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Samenvatting 
 
In dit proefschrift onderzoek ik de ontwikkelingen van kustgebieden in Turkije in het begin 
van de eenentwintigste eeuw, vanuit het perspectief van belanghebbenden (stakeholders). Ik 
doe dit aan de hand van een populaire toeristische bestemming, het schiereiland Bodrum. 
Bodrum is slechts één voorbeeld van de vele kustgebieden in het land waar toerisme zich 
razendsnel ontwikkeld is en die worden geconfronteerd met ontwikkelingen, waarbij de 
invloed en deelname van lokale bewoners, toeristen, tijdelijke residenten in zomerhuizen en 
maatschappelijk organisaties bij de besluitvorming en planning beperkt is.  

Twee veelgebruikte management tools die werden toegepast bij de ontwikkeling van 
het schiereiland, waren Integrated Coastal Zone Management (ICZM) en Collaborative 
Management. Het ideaal van ICZM houdt in dat de ontwikkeling van verschillende aspecten 
en economische sectoren (bijvoorbeeld natuurbescherming, visserij, infrastructuur en horeca) 
op elkaar wordt afgestemd. Collaborative Management betekent dat verschillende partijen 
gezamenlijk een gebied ontwikkelen.  

Het resultaat van de snelle opkomst van het toerisme was dat de natuurlijke 
hulpbronnen van het schiereiland uitgeput werden en het slachtoffer werden van de 
populariteit van het gebied. De toenemende druk op de kuststroken en natuurlijke 
hulpbronnen genereerde een scala aan uiteenlopende meningen en belangen over wat voor 
soort ontwikkelingen gewenst waren en hoe deze hulpbronnen moesten worden gebruikt. Er 
ontstond een gecompliceerde situatie, omdat dit deel van de Turkse kust onderhevig was aan 
een extreem snelle ontwikkeling van steden en toerisme, waarin weinig rekening werd 
gehouden met een duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Mijn 
promotieonderzoek was gericht op het vinden van een antwoord op de volgende vraag: In 
hoeverre heeft ICZM zijn belofte een goede methode te zijn om een gebied evenwichtig te 
ontwikkelen waargemaakt? Ik beschouw gezamenlijk beheer (collaboratief management) als 
onderdeel van ICZM, omdat het een sterke interactie impliceert op verschillende niveaus van 
stedenbouwkundige planning en beheer. Dit geldt ook voor samenwerkingsprogramma's 
tijdens de besluitvorming over milieu-infrastructuurprojecten, van ontwerp tot uitvoering van 
zulke projecten. 

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat ICZM geen toverwoord was dat de spanning 
tussen de groei van het toerisme en een duurzame ontwikkeling kon oplossen. Deze spanning 
is geen abstracte spanning tussen twee processen - toerisme en duurzaamheid - maar een 
voortdurend conflict tussen concrete actoren met hun eigen, vaak tegenstrijdige belangen. 
Ondanks hun onderlinge belangentegenstellingen is samenwerking tussen belanghebbenden 
essentieel. Het is nu eenmaal een gegeven dat verschillende belanghebbenden in het gebied 
aanwezig zijn en op de een of andere manier naar compromissen moeten zoeken en elkaar 
moeten vinden in een gedeeld beleid. Als uitwerking van ICZM werden er workshops 
georganiseerd waar de partijen gezamenlijk plannen moesten opstellen voor de ontwikkeling 
van Bodrum. Ik was zelf indertijd betrokken bij de uitvoering van deze workshops. Achteraf 
kunnen we beter verklaren waarom de workshops op Bodrum destijds niet alle problemen 
konden oplossen en wat de tegenstrijdigheden waren gedurende de ICZM. Een kritische 
antropologische visie op ontwikkeling hielp me te begrijpen hoe en waarom een bepaald 
ontwikkelingsbeleid voor Bodrum tot stand kwam. 

De belangrijkste test voor een goed functionerend ICZM zou zijn geweest als de 
regulatie van de bouw van zomerhuizen, hotels en resorts gelijke tred zou houden met de 
watervoorziening, maar de overheid faalde voor deze test. Er was een duidelijke discrepantie 
tussen ICZM en Collaboratief Management als veronderstelde ideale beleidsinstrumenten en 
wat er in werkelijkheid gebeurde bij het oplossen van de ontoereikende watervoorziening. In 
dit geval ontstonden de problemen door een gebrek aan visie op de consequenties van een 



explosief groeiende toeristische sector en het daarmee gepaard gaande watertekort. Als 
onderdeel van de stakeholderanalyse in dit proefschrift heb ik de stakeholders geïdentificeerd, 
die op de een of andere manier betrokken zijn geweest bij het proces van het 
watervoorzieningsproject, van ontwerp tot implementatie. Door een combinatie van 
(participerende) observatie en interviews met alle belanghebbenden kon ik niet alleen de 
stakeholders identificeren, maar ook de belangtegenstellingen tussen hen blootleggen en de 
wijze waarop de verschillende partijen hun zin probeerden te krijgen. 

De tweede case die ik bestudeerd heb, het visserijbeheer, illustreert ook verschillende 
soorten problemen bij ICZM. De problemen op het gebied van zowel de watervoorziening als 
het visserijbeheer werden veroorzaakt doordat de centrale overheid onvoldoende anticipeerde 
op de groei van het toerisme. Een bijkans ongebreidelde groei van het toerisme werd door de 
overheid gestimuleerd, maar de mogelijke gevolgen van de groei waren vooraf niet goed 
doorgerekend. In het visserijbeheer ontstond er een conflict in het publieke domein, omdat de 
ontwikkeling van viskwekerijen een directe concurrentie betekende inzake dezelfde hulpbron, 
een specifieke locatie - meestal baaien - die ook door ondernemers in het toerisme 
geëxploiteerd werden. De visserij kwam pas in conflict met toerisme, toen de schaal ervan 
toenam en de aquacultuur in de vorm van viskwekerijen een nieuwe manier van visproductie 
opende. Deze visteelt begon zich halverwege de jaren tachtig te ontwikkelen, mede als reactie 
op de groeiende vraag van het toerisme Het conflict werd versterkt toen onderzoekers, ngo's 
en de massamedia erbij betrokken raakten en de ene partij, de eigenaren van visvijvers, of de 
andere, de mensen in de toeristenindustrie, gingen steunen.  

Bij nadere bestudering komen verschillende patronen naar voren in de manier waarop 
de conflicten rond de watervoorziening en de problemen die voortvloeien uit de visserij 
werden opgelost. Een algemene conclusie is dat de coördinatie niet aan de particuliere sector 
had moeten worden overgelaten. De gelijktijdige ontwikkeling van toerisme en viskwekerijen 
veroorzaakte wederzijdse schade. In beide gevallen moest een neutrale derde partij 
tussenbeide komen om de concurrentie te beperken en hulpbronnen op een geïntegreerde 
manier te beheren. De staat was de voor de hand liggende actor om deze rol te vervullen. Ik 
ben dit onderzoek begonnen met de premisse dat gezamenlijk beleid in principe het beheer 
van kusthulpbronnen kan verbeteren, maar een duurzaam beheer van hulpbronnen is in grote 
mate afhankelijk van nationale politieke beslissingen.  

Duurzaam beheer van hulpbronnen om een kustgebied te ontwikkelen, vereist de 
betrokkenheid van sterke lokale belanghebbenden. Het schiereiland Bodrum heeft zowel 
binnen als buiten het land veel belangstelling getrokken. Deze interesse is blijven bestaan. Bij 
de lokale instituties is veel expertise aanwezig, waarvan de nationale overheid gebruik zou 
kunnen maken. Er bestaan veel relevante onderzoeken die aangeven dat er een goed 
ontwikkeld lokaal bewustzijn bestaat van de problemen inzake de kustgebieden in Bodrum en 
de ontwikkeling van toerisme. Een aanbeveling zou zijn om lokale kustplanning uit te voeren 
op basis van de behoefte van het specifieke kustgebied binnen de wettelijke richtlijnen die 
zijn vastgelegd in de Turkse wetgeving. 

Het is tijd om meer aandacht en prioriteit te geven aan de duurzame ontwikkeling van 
kusten in Turkije. Het is één ding om technische termen zoals ICZM te gebruiken in een fraai 
rapport dat voldoet aan bureaucratische taken en plichten, maar het is iets anders om ICZM 
daadwerkelijk goed te laten werken. Turkije heeft een stimulans gekregen om in deze richting 
te werken als kandidaat voor het lidmaatschap van de EU en heeft actief deelgenomen aan 
intergouvernementele platforms. Hieruit blijkt dat er op alle politieke niveaus de wens bestaat 
om de strategieën voor kustplanning en -beheer te verbeteren ten behoeve van de natuur en de 
samenleving, en daarmee te voldoen aan internationale normen. De vooruitzichten voor 
geïntegreerd kustbeheer zijn nu beter dan aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Gezien 



de grootte van het land zal Turkije overigens steeds meer aandacht moeten besteden aan alle 
kustgebieden, en niet slechts aan enkele toeristische gebieden zoals Bodrum.  

Tijdens mijn onderzoek kwam ik tot de conclusie dat Bodrum nog steeds een goed 
voorbeeld is, dat kan laten zien hoe lokale empowerment en lokale middelen moeten worden 
gemobiliseerd in alle fasen van de ontwikkeling van het toerisme (investering, vergunningen, 
ontwikkeling, implementatie) en dat de kustgebieden op deze manier kunnen worden 
beschermd voor de toekomst. De sociale en culturele achtergrond van het schiereiland maakt 
het geschikt voor een paradigmaverschuiving in de richting van ICZM. Aanvullend 
onderzoek wordt aanbevolen om locatie specifiek inzicht te krijgen in de enorme gevolgen 
van ongecontroleerde toeristische ontwikkelingsactiviteiten aan de Turkse kusten. Percepties 
van belanghebbenden, sociale en culturele analyses, met name sociologische studies voor het 
beheer van kustgebieden, zouden veel meer aandacht moeten krijgen. Met dit doel voor ogen 
kan nader onderzoek worden gedaan naar de vraag hoe de beste voorwaarden kunnen worden 
gecreëerd voor samenwerking bij het beheer van kustgebieden. 


