheid dan in een fase van vernieuwing.

Anticiperen op vervanging: een proces van institutionele sedimentatie

2a. Hoe anticiperen en adresseren partijen, betrokken bij vaarwegplanning en 
 –beheer, vaarwegvernieuwing in hun transacties en interacties op het inter-
 organisatorische niveau?

Een noodzaak zoals vaarwegvernieuwing vereist het inter-organisatorische 
systeem te balanceren tussen institutionele reproductie (het exploiteren van 
huidige praktijken) en institutionele verandering (het verkennen van nieuwe 
praktijken) om op die manier de mismatches zoals hierboven geïdentificeerd te 
adresseren. De institutionele context in vaarwegplanning is over het algemeen 
terughoudend met verandering, vanwege padafhankelijkheden. Hoofdstuk 3 
ontwikkelde een conceptueel kader om het institutioneel leerproces te 
analyseren door middel van twee institutionele lenzen (NIE en SCN). Toegepast 
op de casestudie van instituties in de Nederlandse vaarwegen, toonden 
beide lenzen vooral voorbeelden van institutionele reproductie, waardoor 
vaarwegvernieuwing een technische en financiële opgave wordt. Institutionele 
verandering manifesteerde zich daarentegen door een nieuw functioneel-
relationeel pad, wat suggereert dat de planning voor vaarwegvernieuwing ook 
een herbezinning inhoudt van nieuwe vaarwegconfiguraties en het incorporeren 
van nabijgelegen ruimtelijke ontwikkeling. Hoofdstuk 3 observeerde al met al 
een proces van institutionele sedimentatie, waarbij nieuwe instituties worden 
toegevoegd aan bestaande instituties.

De twee lenzen zijn verder onderbouwd in Hoofdstukken 4 en 5. Hoofdstuk 4 
gebruikte een transactiekosten-perspectief, dat hielp om effectieve inter-
organisatorische structuren voor het integraal vernieuwen van vaarwegnetwerken 
te beoordelen. De bevindingen tonen dat vaarwegvernieuwing additionele 
functionaliteiten incorporeert in termen van capaciteit (expansie of verkleining), 
maar niet zozeer in termen van kwaliteit (het combineren van transportdoelen 
met ruimtelijke doelen, zoals ecologie en regionale ontwikkeling). Inter-
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organisatorische structuren die de geografische verwevenheid en dus bredere 
betrokkenheid van stakeholders adresseren, werden geassocieerd met onzekere 
en tijdsintensieve transacties, vanwege uitgebreide onderhandelingen om de 
conflicterende belangen af te stemmen en vanwege het kruisen van geografische 
en administratieve grenzen. Deze structuren vereisen ook een verandering in 
afhankelijkheden van hiërarchische naar contractuele relaties, die dominante 
partijen (de nationale overheid) positioneren in een onbekende rol waarbij 
ze de grip verliezen op infrastructuurinvesteringen. Veelbelovende transacties 
concentreren zich op sectorale doelen en individuele objecten, terwijl de 
daadwerkelijke transactie anders kan zijn als een perspectief wordt ingenomen 
dat het grotere vaarwegsysteem, de bredere ruimtelijke omgeving en een 
langere tijdshorizon beziet. Hoofdstuk 4 concludeerde dat korte-termijn, 
transportdoelen domineren over lange-termijn, integrale doelen, waardoor 
strategische overwegingen, die noodzakelijk zijn voor het afstemmen van 
vaarwegbelangen, belemmerd worden.

In Hoofdstuk 5 werd de SCN-lens geoperationaliseerd in een discourse analyse 
om de verschillende interpretaties op vaarwegvernieuwing in Nederland te 
begrijpen en hoe deze interpretaties vaarwegplanning beïnvloeden. De analyse 
toonde dat een technisch discourse, waarin vervanging wordt gezien als de 
instandhouding van het vaarwegnetwerk, op dit moment de voorkeur geniet. 
Dit discourse wordt echter steeds meer gecomplementeerd met een financieel 
en functioneel discourse. Deze nieuwe discoursen benadrukken cofinanciering 
tussen overheidslagen en het opnemen van nieuwe functionaliteiten en trends 
in de verouderde vaarwegen. Omdat recente praktijken zijn veranderd door deze 
nieuwe discourses, neemt het bestaande technische discourse af in belang. Daarmee 
wordt ook de rol van de infrastructuurbeheerder verkleind. Vervanging wordt 
daarentegen een strategische, politieke zaak voor beleidsmakers, waarin nieuwe 
vaarwegconfiguraties worden bediscussieerd. Voor het produceren van legitieme 
toekomstige vervangingspraktijken raadt Hoofdstuk 5 aan om de verbinding 
tussen strategische beleidsmakers en apolitieke beheerders te verbeteren.

De analyse op het inter-organisatorische niveau laat vanuit beide theoretische 
lenzen een proces van institutionele sedimentatie zien: instituties volgen elkaar 
niet op, maar eerder worden instituties gecomplementeerd door nieuwe. Hoewel 
nieuwe institutionele paden kunnen worden onderscheiden in de Nederlandse 
casestudie blijft het dominante institutionele pad stevig bestaan. De overlap in 
de bevindingen van de twee institutionele lenzen suggereert dat de logica van 
instrumentaliteit (NIE) vaak hand in hand gaat met de logica van legitimiteit 
(SCN). Voor dominante partijen kan het instrumenteel zijn om zich te zetten 
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naar een logica van legitimiteit (om zo de hegemonie te behouden, wat de kans 
op opportunistisch gedrag van andere partijen verkleint); of vice versa, het kan 
legitiem zijn om je te houden aan een logica van instrumentaliteit (bijvoorbeeld 
het idee van belastinggeld slim willen besteden).

De rol van de beheerder: is vervanging een nieuwe 
managementuitdaging?

2b. Hoe anticipeert en adresseert de vaarwegbeheerder – verantwoordelijk voor het 
 dagelijkse werking van het vaarwegnetwerk – vaarwegvernieuwing op het intra-
 organisatorische niveau?

Kijkend naar het intra-organisatorische niveau, paste Hoofdstuk 6 een framing-
perspectief toe (gerelateerd aan de SCN-lens), dat het mogelijk maakt om 
veranderingen te analyseren in institutionele en organisatorische waarden en 
praktijken binnen de Nederlandse vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat, specifiek 
het Sluizenprogramma. Een sterke nadruk op principes die voortvloeien uit 
de New Public Management (NPM)-literatuur kwam hier naar voren, zoals 
efficiëntie en effectiviteit. Hoewel dit realistisch lijkt voor met name de korte 
termijn, zouden langere-termijn ontwikkelingen over het hoofd kunnen 
worden gezien. Bovendien heeft NPM als doel onzekerheden te controleren, 
terwijl recente, adaptieve aanpakken juist voorstellen om onzekerheden te 
‘omarmen’ en de kansen te grijpen die zulke onzekerheden geven. Vertaald 
naar de onzekere ontwikkeling van vaarwegvernieuwing lijkt Rijkswaterstaat 
voornamelijk bezig met het controleren van deze uitdaging door middel van 
het verbeteren van organisatorische structuren om meer verantwoordelijk 
en voorspelbaar te handelen, en met het afzwakken of negeren van de meer 
fundamentele onzekerheden. Als zodanig observeerden we een verfijning 
van de bestaande praktijk, die ervoor zorgt dat de missie van het agentschap 
beschermd blijft. Hogere niveaus van leren werden afgedaan als potentieel 
verstorend voor vaarwegbeheer, waardoor fundamentelere verandering 
onaangeraakt blijft. Hoofdstuk 6 stelde daarom de vraag in welke mate 
vaarwegbeheerders beschikken over de capaciteiten om vaarwegvernieuwing 
in al zijn facetten aan te pakken.

Een nieuwe fase voor infrastructuurplanning: is er afstemming bereikt?

3. Hoe stellen huidige instituties de afstemming van het sociaal-institutionele 
 system in staat tot een nieuwe context van vaarwegvernieuwing? En hoe kan dit 
 anticipatieproces worden versterkt?
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Gebaseerd op het institutioneel leerproces onderzocht in hoofdstukken 3 tot 
en met 6, bediscussieerde Hoofdstuk 7 in welke mate afstemming bereikt is 
in het Nederlandse hoofvaarwegennet. Deze beoordeling heeft betrekking op 
de drie schalen zoals onderscheiden in Hoofdstuk 2: geografie, tijdshorizon 
en functionaliteit. Ten eerste, gerelateerd aan geografie, hinten de nieuwe 
institutionele arrangementen en discoursen op een oproep voor een regionaal, 
meer netwerk-georiënteerd perspectief op vaarwegvernieuwing. De huidige 
focus ligt echter op specifieke vaarwegobjecten. Ten tweede, de tijdshorizon is 
meer lange-termijn gedreven met tijdige technische rapportages over de status 
van vaarwegobjecten. De kansen die dit brengt, zoals de mogelijkheid om andere 
ontwikkelingen aan vervanging te koppelen, worden nog niet gegrepen, waardoor 
vaarwegvernieuwing vooral bezig is met het vervangen van objecten één-op-één. 
Ten derde, de functionele schaal blijft vrij sectoraal en monofunctioneel. Hoewel 
een integraler perspectief wordt gepropageerd hebben individuele belangen de 
overhand over maatschappelijke belangen. Met andere woorden, overheden zitten 
vast aan hun organisatorische grenzen en mandaten. Algeheel concludeerde deze 
studie dat afstemming gedeeltelijk behaald is. Nieuwe transacties en interacties, 
zoals voorgesteld in nieuwe institutionele arrangementen en discoursen, laten 
zien dat er meer affiniteit is opgebouwd met een fase van vaarwegvernieuwing, 
maar deze hebben het tot op heden moeilijk om (volledig) te worden opgenomen 
in bestaande institutionele arrangementen en discoursen.

Conclusies: vaarwegvernieuwing in perspectief

De studie bevestigt hoe partijen betrokken bij vaarwegplanning en –beheer 
het moeilijk hebben in het realiseren van institutionele verandering, omdat 
bestaande instituties een stevig verankerd pad vormen. Op dit moment wordt 
voor een fase van vernieuwing dit pad uitgedaagd en gecomplementeerd met 
nieuwe institutionele arrangementen (zoals de “grootschalige vervanging”-
aanpak in Hoofstuk 4) en discoursen (het “functionele discourse” in 
Hoofdstuk 5). Deze studie is daarmee getuige van institutionele sedimentatie, 
dat wil zeggen dat nieuwe instituties bestaande instituties complementeren in 
plaats van dat ze elkaar opvolgen. Bestaande instituties blijven dus dominant, 
waardoor institutionele reproductie nu sterker is dan institutionele verandering 
(Hoofdstuk 3). Hoofdstuk 7 concludeert dat, hoewel veelbelovende nieuwe 
paden (zoals verkend in experimenten) in opkomst zijn, het socio-institutionele 
systeem gedeeltelijk afgestemd is op een fase van vaarwegvernieuwing.

Om meer afgestemd te geraken zijn institutionele bruggen en barrières 
geïdentificeerd die beleidsmakers, planologen en beheerders kunnen helpen 
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in het aanpakken van vaarwegvernieuwing. De institutionele bruggen die 
institutionele verandering kunnen stimuleren zijn te zien in de ambitie van 
partijen om meer te doen dan “slechts” één-op-één vervanging en in de angst 
om kansen te missen. Vervanging wordt dan een niet een taak op zichzelf, 
maar onderdeel van ruimtelijke transformaties. Bovendien vereist vervanging 
inherent samenwerking, omdat landgebruikers naast de vaarweg verandering 
(in)direct zullen voelen. Afgeronde, innovatieve pilots toonden de potentie 
van een meer integraal en inclusief perspectief. De institutionele barrières die 
institutionele verandering hinderen relateren aan institutionele fragmentatie 
en de dominantie van de infrastructuurbeheerder. Verschillende domeinen 
en partijen hebben allemaal te maken met vaarwegen, maar ze hebben maar 
weinig uitwisseling met elkaar, wat leidt tot fragmentatie. Daarnaast houdt de 
beheerder inclusievere aanpakken tegen, omdat het een voorkeur heeft voor 
een meer monofunctioneel perspectief op het vervangen van sluizen, stuwen en 
bruggen. Tenslotte lijken de maatregelen die de beheerder al heeft genomen te 
voldoen en worden die maar weinig ter discussie gesteld door andere partijen, 
wat de noodzaak tot radicalere institutionele verandering verkleint.

Concluderend kan worden gesteld dat de uitdaging ligt in het positioneren van 
vaarwegvernieuwing niet alleen in het operationele domein, maar ook in het 
beleids- en planningsdomein. Dit zal ervoor zorgen dat vaarwegvernieuwing 
beter verbonden wordt met bredere, ruimtelijke ontwikkelingen; het vernieuwen 
van vaarwegobjecten zal dan bijdragen aan, in plaats van tegenhouden van, deze 
ontwikkelingen.
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