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Tussen wetten
en weten
De rol van kennis in waterbeheer in transitie  

Marlous Blankesteijn 

In dit boek wordt de rol van kennis in de transitie in het 

Nederlandse waterbeheer onderzocht. Vanaf de jaren zestig  

komt het voortbestaan van waterschappen in Nederland onder 

vuur te liggen. De discussie over het Waterschapsbestel vindt 

plaats in de context van een periode van transitie in waterbeheer 

in Nederland. In deze transitieperiode wordt in toenemende mate de nadruk gelegd 

op natuuraspecten in waterbeheer. De discussie over de democratische legitimiteit 

van deze overheden en de kennisontwikkeling rond ‘het natuurbelang’ hebben elkaar 

sterk beïnvloed.

 

Het belang van natuur via waterbeheer blijkt echter minder eenduidig te definiëren 

dan de sectorale belangen die waterschappen van oudsher behartigden.  

Deskundigen krijgen een belangrijke rol toebedeeld in het omschrijven ervan.  

De vraag is wat dat betekent voor de toekomst van het permanent onder druk 

staande Waterschapsbestel in Nederland.

 

De auteur eindigt met een theoretisch perspectief op de rol van kennis in transities.

Deze studie beoogt nieuw licht te werpen op vraagstukken rond de organisatie van

waterbeheer en de inrichting van de Nederlandse kennis- en innovatie-infrastructuur.

Marlous Blankesteijn (1979) studeerde cultuur- en wetenschapsstudies aan de

Universiteit Maastricht. Dit boek is het product van haar promotieonderzoek aan

het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR).
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Voorwoord 

Mijn interesse in de rol van kennis en kennisontwikkeling in structurele veranderingen 
loopt als een rode draad door mijn studietijd van de afgelopen tien jaar. Ze ontwikkelde 
zich gedurende mijn studententijd in Maastricht, waar ik cultuur- en 
wetenschapsstudies studeerde. Ik heb deze periode ervaren als jaren van grote vrijheid, 
waarin ik volop de ruimte kreeg om allerlei onderwerpen te verkennen. Vormend 
waren niet alleen de vakken die ik koos in het kader van mijn specialisatie in politieke 
cultuur en de constructie van identiteit, maar ook mijn ervaringen in allerlei 
commissies en het student-assistentschap dat ik heb vervuld in het kader van een 
onderzoek onder leiding van Wiebe Bijker, Roland Bal en Ruud Hendriks.  
Mijn scriptie vormde het voorlopige culminatiepunt van mijn interesse in de rol van 
kennis in verandering. Deze was gebaseerd op een analyse van drie disciplinaire 
vertogen. Ik onderzocht in hoeverre deze drie vertogen theoretische en praktische 
aanknopingspunten boden voor het construeren van een kosmopolitische vorm van 
burgerschap. 
Toen eind 2005 een promotieplek beschikbaar kwam om onderzoek te verrichten naar 
de rol van kennis in het bewerkstelligen van transities richting een duurzame 
samenleving, leek mij dit een logische vervolgstap. Gelukkig deelden mijn promotor 
John Grin en co-promotor Chunglin Kwa die mening. Ik ben hun veel dank 
verschuldigd voor de vrijheid die zij mij gegeven hebben verschillende wegen te 
verkennen, maar ook voor het hameren op het maken van beargumenteerde keuzes en 
het expliciteren daarvan in presentaties en rapporten.  
Uitdagend waren de drie cursussen die ik heb gevolgd bij de Netherlands Graduate 
Research School for Science, Technology and Modern Culture (WTMC); over 
grenzenwerk met Susan Leigh Star, over kennis van milieu en milieubeleid met Steven 
Yearley en over het thema technologie en democratie. Deze cursussen hebben ook 
bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek door de context die ze verschaften 
voor kennismakingen met andere promovendi en hun onderzoek. 
Evenveel heb ik gehad aan de cursussen die werden georganiseerd vanuit het 
Knowledge Network for System Innovations and Transitions (KSI). De commentaren 
van mijn collega’s bij KSI hebben in niet geringe mate bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit boek. Johan Schot en Jan Rotmans wil ik danken voor hun 
kritische maar immer constructieve commentaar op mijn werk; en ook voor hun 
inspanningen om, samen met die andere ‘J’,van het KSI-netwerk een zowel in 
intellectueel als collegiaal opzicht stimulerende omgeving te maken.  
Voor hun verfrissende commentaren wil ik de deelnemers aan de sessies bedanken 
tijdens de verschillende nationale en internationale conferenties waar ik mijn werk heb 
mogen presenteren.  
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Zonder de bereidheid van de vele geïnterviewden om hun kostbare tijd te investeren in 
mijn onderzoek had dit boek niet tot stand kunnen komen. Ik heb van vele persoonlijke 
privé-archieven gebruik mogen maken, die mij toegang verschaften tot 
onderzoeksmateriaal dat ik anders waarschijnlijk niet onder ogen had gekregen. Ik wil 
hen op deze plek danken voor hun enthousiaste medewerking aan dit project.  
Voor hun commentaar en steun in de afgelopen jaren wil ik in het bijzonder bedanken 
Bertien Broekhans, Ludo Costongs, Jantine Grijzen, Erica ter Haar, Eline van 
Haastrecht, Mieke van Hemert, Laurens Hessels, Gerben Korthouwer, Anne Loeber, 
Katharina Paul, Niels Schoorlemmer, Tjerk-Jan Schuitmaker, Lydia Sterrenberg, 
Victor Toom, Esther Turnhout, Niki Vermeulen en Anne Wesselink.  
Norbert, op momenten dat mij deze onderneming boven het hoofd dreigde te groeien 
stond jij klaar met de nodige opbeurende en relativerende woorden. Ik kijk uit naar 
onze toekomst, die wij binnenkort met zijn drieën mogen gaan invullen.  

Haarlem, januari 2011 
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Inleiding  

‘Dit is de proloog van een drama in drie bedrijven – van rechtsmacht en politiemacht, 
van wetgeving en autonome bestuursmacht – , hetgeen wij thans zullen zien opvoeren’, 
zo schreef de jurist en historicus dr. S.J. Fockema Andreae in 1934 in zijn, inmiddels 
als een klassieker geldende proefschrift over de geschiedenis van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland.1 Wat maakt de geschiedenis van dit archetypische 
Waterschap nu geschikt voor het schrijven van zo’n drama? 
Het begin van het drama wordt door Fockema Andreae en anderen gesitueerd in de 
eerste decennia van de negentiende eeuw. De oorsprong van de bestaande 
waterschappen ging op dat moment al eeuwen terug. Sinds de Franse periode van 1810 
tot 1815 waaide er naar Frans bestuurlijk model een centraliserende wind door 
Nederland. Autonomie van Waterschappen, als overblijfselen van het ancien regime,
werd niet langer als gewenst ervaren. Hun zelfstandige rechtspraak en hun daaruit 
afgeleide bestuurlijke autonomie kwamen onder druk te staan.  
Vanaf ongeveer 1850 werden pogingen ondernomen om het Waterschap, net als dat 
was gedaan voor de Provincie en de Gemeente, in te bedden in een decentrale 
eenheidsstaat (zie ook Toonen, 1987). Aan de vraag op welke manier dat moest 
gebeuren bleken echter juridisch zoveel complicaties verbonden dat een organieke wet, 
die de verhouding van lagere overheden tot andere lagere overheden en de 
Rijksoverheid regelt, in het geval van Waterschappen maar liefst honderd en vijftig jaar 
op zich zou laten wachten (zie Berg, 1982; Giebels, 1999; Sneep, 1980).  
Een ‘organieke’ Waterschapswet, die eenzelfde juridische status als Provincie en 
Gemeente toekende aan het Waterschap, werd uiteindelijk pas in 1992 van kracht; 
bijna anderhalve eeuw later dus. In de tussenliggende periode ontvouwt zich het drama 
van het Waterschap. Het is een periode waarin  het takenpakket van Waterschappen zal 
worden uitgebreid en de bestuurlijke organisatie zal worden geprofessionaliseerd, maar 
waarin ondanks deze blijken van vertrouwen ook de discussie over het bestaansrecht 
van het Waterschap steeds opnieuw zal opleven.2

Met  deze studie beoog ik niet dit drama te herschrijven, maar er een vierde bedrijf aan 
toe te voegen. Dit bedrijf werpt nieuw licht op de eerste drie bedrijven over 
rechtsmacht, wetgeving en autonome bestuursmacht. Het handelt over de ontwikkeling 
van kennis voor het door Waterschappen gevoerde waterbeheer.  

Veranderende definities van ‘belang’ in waterbeheer
Het begrip ‘belang’ vormt het fundament van de organisatie van het Waterschap. De 
waterschapsorganisatie is van oudsher gebaseerd op de trits belang-betaling-

                                                           
1 P. 265. 
2 Zie voor een recente versie van het ‘drama’ Havekes, 2008.
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zeggenschap. Al naar gelang de mate van belang bij waterbeheer betaalt de ‘ingeland’ 
belasting. Evenredig naar de hoeveelheid belasting die hij betaalt heeft hij zeggenschap 
over het gevoerde waterbeheer door zijn Waterschap. De mate van belang die iemand 
had in waterbeheer werd berekend op basis van het aantal hectaren land dat iemand 
bezat.  
Dit feodaal aandoende principe is in de jaren zeventig afgeschaft. De hoeveelheid 
belasting (de zogenaamde Waterschapsomslag) en zeggenschap worden nu op 
individuele basis berekend. De afschaffing van de koppeling van land aan zeggenschap 
markeert een overgang van de behartiging door Waterschappen van sectorale belangen 
naar afwegingen die ook ‘het algemene belang’ van waterbeheer verdisconteren. 

De opvatting van wat het hebben van een belang in waterbeheer betekent, is sinds de 
Tweede Wereldoorlog sterk veranderd. Na 1945 werden belangen per ‘sector’ 
gedefinieerd. In dit sectorale denken had vooral de landbouwsector een belang in 
waterbeheer. Ook de industriesector had een stevige poot in het bepalen van het door 
Waterschappen gevoerde waterbeheer.  
Na 1953 nam de druk op het Waterschap toe om daarnaast het ‘algemene belang’ een 
plek te geven in hun waterbeheer. Dat werd vooral begrepen in termen van 
bescherming tegen water. Volgens het rapport van de Deltacommissie dat eind jaren 
vijftig verscheen hadden Waterschappen in ernstige mate gefaald in het behartigen van 
dit belang. Het Waterschap stelde begin jaren zestig als gevolg daarvan de vraag wie de 
kosten voor deze nieuwe taak van het Waterschap moesten dragen.  
Waterschappen waren financieel onafhankelijk van de Rijksoverheid. Hun waterbeheer 
bekostigden zij door een eigen systeem van belastingheffing. Maar was bij behartiging 
van een algemeen belang als waterveiligheid een financiële bijdrage uit de algemene 
middelen niet gerechtvaardigd? Waarom zouden bijvoorbeeld enkel Zeeuwse boeren 
betalen voor professioneler dijkonderhoud, als de West-Brabantse boer en de inwoner 
van de stad Rotterdam daar evengoed van profiteerden? In hoofdstuk één zal worden 
beschreven dat het Waterschap zo zelf de discussie over het nut van het hebben van 
Waterschappen aanzwengelde, waardoor het in de periode van 1963 tot 1978 onder 
vuur kwam te liggen. 
Vanaf 1970 werd deze definitie van het ‘algemeen belang’ van waterbeheer verbreed 
naar het beheer van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze taakverbreding 
betekende in zekere zin een bestendiging van het bestaansrecht van de Waterschappen, 
want in de meeste gevallen schoven de Provincies deze verantwoordelijkheden door 
naar deze ‘uitvoerende’ overheid. Op grond van deze taakverbreding werd het 
Waterschap een argument toegeworpen om hun bestaansrecht als een functionele 
overheid voor waterbeheer nu ook op andere gronden te verdedigen. 
Met de toenemende aandacht voor waterkwaliteit en in het kielzog daarvan milieu 
raakte het sectorale begrip van belang bij het Waterschap aan een herziening toe. De 
Commissie Merkx sprak eind jaren zeventig van de sectorale ‘taakbelangen’ en minder 
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eenvoudig te kwantificeren ‘verwante belangen’. De typologie van de verschillende 
soorten belangen bij waterbeheer werd dus verder verfijnd. Dit maakte op zijn beurt de 
taak van waterschapsambtenaren om de belangen te vertalen naar de hoogte van de 
waterschapsbelasting nog gecompliceerder.   
Met de geleidelijke acceptatie van de beleidskoers ‘integraal waterbeheer’ vanaf 
halverwege de jaren tachtig luwde de discussie over welke belangen het Waterschap nu 
precies moet behartigen en hoe het die het beste kon definiëren en kwantificeren. Via 
uitwerkingen van de betekenis van integraal waterbeheer in Nota’s en wetten werd 
verordend dat decentrale waterbeheerders voortaan als uitgangspunt het ‘watersysteem’ 
voor de invulling van hun waterbeheer moesten nemen.  
Waterbeheerders pasten de oude definities van de problemen zoals zij die ervoeren, 
bijvoorbeeld ‘eutrofiëring’ (overmatige algengroei) en ‘piekafvoeren’ (een piek in de 
hoeveelheid water die door de bestaande watergangen moet worden afgevoerd)  niet 
zozeer aan, als wel in in deze beleidskoers. De ‘integrale’ samenhang tussen deze 
problemen en de samenhang van dit complex aan problemen met het gevoerde 
waterbeheer werd nu dus als uitgangspunt genomen. De samenhang in het 
watersysteem vormt de basis van het denken over waterbeheer in termen van integraal 
waterbeheer. Integraal waterbeheer zoals gepropageerd door de Rijksoverheid werd 
vanaf deze periode de leidraad die waterschappen overnamen in hun waterbeheer.  
De Waterschapswet introduceerde in 1992 een nieuwe categorie in het 
Waterschapsbestuur: de categorie van ‘ingezetenen’. Naast de categorie ‘gebouwd’ 
(industrie en ondernemers) en ‘ongebouwd’ (boeren) kregen nu ook stadsbewoners een 
stem in de samenstelling van waterschapsbesturen.3 Daar stond tegenover dat zij nu 
ook direct belasting moesten gaan betalen aan het Waterschap. De vraag werd nu: hoe 
valt het belang van stadsbewoners bij waterbeheer in landelijk gebied te kwantificeren? 
De in aanloop naar de Waterschapswet van 1992 opnieuw actueel geworden discussie 
over hoe er vanuit deze samenhang in de waterhuishouding nog een onderscheid 
gemaakt kon worden naar de mate van belang, en evenredig daaraan de hoogte van de 
waterschapsomslag kon worden vastgesteld, maakt het noodzakelijk om belangen 
betreffende natuur en recreatie – die via de Waterschapswet een min of meer gelijk 
gewicht in de schaal waren gaan leggen ten opzichte van de nog altijd sterk 
vertegenwoordigde traditionele sectorale belangen – nader te definiëren. Zulke 
definities waren nodig om deze belangen bestuurlijk en belastingtechnisch te kunnen 
wegen ten opzichte van andere belangen. 

Verspreiding van politiek, uitholling van instituties en de rol van kennis 
Van Hall (2003) duidt de hierboven beschreven ontwikkeling als een ‘collectivering’ 
van het begrip belang. Het beroep dat de Rijksoverheid vanaf de jaren zestig op 

                                                           
3 Bij sommige waterschappen zijn ook nog andere categorieën vertegenwoordigd: de 

categorie ‘pachters’ en de categorie ‘bedrijfsgebouwd’. 
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Waterschappen deed om het algemene belang te behartigen via hun waterbeheer geldt 
dan als startpunt van een analyse van de collectivering van het begrip belang.  
Waar Van Hall echter aan voorbijgaat is dat het begrip van belang in de trits belang-
betaling-zeggenschap niet de ontwikkeling verdisconteert dat ‘belang’ zélf steeds 
minder als fundament van bestuurlijke processen is gaan dienen. Het ‘collectieve 
belang’ van waterbeheer heeft door veranderingen in de bases van politieke 
besluitvorming en de daarmee gepaard gaande uitholling van het begrip belang geen 
referentiepunt in de maatschappij.  
Het inzicht dat de definitie van politiek aan verandering onderhevig is, komt voort uit 
een debat dat in de politicologie en de bestuurskunde vanaf het begin van de jaren 
negentig is gevoerd. Verschillende sociologen en politicologen signaleerden in die 
periode een verandering in het karakter van processen van politieke besluitvorming. 
Socioloog en politicoloog Jan-Willem Duyvendak (1997) signaleert eind jaren negentig 
dat er sprake is van een ‘topografische wending’ in het denken over politiek: niet de 
vraag wat, maar waar politiek is is centraal komen te staan in het academisch debat. 
Het primaat van ‘de politiek’ dient opnieuw te worden gelokaliseerd.
Duyvendak betoogt dat in pogingen tot het lokaliseren van politiek het ‘kloof-denken’ 
de boventoon voert. Als gevolg van het ontstaan van een kloof tussen publiek en 
politiek (in gebruikelijke zin) zouden politieke instituties aan maatschappelijke 
geloofwaardigheid hebben ingeboet. Als voorbeeld hiervan haalt hij onder andere een 
publicatie aan van Bovens en Heijmerijck, die daarin betogen dat de politiek zich 
verplaatst heeft naar het privé-leven, de economie en wetenschap. In overeenstemming 
met de bestuurskundigen Van Gunsteren en Andeweg ageert Duyvendak tegen deze 
wijdverbreide opvatting dat de politiek in Nederland zich verplaatst heeft; in zijn 
optiek zou politiek zich vooral hebben verspreid.
De beleidsanalyticus Maarten Hajer (2003) bouwt voort op deze discussie. Hij is van 
oordeel dat politiek zich vooral heeft verspreid. Hij stelt:  

As established institutional arrangements often lack the powers to deliver the 
required or requested policy results on their own, they take part in transnational 
polycentric networks of governance in which power is dispersed (p. 175).  

Hajer ziet zich als gevolg daarvan ook een uitholling van de bestaande instituten 
voltrekken. Er zou een institutionele leegte zijn ontstaan: ‘action takes place in an 
‘institutional void’: there are no clear rules and norms according to which politics is to 
be conducted and policy measures are agreed upon’. Dit betekent niet dat instituties 
betekenisloos worden. In plaats van dat zij de regels bepalen, worden zij echter 
onderdeel van een krachtenspel waarin regels onderwerp zijn van constante 
onderhandeling.  
Hierdoor ontstaan nieuwe politieke ruimtes. Binnen bestaande instituties kunnen 
bepaalde onderwerpen namelijk niet worden behandeld als onderwerp van politieke 
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besluitvorming. Als voorbeelden van zulke domeinen noemt Hajer het domein van de 
milieupolitiek, genetica en biotechnologie. De manier waarop deze vraagstukken rond 
deze onderwerpen behandeld worden, wordt niet langer bepaald door bestaande 
instituties alleen, maar via een gedifferentieerd samenspel van krachten uit 
bijvoorbeeld het bedrijfsleven, wetenschap, NGO’s en burgers. Hajer verwijst als 
oorzaak van het ontstaan van deze institutionele leegte naar de oorsprong van deze 
instituties in klassiek-modernistische contexten. Zij zijn eenvoudigweg niet ingesteld 
op de ontwikkeling dat politieke macht zich verspreidt tot buiten de muren van deze 
instituten. In de nieuwe politieke ruimtes die daardoor ontstaan worden mogelijkheden 
gecreëerd om aan besluitvorming in deze domeinen tot politieke besluitvorming en 
beleidsvorming te komen.  
Hajer geeft aan dat er in deze context een nieuwe rol voor deskundigheid ontstaat. Ten 
eerste wordt  het niet langer als vanzelfsprekend ervaren dat experts kennis aanleveren 
waar beleidsmakers beleid vervolgens zonder omhaal op baseren. Ten eerste wijst 
hierop de ‘radicale onzekerheid’ waar beleidsmakers mee moeten omgaan: het besef 
ontstaat dat er niet zoiets is als één waarheid. Hierbij speelt, ten tweede, mee dat 
NGO’s en burgers zich niet langer laten overtuigen door een beroep van beleidsmakers 
op die ene waarheid. Ten derde speelt het groeiende besef een rol dat ook 
wetenschappers een vorm van politiek bedrijven. Hajer refereert hier aan de idee dat 
wetenschappers grenzenwerk verrichten ( boundary work  , zie Star, 1989). 
Voortbouwend op werk van moderniteitstheoretici als Giddens (zie bijvoorbeeld 
Giddens, 1994) geeft Hajer op grond van deze ontwikkelingen aan dat vertrouwen 
voortaan actief gewonnen moet worden. Deliberatie speelt hierin een cruciale rol. De 
beleidsanalyse zou oog moeten hebben voor de rol van experts in deze processen van 
deliberatie. 

De ontwikkeling die Hajer en anderen signaleren van de verplaatsing/verspreiding en 
uitholling van de politiek zijn ook te herkennen in veranderingen in het waterbeheer 
door het Waterschap. Hajer geeft aan dat beleidsanalytici vooral processen van 
deliberatie dienen te bestuderen, en waar nodig en mogelijk tevens zouden moeten 
bijsturen.  
Ik zal beargumenteren dat de productie van legitimiteit via claims van experts al eerder 
wordt voorbereid, namelijk in hun technisch-inhoudelijke kennis (zie ook Bogaard, 
1998; Porter, 1995). Ik volg hierin Grin (zie bijvoorbeeld zijn oratie uit 2004), die in 
zijn werk de nadruk legt op de in kennisvertogen verdisconteerde idee van vooruitgang 
en de materiële consequenties van toepassing van zulke kennis. Ik kom hierop terug bij 
de bespreking van de relevantie van dit onderzoek voor de beleidsanalyse, en zal 
aangeven hoe dit bijdraagt tot theorievorming in dit vakgebied. 
De manier waarop zulke legitimiteit wordt geproduceerd is onder invloed van de 
uitholling van bestaande politieke instituties aan verandering onderhevig. Ook deze 
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veranderingen zullen in deze studie aan bod komen. Daarvoor zal ik nu eerst aangeven 
hoe de politiek-bestuurlijke organisatie van waterbeheer in Nederland ondervindt dat 
‘het primaat van de politiek’ ook in waterbeheer een andere betekenis heeft gekregen. 
Hier wordt aan de kern geraakt van het vierde bedrijf dat ik beoog toe te voegen aan de 
literatuur over waterbeheer en waterschappen in Nederland, over de rol van 
deskundigen. Politiek heeft zich onder invloed van een, wat Disco (2002) noemt een 
‘ecological turn’ ook in dit domein voor een deel naar domeinen van 
kennisontwikkeling verspreid.  

Het vierde bedrijf in het drama van het Waterschap: de rol van deskundigen 
Waterbeheerders zijn in de afgelopen decennia in toenemende mate geconfronteerd met 
kritiek op de wijze waarop zij het door hun gevoerde waterbeheer legitimeerden. De 
veranderingen in de manier waarop waterbeheerders op deze kritiek reageerden, wordt 
in verschillende literaturen vaak behandeld als de motor van een fundamentele 
verandering – een ‘transitie’– die zich in Nederlands waterbeheer vanaf de jaren 
zeventig heeft voltrokken. 
Auteurs nemen vaak de discussie die ontstond in aanloop naar de aanleg van de 
Oosterscheldekering in de jaren zeventig als uitgangspunt (Bijker, 2002; Disco & 
Horn-Van Nispen, 1998; Ham, 1999; Westerheijden, 1988). Zij beschrijven, 
overwegend in relatie tot een veranderende organisatiecultuur bij Rijkswaterstaat, een 
overgang van een technocratisch opererend overheidsapparaat naar een meer 
transparante en op basis van overleg handelende organisatie.  
Sommige auteurs benoemen deze verandering als bijvoorbeeld een ‘ecological turn’ 
(Disco, 2002) of een ‘transitie’ (Brugge, Rotmans, & Loorbach, 2005) . Via de duiding 
‘ecological turn’ kent Disco een grote invloed toe in dit veranderingsproces aan de 
Nota Omgaan met Water uit 1985. Hierin worden een aantal opvattingen uit de 
systeemecologie vertaald naar een beleidskoers van wat genoemd wordt integraal 
waterbeheer.  
Brugge, Rotmans en Loorbach werken de betekenis van deze beleidskoers uit aan de 
hand van de ontwikkelingen die zij signaleren na 1985. Zij geven bijvoorbeeld aan dat 
er een overgang heeft plaatsgevonden van een technocratisch naar een maatschappelijk 
waterbeheer, van een sectoraal naar een integraal ruimtelijk beleid, van een regime van 
water wegpompen naar een regime van water vasthouden, enzovoort (fig. 1). In hun 
analyse is er met alle overgangen die zij signaleren sprake van een ‘transitie’; ‘ a 
structural change in the way a societal system operates, a long term process (25-50 
years) resulting from a co-evolution of cultural, institutional, economical, ecological 
and technological processes and developments on various scale levels’.
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Figuur 1. De kenmerken van de oude en nieuwe stijl in Nederlands waterbeheer, op basis 
waarvan er een transitie in waterbeheer heeft plaatsgevonden (Brugge, Rotmans, & Loorbach, 
2005). 

Deze auteurs signaleren dus een omslag in het denken over waterbeheer. Die omslag 
tekent zich af in de ontwikkeling dat biologen en ecologen in toenemende mate als 
gesprekspartner worden beschouwd door hydrologen, waterbouwkundig en civiel 
ingenieurs. Zij geven aan dat waterbeheerders, op grond van de kritiek die in de jaren 
zeventig opkwam op hun wijze van water beheren en de legitimering daarvan, weg 
bewegen van een technocratische benadering. 
Ook bij de democratische legitimering van het door Waterschappen gevoerde 
waterbeheer werden in toenemende mate vraagtekens geplaatst. Het ontstaan van een 
kritische houding ten opzichte van waterschappen vormde de aanzet van de transitie in 
waterbeheer op dit bestuurlijke niveau. Op de achtergrond van de discussies over de 
democratische legitimering van het waterbeheer door waterschappen speelt de in de 
vorige paragraaf beschreven, meer algemene ontwikkeling van de uitholling van 
bestaande democratische instituties een rol.  

Vanaf de jaren zestig kwam de autonomie van het Waterschap onder vuur te liggen, 
omdat het bestuur ervan naar de mening van velen niet voldoende democratisch 
gecontroleerd werd. Met het opvoeren van de druk op Waterschappen om het 
collectieve belang te behartigen hoopte men te bereiken, dat het vaak indirecte belang 
van de bewoner van bijvoorbeeld het achterland of de stadsbewoner zou worden 
verdisconteerd in de afwegingen die door waterschappen worden gemaakt in hun 
waterbeheer. Via de Diepdelverscommissie en de Commissie Merkx in de jaren 
zeventig, en een grondwetswijziging en de Commissie Havelaar in de jaren tachtig (de 
inhoud van de aanbevelingen van deze commissies en de grondwetswijziging zullen in 
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hoofdstuk één aan bod komen) culmineerde deze ontwikkeling in de Waterschapswet 
van 1992. De Waterschapswet voegde als gezegd de categorie ‘ingezetenen’ toe aan 
waterschapsbesturen.  
Een belangrijke ontwikkeling hier is dat de milieubeweging deze kans te baat nam om 
de definitie van het toch wat vage belang van ‘ingezetenen’ bij waterbeheer in de 
richting te sturen van natuurontwikkeling en milieubeheer. De overkoepelende 
milieuorganisatie Stichting Natuur en Milieu bekostigde campagnes om haar 
afgevaardigden via de categorie ingezetenen in Waterschapsbesturen te krijgen.4 De 
Stichting is hierin tamelijk succesvol te noemen. Uit verschillende onderzoeken naar de 
gevolgen van de invoering van de Waterschapswet in 1992 komt naar voren dat de 
toevoeging van de categorie ingezetenen een toename van ‘groene’ bestuurders in de 
waterschapsbesturen heeft veroorzaakt (Lenteren & Bok, 2002; Warmink, 1996). De 
ingezetenen die hun stem uitbrengen blijken hun belang in waterbeheer dus vooral te 
definiëren als gerelateerd aan kwesties van natuurontwikkeling en milieubeheer. 
Voorbeelden van zulke kwesties die tevens in deze studie behandeld zullen worden zijn 
‘waterkwaliteit’ en ‘natuurvriendelijke oevers’. Een centrale bewering die in deze 
studie geboekstaafd zal worden, is dat de categorie ingezetenen ‘gekaapt’ is door de 
natuur- en milieubeweging. Cruciaal in dit verband is dat deskundigen in zeer 
belangrijke mate bepalend waren én zijn bij het formuleren van de doelen van de 
beweging.  
Bij de legitimering van de keuzes voor kwesties rond natuur en milieu die op de agenda 
van de vergaderingen van Waterschapsbesturen verschijnen zijn algemeen drie 
kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste vertegenwoordigt de achterban van 
Waterschapsbesturen vanwege de lage verkiezingsopkomst, welke de laatste jaren 
grofweg tussen de twintig en dertig procent ligt, slechts een selecte groep kiezers. De 
betrokkenheid van ingezetenen bij het werk van het Waterschap is dus laag. Dit is 
overigens precies waar Waterschappen bij invoering van de Waterschapswet bang voor 
waren: dat de nieuw te heffen belasting onvoldoende draagvlak zou genieten in de 
samenleving (zie Hulsen & Leerdam, 1992) . Ten tweede weegt in de overwegingen 
van groene bestuurders in toenemende mate de druk mee van het Rijk om op een 
bepaalde manier invulling te geven aan hun taak. Die druk wordt uitgeoefend via 
allerlei landelijk beleid en wetgeving. Ook de Rijksoverheid heeft dus een grotere rol 
gekregen in het aansturen op formuleringen van het natuurbelang; zeker vanaf het 
moment dat wettelijk werd vastgelegd dat waterschappen zich van autonome naar 
medebewindvoerende bestuursorganen dienden te ontwikkelen, bij de 
Grondwetswijziging in 1982. Ten derde bestaat er niet zoiets als hét belang van natuur 
en milieu. Wanneer is waterkwaliteit goed genoeg? Hoe kan dat worden bepaald? Of: 
op welke manier is er sprake van een watersysteem, en hoe kan dat systeem het beste 
‘integraal’ worden beheerd? 

                                                           
4 Persoonlijke communicatie ir. B. Hermans.  
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Deze kanttekeningen in ogenschouw nemende, wordt een belangrijke vraag hoe men 
‘het natuurbelang’ invult, op basis waarvan dat gebeurt en met referentie naar wiens 
belang. Om de keuze voor het behandelen van bepaalde problemen te legitimeren naar 
hun achterban en in het licht van landelijk beleid doen waterschapsbesturen vaak een 
beroep op deskundigen en hun ‘objectieve’ oordeel hierover. De antwoorden op vragen 
als ‘wat is een goede waterkwaliteit?’ vertegenwoordigen echter geen objectieve 
waarheid, maar weerspiegelen de keuzes van degenen die zich een zeker 
woordvoerderschap rond deze onderwerpen hebben weten toe te eigenen. Ook de 
keuzes voor precies die deskundigen die door waterschapsbestuurders om advies wordt 
gevraagd zijn niet willekeurig.  
De rol van kennis in transities is in de transitiestudies tot nu toe onvoldoende 
onderzocht. Ik zal in deze studie beargumenteren dat de rol van kennis te benoemen 
valt als een politieke dimensie. Kwesties rond de democratische legitimering van 
waterschappen en hun waterbeheer spelen hierin een belangrijke rol. Deze kwesties 
hangen nauw samen met een veranderende betekenis van ‘belang’, zoals die al kort 
werd besproken en uitgebreider aan bod zal komen in hoofdstuk één.  

Probleemstelling en onderzoeksvraag 
Het voorgaande samenvattend besprak ik hoe het begrip belang verknoopt is met het 
denken over het maatschappelijke middenveld in termen van sectoren. Voor ‘het 
belang’ van natuur en milieu bestaat echter geen vanzelfsprekend referentiepunt, zoals 
dat ten tijde van het sectorale denken voor bijvoorbeeld ‘het landbouwbelang’ wel 
bestond. De kern van het vierde bedrijf van het drama van Waterschap luidt als volgt. 
De legitimering van een discursieve koppeling van ‘belang’ aan kwesties van natuur en 
milieu is een hachelijke onderneming. Er bestaat namelijk geen vast referentiepunt 
voor de definitie van dit belang: hét natuurbelang bestaat niet. Daarnaast is de 
democratische legitimiteit van de categorie ingezetenen door de lage opkomst bij de 
verkiezingen – naar maatstaven van de gebruikelijke definitie van democratie althans –
beperkt te noemen. Ook aan de hand van opvattingen en ideeën hierover van 
woordvoerders van het natuurbelang en hun achterban is zo’n referentiepunt slechts in 
beperkte mate op democratisch gelegitimeerde wijze vast te stellen. Het referentiepunt 
voor het definiëren van het natuurbelang is om deze twee redenen een ‘moving target’ 
voor waterschapsbestuurders en ambtenaren in een managementfunctie. Toch wordt 
hét natuurbelang in de beleidsvertogen die Waterschappen ontwikkelen opvallend vaak 
voorgesteld als een eenduidig te definiëren concept.  
Het ontbreken van een referentiepunt voor het definiëren van het natuurbelang en het 
succes van de milieulobby in waterschapsbesturen (dit gezien de eerder genoemde 
toename van het aantal groene bestuurders sinds de invoering van de Waterschapswet 
in 1992) doet vermoeden dat het definiëren van ‘het natuurbelang’ gebeurt op grond 
van de opvattingen van een selecte groep personen. Deze heeft zich een bepaalde mate 
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van zeggenschap verworven over bepaalde onderwerpen die aan het natuurbelang 
worden gekoppeld. Omdat hét natuurbelang niet bestaat, en er bestuurlijk toch behoefte 
is aan een zo objectief mogelijk referentiepunt, blijken deze gesprekspartners opvallend 
vaak personen te zijn die zich profileren als deskundig op een bepaald gebied.  
Als het collectieve natuurbelang geen referentiepunt heeft in de maatschappij, dan is de 
vraag door wie dat belang dan wordt gedefinieerd, en hoe zij aannemelijk maken dat 
juist zij dit belang op een legitieme manier behartigen en invulling geven. De vraag wie 
dit belang construeren beantwoordde ik al kort: hier is een belangrijke rol weggelegd 
voor deskundigen. De onderzoeksvraag wordt dan: 

Welke deskundigen geven ‘het natuurbelang’ invulling, hoe doen zij dat en op welke 
manieren positioneren zij zich als gesprekspartner van waterbeheerders? Hoe zijn de 
manieren waarop zij dat doen veranderd gedurende de decennia waarin er sprake is van 
een transitie in waterbeheer? Hoe hangen deze veranderingen samen met institutionele 
veranderingen in waterbeheer? 

Theoretische relevantie  
De druk van hogerhand op waterschappen om ook het algemene belang te behartigen 
nam dus vanaf de jaren zestig toe. Ik besprak eerder hoe Van Hall deze ontwikkeling 
samenvatte als een ‘collectivering’ van het begrip belang. Deze ontwikkeling en de 
kanttekeningen die ik bij een dergelijke duiding heb geplaatst dienen als 
aangrijpingspunt om de relevantie van deze studie aan te geven voor transitiestudies. 
Vervolgens geef ik aan welke keuzes deskundigen maakten om het onderwerp op basis 
van hun kennis door waterbeheerders geaccepteerd te krijgen. Aan de hand van korte 
beschrijvingen van de inhoud van de hoofdstukken waarin die keuzes zullen worden 
geanalyseerd, zal ik ten tweede aangeven op welke manier deze studie relevant is voor 
de beleidsanalyse. Tot slot zal ik bespreken op welke manier deze studie een 
toevoeging vormt op de waterstaatshistorische literatuur. 

Legitimiteit, de rol van kennis en institutionele veranderingen: transitiestudies 
Discussies over het bestaansrecht van autonome waterschappen met een eigen 
democratisch systeem zijn vanaf het begin van de negentiende eeuw een terugkerend 
verschijnsel. Vanaf de jaren zestig verhevigde de maatschappelijke discussie over dit 
onderwerp. In hoofdstuk één beschrijf ik de discussies zoals die vanuit vier 
verschillende perspectieven zijn gevoerd: op rijksniveau, door bestuurskundigen, door 
een belangrijk vertegenwoordiger van het natuurbelang in waterbeheer de Stichting 
Natuur en Milieu, en door de waterschappen zelf.  
De belangrijkste argumenten in deze discussies zouden in de jaren daarna fungeren als 
ijkpunten voor de waterschappen om hun institutionele identiteit op een nieuwe leest te 
schoeien. Door beleidsmakers op het niveau van de Rijksoverheid werd beleid 
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geformuleerd dat de autonomie van Waterschappen langzaam maar zeker inperkte. 
Bestuurskundigen ontwikkelden pas goed en wel een interesse in de bestuurlijke 
organisatie van het Waterschap op het moment dat de democratie van het Waterschap 
wordt hervormd, vanaf begin jaren negentig. Ook Stichting Natuur en Milieu sprong 
met graagte in op deze ontwikkeling. Zij was bovendien al eerder actief door 
allerhande bezwaarprocedures aan te spannen tegen het Waterschap. Naar opvatting 
van de Stichting vertegenwoordigde het Waterschap eind jaren zeventig nog altijd 
vooral de boerenstand en ondernemers.  
Waterschappen bleken niet ongevoelig voor de argumenten die aangevoerd werden in 
de discussies om het Waterschap af te schaffen. Organisaties werden in veel gevallen 
aangepast om te voldoen aan de eisen die de verschillende partijen stelden die zich nu 
ook belanghebbenden voelden. Waterschappen bleven echter vasthouden aan hun 
fundament in de trits belang-betaling-zeggenschap. ‘Belang’ bleef dus formeel het 
fundament van de waterschapsorganisatie; alleen werd nu het belang niet langer 
gebaseerd op de hoeveelheid grond waarvoor iemand verantwoordelijk was, maar op 
individuele basis. Ook kreeg het begrip een ruimere betekenis, om zo ook het algemene 
belang (lees: het natuurbelang) te kunnen omvatten. Het algemene (of ‘collectieve’) 
belang kwam door toedoen van de milieubeweging, en ook dat van wetenschappers 
zoals uit deze studie naar voren zal komen, steeds meer gelijk te staan aan het belang 
van natuurontwikkeling en milieubeheer. Het Waterschap diende dus een breder palet 
aan belangen te gaan behartigen. Het Waterschap ontwikkelde zich van ‘autonoom’, 
technocratisch opererend bestuursorgaan tot een ‘medebewindvoerder’: van
vertegenwoordiger van de boerenstand in waterbeheer tot een bemiddelaar tussen 
allerlei belangengroeperingen. Op grond van de professionalisering van de 
waterschapsorganisaties werd het Waterschap steeds meer gelijkwaardig geacht aan 
Provincie en Gemeente. 
Was het Waterschap daarmee nu beter toegerust op de veranderingen in de 
fundamenten en de definitie van politiek zoals die zich vanaf eind jaren zestig 
ontwikkelde, en waaruit ook vragen omtrent de legitimiteit en het bestaansrecht van het 
Waterschap rezen? Sommige politicologen zouden deze vraag bevestigend 
beantwoorden. Algemeen zien zij nog altijd een belangrijke rol weggelegd voor 
bestaande democratische instituties in het bemiddelen van ‘transities’ richting een 
duurzame samenleving. De Canadese politicoloog James Meadowcroft schrijft 

[…] once it comes time to commit large scale public resources to particular 
technologies, or to tilt regulatory or policy frameworks to favour particular 
approaches, it is expected that issues will be trashed out through broader societal 
debate and resolved by established political mechanisms. Such decisions have 
profound distributional impacts […]. So it is no wonder that politics mediates 
these choices. Democratic institutions can provide a framework for taking 
legitimate decisions about what constitutes the public interest, for enforcing rules, 
and resolving distributional conflicts [...] (Meadowcroft, 2007, p. 18). 
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Uit dit citaat spreekt een groot vertrouwen in het vermogen van bestaande 
democratische instituties om te kunnen bemiddelen in conflicten die zich voordoen in 
periodes van transitie. De parallel doortrekkend: zoals ook Waterschappen als 
democratische instituten zouden kunnen bemiddelen in de conflicten die zich voordoen 
tijdens deze periode van transitie in Nederlands waterbeheer. Maar kunnen
Waterschappen wel zo’n bemiddelende rol vervullen als het fundament van hun 
organisatie, namelijk afwegingen op basis van verschillende belangen, algemeen niet 
langer als het fundament van besluitvorming wordt gezien? ‘Politiek’ zou zich immers 
hebben verspreid, en democratische instituties zouden aan betekenis hebben ingeboet. 
Om toch op een geloofwaardige manier invulling te geven aan de aan hun toebedeelde 
rol om te bemiddelen in afwegingen van het ‘algemene’ ten opzichte van het 
‘particuliere’ belang, doen Waterschappen een beroep op deskundigen. De reden 
hiervoor is is dat zij op zoek zijn naar een referentiepunt om het toch wat vage 
algemene belang van waterbeheer vast te stellen. Deskundigen krijgen dus een 
bepaalde rol toebedeeld in het definiëren van het algemene belang. Het handelen van 
deskundigen wordt hiermee in een, naar ik zal aantonen steeds belangrijkere mate 
bepalend in het productie van het bestaansrecht van waterschappen. 
Het handelen van deskundigen wordt mede door structuren bepaald. Ik refereer hier 
aan de dualiteit van structuur zoals verwoord in de structuratie-theorie van de Britse 
socioloog Anthony Giddens (1984): structuur is zowel zowel uitkomst als medium van 
handelen.  
In het debat over agency en structuur zijn twee klassieke opvattingen in de sociale 
wetenschappen vertegenwoordigd. Twee grondleggers van de sociologie als 
academische discipline, Emile Durkheim en Max Weber, namen in deze discussie 
tegengestelde posities in. Durkheim was een overtuigd voorstander van theorie waarin 
het belang van socialisatie werd benadrukt: elk menselijk handelen wordt bepaald door 
structuren. Weber benadrukte daarentegen de autonomie van het individu: handelen 
maakt het mogelijk mogelijk bestaande structuren te doorbreken. In de laatste decennia 
won de opvatting terrein dat handelen en structuur met elkaar verknoopt zijn. De Britse 
socioloog Anthony Giddens betoogde dit begin jaren tachtig met zijn structuratie-
theorie. Sociale structuren bepalen het handelen, maar het handelen houdt ook sociale 
structuren in stand. Giddens benadrukt de dualiteit van structuur en handelen.  
Arts, Leroy en Van Tatenhove (2006) hebben de werking van structuren benoemd in 
hun beleidsarrangemententheorie. Zij onderscheiden vier dimensies waarover 
verandering in milieubeleid zich voltrekt. Zij bouwen hiermee voort op theoretisch 
inzicht dat is ontwikkeld met betrekking tot veranderingen in milieubeleid rondom 
processen van institutionalisering, processen rond de vorming en instandhouding van 
beleidsarrangementen, en processen van politieke modernisering. In al deze duidingen 
spelen elementen van structuur en handelen een rol, analoog aan Giddens’ idee van de 
‘duality of actor and structure’ (Arts et al., 2006, p. 96-97).  
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Instituties zijn volgens Arts et al. permanent in beweging. Hetzelfde geldt voor 
beleidsarrangementen, des te meer omdat beleidarrangementen meerdere niveaus van 
beleidsvorming omvatten waardoor zij een nog dynamischer karakter hebben. Zij 
definiëren beleidsarrangementen als ‘the temporary stabilisation of the content and 
organisation of a policy domain’. Politieke modernisering verwijst naar structurele 
processen van sociale verandering en de impact hiervan op openbaar bestuur.  
Voortbouwend op hun definitie van beleidsarrangementen ontwikkelen zij een kader 
waarmee verandering in zulke arrangementen kan worden ontleed. Zij onderscheiden 
vier dimensies waarover zulke verandering zich voltrekt: configuraties van actoren, 
hulpbronnen, vertogen en regels. Onder configuraties van actoren verstaan Arts et al. 
de actoren en coalities van actoren in het betreffende beleidsdomein. Hulpbronnen 
bepalen de machtsverhoudingen tussen actoren en de invloed van verschillende actoren 
op de vorming van beleid. Het gaat hier bijvoorbeeld om subsidies voor onderzoek en 
voor bepaalde beleidsmaatregelen. De dimensie van regels in beleidsarrangementen 
verwijst naar de formele regels en procedures voor interactie. Hier gaat het 
bijvoorbeeld om wetten en formele verhoudingen tussen verschillende instanties. De 
discursieve dimensie omvat de perspectieven en narratieven van de betrokken actoren, 
in termen van normen en waarden, probleemdefinities en benaderingen voor 
oplossingen van deze problemen. Ook ‘programma’s’ zoals de inhoud van 
beleidsdocumenten en -maatregelen vallen onder deze discursieve dimensie (p. 99).  
Deze dimensies verhouden zich tot elkaar als in figuur 2. Als er daarnaast op één van 
die dimensies iets verandert, veroorzaakt dat verandering op een andere dimensie: ‘a 
change to a policy arrangement [..] can result from changes on any of these 
dimensions. The appearance of new actors, a change in the composition of coalitions, 
the broadening or breaking up of existing coalitions are often occasions of dynamic 
change of a policy arrangement’ (p. 100). 
Deze vier dimensies bepalen structuur. Hoe komt nu precies verandering op deze 
dimensies tot stand? Hier is een belangrijke rol voor handelen weggelegd (zie Bos & 
Grin, 2008; Geels & Schot, 2007; Grin, Felix, & Bos, 2004; Grin & Loeber, 2007). 
Grin en Loeber (2007) geven in hun overzicht van theorieën over leren aan hoe deze 
theorieën kunnen bijdragen aan het conceptualiseren van grootschalige processen van 
verandering. Een voorbeeld op basis van een casusbeschrijving van de wijze waarop 
agency binnen theorie over systeeminnovatie gestalte krijgt, wordt gegeven in een 
artikel van Bos en Grin (2008), over praktijken die ontwikkeld werden om te 
experimenteren met duurzame vormen van veehouderij.  
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Figuur 2. De vier dimensies van een beleidsarrangement (Arts et al., 2006, p. 99). 

Bos en Grin stellen zich ten doel een ‘middle range theory’-model te ontwikkelen 
waarmee de agency in processen van systeeminnovatieve verandering begrepen kunnen 
worden. Middels een dergelijk model benadrukken zij het ‘hard work’ dat gepaard gaat 
met het bewerkstelligen van duurzame verandering in veehouderijsystemen. Bos en 
Grin geven aan dat dit werk voortkomt uit de noodzaak om via discursieve 
wilsformatie, recursieve praktijken – dat wil zeggen, praktijken die zichzelf in stand 
houden door steeds te appelleren aan elementen van structuur – te veranderen (Bos & 
Grin, 2008, p. 483; zie ook Fox & Miller, 1996). Zij onderzoeken dus hoe zulke 
praktijken interacteren met het regime- ofwel structuurelementen. 
De besproken auteurs wijzen op het belang van studie naar, ten eerste de manier 
waarop democratische instituties zulke veranderingen bemiddelen, en ten tweede de 
micropolitiek van transities en ten derde hoe de discursieve dimensie van transities kan 
worden bestudeerd. Er komt dus geleidelijk meer aandacht voor dimensies van politiek 
en macht in studie naar transities en systeeminnovaties.  
Deze studie bouwt voort op deze groeiende aandacht voor agency en praktijken gericht 
op systeeminnovatieve verandering voor het benoemen van de politieke dimensie van 
transities – met inachtname van de besproken signaleringen dat politiek zich heeft 
verspreid. Er wordt een perspectief ontwikkeld op de rol van kennis in waterbeheer in 
transitie. In dit perspectief is kennisontwikkeling een product van zowel structuur en
agency; van het samenspel tussen ontwikkelingen op regime-niveau én praktijken. Via 
deze operationalisering en analyse van structuren (beleidsarrangementen, regime) en 
handelen (agency van deskundigen) verbind ik discussies over de legitimering van 
bestaande instituties met de onderzoeksvraag betreffende de rol van kennis in 
transities. De rol van kennis in transities is niet eerder begrepen vanuit de dualiteit van 
handelen en structuur; of anders gezegd, langs de vraag op welke manier 
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geïnstitutionaliseerde structuren door het genereren van legitimiteit via de inhoud van 
kennis niet zozeer verdwijnen, als wel veranderen.

De rol van kennisinhouden: de interpretatieve beleidsanalyse 
In deze studie wordt onder andere gethematiseerd op welke manier er in het definiëren 
van problemen normatieve keuzes worden gemaakt door deskundigen, en hoe zij die 
keuzes verantwoorden. Een belangrijke rol wordt hier toegekend aan de talige dimensie 
van beleid. Met het toekennen van belang aan de talige dimensie in beleid en kennis 
bouw ik voort op een aantal inzichten die zich vanaf de jaren zestig in de 
beleidsanalyse zijn ontwikkeld. 
Beleidsanalytici zetten vanaf de jaren zestig in toenemende mate vraagtekens bij de rol 
van wetenschap als belangrijkste leverancier van dé waarheid. Fischer noemt dit een 
model dat gebaseerd is op het tevreden stellen (‘satisficing’) van beleidsmakers: 
beleidsanalytici leveren de kennis aan die beleidsmakers kunnen gebruiken om de 
effectiviteit van hun beleid te meten. Het op deze manier ‘rationaliseren’ van processen 
van beleidsvorming maakte langzaamaan plaats voor een meer kritische benadering 
van beleid. Fischer stelt 

What these scholars [de beleidsanalytici die gericht zijn op het tegemoet komen 
aan de wensen van beleidsmakers] have generally failed to recognize or to accept 
is that, while satisficing is a good description of what they actually do, it is in fact 
an inherently interpretive activity (Fischer, 2003, p. 5). 

Op basis van inzichten uit de kritische theorie, de hermeneutiek en het 
poststructuralisme benadrukten beleidsanalytici nu de rol van taal en betekenisgeving, 
de rol van de context waarin beleidsvorming plaatsvindt als bepalend voor 
interpretaties van beleid, en de rol van machtsverhoudingen (Fischer, 2003, p. 21-47; 
Hajer, 2003; Yanow, 1993, 1996, 2000). 
De kritische benadering in de beleidsanalyse komt voort uit de reflectie van 
beleidsanalytici op hun eigen rol en positie ten opzichte van beleidsmakers. Zij stelden 
dus vragen bij de rol van hun eigen kennis. Ook de rol van kennis van experts in 
beleidsvorming in het algemeen werd echter onderwerp van studie door 
beleidsanalytici. Door de nieuwe aandacht voor machtsverhoudingen en onder invloed 
van sociaal-constructivistische denkbeelden ontwikkelde men een kritische houding ten 
opzichte van de rol van experts. Door referenties van experts aan dé waarheid zouden 
zij een zekere macht naar zich toe trekken, vaak ten koste van degenen die bijvoorbeeld 
over lokale kennis beschikken. De aandacht van deze beleidsanalytici gaat vooral uit 
naar processen van deliberatie, en hoe de kennis van experts afgewogen kan worden 
tegen andere, nader te definiëren vormen van kennis (Fischer, 2003, p. 205-220; Hajer, 
2003).
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In Nederland groeide als gevolg van deze ‘interpretatieve wending’ in de 
beleidsanalyse de groep onderzoekers die zich richtte op de manier waarop deze 
nieuwe denkbeelden doorwerkten in milieu- en waterbeleid. Dit zijn overigens juist 
domeinen van beleid die Hajer bestempelt als domeinen waarin besluitvorming in 
mindere mate op democratische wijze bemiddelbaar wordt via de bestaande 
democratische instituties. Juist daarin werd dus blijkbaar het belang van processen van 
deliberatie en interactieve besluitvorming onderkend.  
Ongeveer vanaf het jaar 2000 begonnen beleidsanalytici en bestuurskundigen manieren 
te onderzoeken waarop democratische legitimiteit van beleid anders dan via 
verkiezingen en onderhandeling op basis van machtsrelaties kan worden gewaarborgd 
(Boogerd, 2005; Boogers & Tops, 2000; Buuren, 2006; Dicke, 2002; Huitema, 2002; 
Jong & Meijerink, 2006; Kuks, 2004; Kuks & Bressers, 2001; Meijerink, 2005; 
Tatenhove, 1993; Wesselink, 2007; Wiering & Arts, 2006). Het betekent de doorbraak 
van studies in de beleidsanalyse als studie naar deliberatieve beleidsvorming op het 
gebied van natuur en milieu (zie ook Arts et al., 2006, p. 94-96).  
Zoals al eerder werd aangegeven zal in deze studie een ander startpunt worden 
gekozen. Niet processen van deliberatie, maar de inhoud van kennis zelf zoals die voor 
beleid wordt ingezet is hier het startpunt van analyse.  De inhoud van kennis bevindt 
zich op de discursieve dimensie van het beleidsarrangement.  
In een poststructuralistische opvatting van taal wordt er kort gezegd vanuit gegaan dat 
de betekenis van een woord tot stand komt vanuit de relatie van de betekenis van dit 
woord met andere betekenissen (Saussure, Bally, & Sechehaye, 1983 [1916]). 
Betekenissen bestaan enkel in relatie tot elkaar, en refereren niet naar een 
werkelijkheid buiten taal. Hieruit vloeit voort dat iedere taal zijn eigen werkelijkheid 
omvat. Die werkelijkheden worden geconstrueerd door allerlei samenhangen binnen 
deze taal aan te brengen. Een taal die vanuit een bepaalde samenhang van concepten 
een werkelijkheid zegt te representeren, wordt een ‘discours’ of een ‘vertoog’ 
genoemd.  
Taal moet hier niet beschouwd worden in termen van ‘het Nederlands’ of ‘het Engels’. 
Een samenhangende taal kan ook ontwikkeld worden in bijvoorbeeld ideologieën of 
academische disciplines. Hier is sprake van een terugkerend gebruik van bepaalde 
woorden of concepten in samenhang met andere concepten; zoals ‘vervreemding’ in 
relatie tot ‘revolutie’ in het communisme, of ‘relativiteit’ in relatie tot ‘energie’ in de 
natuurkunde. In hun samenhang roepen deze concepten beelden op.  
Hierbij moet één kanttekening worden gemaakt. Kennisinhouden vinden een 
referentiepunt in materialiteiten. Grin (2004; 2007, p. 50-52)  geeft in dit verband aan, 
daarbij refererend aan onder andere het werk van Duitse socioloog Ulrich Beck, dat 
kennisontwikkeling tot nu toe vooral heeft bijgedragen aan beheersing van de 
werkelijkheid. De bestaande manieren van kennisontwikkeling én kennisinhouden 
hebben op deze manier, naast positieve ontwikkelingen als het verhogen van de 



INLEIDING

17

levensverwachting,  tevens bijgedragen aan het ontstaan van allerlei ongewenste 
neveneffecten gedurende de ontwikkeling van de Moderniteit.  
Cruciaal voor een goed begrip van de benadering van kennis in dit onderzoek is Grins 
betoog dat daarom ook de aard en inhoud van kennis waarin deze paradigma’s van 
beheersing worden verdisconteerd, de aandacht behoeven in het denken over transities 
en systeeminnovaties. Grin gaf eerder al aan dat het van belang is ook aandacht te 
hebben voor de materiële dimensie van ‘policy belief systems’ (Grin & Graaf, 1996, 
zie ook Schön & Rein, 1994 en Yanow, 1993). In zulke systemen bestaan voorkeuren 
voor het geven van bepaalde betekenissen aan technologische artefacten. Bos en Grin 
(2008) werkten de rol die de materiële dimensie speelt uit in een artikel over reflexief 
ontwerpen in de veehouderij. De vraag wordt dan: op welke manier dienen zulke 
paradigma’s in kennis te worden bestudeerd, en hoe wordt door deskundigen 
omgegaan met feedback uit de materialiteit? 
De wijze van definiëring van een probleem door experts wordt hier beschouwd als een 
talige interpretatie van hun waarnemingen, met referentiepunten in materialiteiten. Ik 
bestudeer kennis hier als een (soms georganiseerd, ‘disciplinair’) vertoog – een 
systeem van samenhangende concepten die in referentie tot elkaar betekenis  
verkrijgen – dat op bepaalde gronden zich een zekere sociaal-culturele positie heeft 
verworven.  

Disciplinaire vertogen werken soms wel en soms niet door in processen van 
beleidsvorming. Dat hangt af van de mate waarin de gehanteerde definities aansluiten 
bij andere sociaal-culturele ontwikkelingen. Ik ontleen deze stelling aan de 
wetenschaps- en technologiestudies (science and technology studies, STS).Plotselinge 
discontinuïteit in disciplinaire vertogen wordt door onderzoekers van wetenschaps- en 
technologieontwikkeling vaak verklaard vanuit beschouwingen van ontwikkelingen in 
een bredere sociaal-culturele context. Hierin doen zich veranderingen voor die zulke 
discontinuïteit kunnen verklaren.  
Eén van de grondleggers van dit denken is Thomas Kuhn, die in 1962 in zijn boek The 
structure of scientific revolutions het ‘logisch-positivistische’ beeld van de 
ontwikkeling van wetenschappelijke kennis ter discussie stelde. Volgens het logisch 
positivisme ontwikkelt wetenschap zich volgens een zelfstandige en interne dynamiek. 
Die dynamiek wordt bepaald door continue falsificatie. Langzamerhand nadert men 
steeds dichter tot de kern van ‘de werkelijkheid’. 
Kuhn (1962) bekritiseerde dit idee van vooruitgang in de wetenschap. Hij geeft aan dat 
er periodes van normale wetenschap en revolutie bestaan. Periodes van normale 
wetenschap worden gekenmerkt door een overeenstemming in de wereldbeelden van 
wetenschappers. Normale wetenschap wordt geregeerd door onbetwiste ‘paradigma’s’. 
Pas wanneer herhaaldelijk (in de experimentele wetenschap via bijvoorbeeld 
‘replicatie’, zie Collins) is aangetoond dat er iets schort aan een paradigma, dan zal 
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zich na deze periode van crisis een revolutie in het denken van wetenschappers 
voordoen (zie ook De Vries, 1995, p. 97-108).   
Het idee van een contextafhankelijke wetenschap is nadien uitgewerkt door onder 
andere Bloor (1976), Shapin en Schaffer (1985), Collins (1985), en Latour (1987, 
1993).5 Bloor ontwikkelde in 1976 een wat hij noemde ‘strong programme in the 
sociology of scientific knowledge’. Het programma van de wetenschapssociologie van 
Bloor is gebaseerd op vier aannames. Ten eerste onderzoekt men de voorwaarden 
waaronder geloof in en het karakter van bepaalde kennis tot stand komt. Ten tweede 
moet men onpartijdigheid betrachten ten opzichte van de juistheid of onjuistheid van 
bepaalde kennis. Ten derde moet de gehanteerde verklaringswijze symmetrisch zijn. 
Juistheid en onjuistheid worden op dezelfde manier verklaard. Tot slot is er de eis van 
reflexiviteit. Patronen die worden herkend in wetenschappelijke kennis zijn ook 
toepasbaar op de sociologische kennis zelf. 
Collins richt zich op het deconstrueren van de regels die in wetenschap gelden. Hij 
richt zich op wat een wetenschapper kenmerkt. Ten eerste hebben ze een eigen 
natuurlijke houding bij het verzamelen van data en het produceren van data, en 
beschouwen deze als onproblematisch, als men zich al van het mogelijk 
problematische karakter van hun handelen bewust is. Ten tweede probeert men soms 
de regels die normaal voor lief worden genomen te vervangen door een andere set 
regels. Ten derde produceren wetenschappers daardoor dus af en toe resultaten die niet 
passen binnen het heersende paradigma, waardoor ze betrokken raken in een 
controverse. Volgens Collins gaat de studie van kennis over zulke 
veranderingsprocessen; oftewel over de constructie van nieuwe manieren om tegen de 
wereld aan te kijken. Of er verandering plaatsvindt hangt af van het feit of de beoogde 
veranderingen wortelen in de bredere wetenschappelijke gemeenschap. Het gaat daarbij 
om veranderende patronen van interactie binnen de gemeenschap en daarbuiten, met de 
bredere wetenschappelijke en sociale context. Er zijn volgens Collins drie stadia te 
onderscheiden in het bestuderen van veranderingen in wetenschap: interpretatieve 
flexibiliteit van experimentele resultaten, ‘closure’ van interpretatieve flexibiliteit 
waarbij vaak bepaalde retoriek wordt ingezet en de manier waarop zulke momenten 
van ‘closure’  relateren aan de bredere sociale en politieke structuur. 
Bloor en Collins zijn wetenschapssociologen. Ook in geschiedenissen van wetenschap 
maakte Kuhns denken het een en ander los. De studie van Shapin en Schaffer naar het 
zeventiende-eeuwse dispuut tussen Robert Boyle en Thomas Hobbes laat de mogelijke 
verdiensten van een dergelijke benadering van de ontwikkeling van wetenschap in 
historische studies van wetenschap zien. Zij analyseren de twee zeer verschillende 

                                                           
5 Dit is geen uitputtend overzicht van de literatuur die voortbouwt op het denken van Kuhn. 

Ik bespreek hier slechts enkele van de vele voor dit vakgebied vormende studies. Voor een 
toegankelijke en meer uitgebreide introductie in de wetenschaps- en technologiestudies zie 
De Vries (1995). 
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wereldbeelden die Boyle en Hobbes aanhingen, en die naar hun mening verklaren 
waarom zij nooit nader tot elkaar zijn gekomen in hun discussie.  
Latour tot slot geeft in een recensie van het boek van Shapin en Schaffer aan dat naar 
zijn opvatting het bemiddelde ‘ding’, de technologie zelf, onvoldoende aandacht krijgt 
in hun werk. De luchtpomp van Boyle zou de waarneming bemidddelen en daarmee 
het impliciete wereldbeeld in de theorieën van Boyle een bepaalde richting in sturen. 
De kritiek van Latour luidt een nieuwe wending in in de studie van wetenschaps- en 
technologiestudies; omdat de opvatting van agency wordt uitgebreid naar dingen en 
dieren, waar handelen eerst was voorbehouden aan mensen.   

Of (concepten uit) de ontwikkelde disciplinaire vertogen worden overgenomen in 
beleidsvertogen, wordt mede bepaald door de aanwezige structuren. In de 
interpretatieve beleidsanalyse bestaat weinig aandacht voor de manier waarop 
disciplinaire vertogen en beleidsvertogen inhoudelijk worden gestructureerd door 
contextafhankelijke factoren. Voorbeelden van zulke factoren zijn de al dan niet 
aanwezige consensus rondom een bepaald vertoog van kennis (discours), de 
institutionele constellatie in beleid en wetenschap op dat moment en de dominante 
vertogen daarin, de achtergronden van de betrokken instituties en de 
onderzoeksdomeinen waar de betreffende experts en kennis hun achtergrond in hebben.  
Ik heb eerder aangegeven op welke manier ik als heuristiek voor het aanbrengen van 
verbanden tussen deze factoren de beleidsarrangemententheorie gebruik. Kennis maakt 
deel uit van de discursieve dimensie: paradigma’s zijn stelsels van samenhangende 
concepten en zijn onderdeel van, al dan niet disciplinair georganiseerde vertogen. 
Verdisconteerd in het onderzoek naar de inhoudelijke ontwikkeling van deze vertogen 
wordt de mogelijkheid dat waterbeheerders mogelijk reageren op feedback vanuit 
watersystemen; en dat de maatregelen analoog aan de notie van ‘reflexief ontwerpen’ 
reageren op signalen vanuit de materiële werkelijkheid.  
De bijdrage aan de beleidsanalyse bestaat er dus uit dat hier de rol van de inhoud van 
kennis in de legitimering van bestaande structuren en verandering daarin wordt 
onderzocht.  

Een kritische benadering van de terminologie van waterbeheerders: de 
waterstaatshistorische literatuur 
Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis omvat een oude en zeer uitgebreide literatuur. Er 
zijn grofweg vijf genres in te onderscheiden. Ten eerste het genre van de biografie. Het 
leven en werk van beroemde waterstaatsingenieurs wordt beschreven in monografieën, 
of een bepaalde episode uit het leven van zo’n persoon wordt belicht in artikelen in 
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tijdschriften (zie bijvoorbeeld Ham, 2003; Nispen & Horn-Van Nispen, 2003).6 Ten 
tweede valt het genre van de ‘rampengeschiedenis’ te onderscheiden. Rampen, de 
sociaal-economische gevolgen en de technische ingrepen om in het vervolg een 
dergelijke ramp te voorkomen staan hierin centraal (zie bijvoorbeeld Slager, 1992). Het 
derde genre belicht een geschiedenis vanuit een bepaald disciplinair oogpunt of 
theoretisch raamwerk. Ondertitels van artikelen en boeken in dit genre luiden 
bijvoorbeeld ‘een ecologische geschiedenis’, ‘de transitie in waterbeheer’ of ‘een 
geschiedenis van beleid’ (zie bijvoorbeeld Brugge et al., 2005; Heezik, 2008; 
Ravesteijn, 2006). Het vierde genre neemt de aanleg van een bepaalde waterweg of de 
ontwikkeling van een bepaalde techniek als uitgangspunt voor historische studie (zie 
bijvoorbeeld Ertsen, 2005; Giebels, 1994). Het vijfde, meest bekende genre is het genre 
waarin ‘de’ geschiedenis van een bepaalde organisatie of zelfs de Nederlandse 
Waterstaat in zijn geheel wordt beschreven (zie bijvoorbeeld Giebels, 2002b; Ham, 
1999; Noort, 2003; Ven, 2003). De laatste zijn vaak luxe, gebonden uitgaven met 
prachtige reproducties van historisch beeld- en kaartmateriaal.  
Vanwege de lange geschiedenis van de relatie tussen Nederlanders en waterbeheerders 
heeft zich een vertoog rond het werk van Waterschappen ontwikkeld dat enkel voor de 
ingewijde begrijpelijk is. In de wat uitgebreidere overzichtswerken zijn vaak glossaria 
van waterstaatstermen opgenomen. Van 1992 tot 2001 verschenen in het Tijdschrift
voor Waterstaatsgeschiedenis steeds delen van een glossarium van de hand van 
Danner, Van Rijswijk, Streefkerk en Zeiler.7

Wat de bovengenoemde historische genres kenmerkt is dat men in de meeste gevallen 
het taalgebruik van waterbeheerders dat in zulke glossaria verklaard wordt, overneemt. 
Deze studie onderscheidt zich van de waterstaatshistorische literaturen doordat het de 
taal van waterschappen en het daarmee verweven technisch jargon niet als een 
vanzelfsprekendheid aanvaardt. Continuïteiten en veranderingen in de taal van 
waterbeheerders en deskundigen, oftewel de discursieve dimensie van 
beleidsarrangementen, worden juist als belangrijk uitgangspunt van studie genomen.  
Ik benader veranderingen in vertogen van waterbeheerders als signalen van het 
gegeven dat er bepaalde politieke keuzes zijn gemaakt. Mede op basis van zulke 
discursieve verschuivingen zal de historische ontwikkeling van de institutionele 
verhoudingen in regionaal waterbeheer in relatie tot de ontwikkeling van kennis 
worden onderzocht.  Voorbeelden van zulke discursieve verschuivingen zijn de 
veranderende betekenis van ‘belang’ en de toevoeging van de term ‘ingezetene’ aan de 
terminologie van waterschappen. Ook via het traceren van de manieren waarop 
bijvoorbeeld ‘waterkwaliteit’ voor 1970 werd aangeduid, kunnen zulke veranderingen 

                                                           
6 De historica Marie Louise ten Horn-van Nispen heeft in het tijdschrift van de Vereniging 

voor Waterstaatsgeschiedenis vanaf 2003 regelmatig artikelen gepubliceerd met daarin 
biografieën van waterstaatsingenieurs.  

7 Zie http://www.jvdn.nl/pages/WG/02.html. 
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worden onderzocht. In dit geval beschrijf ik op welke manier een term als 
waterkwaliteit betekenis verkreeg voor instanties met een verantwoordelijkheid in 
waterbeheer.  

Methodische verantwoording 
Kennis wordt hier vooral benaderd als onderdeel van de discursieve dimensie. 
Veranderingen in taalgebruik door onderzoekers en waterbeheerders worden als 
aanwijzingen gehanteerd dat er verandering is geproduceerd. De rol van materie 
(bijvoorbeeld beken, kanalen, waterstaatstechnische kunstwerken en waterpeilen) 
worden niettemin steeds benoemd en beschouwd. Hiermee wordt aangegeven dat er in 
zulke vertogen steeds naar tastbare referentiepunten wordt gezocht. Daaromheen 
worden bepaalde probleemdefinities opgesteld. Bos en Grin (2008) signaleren dat 
gedurende transities vaak sprake is van een in toenemende mate ‘reflexief’ reageren op 
de feedback van materiële zaken.  
 Als analytisch kader voor de samenhang tussen de veranderingen op de discursieve 
dimensie van kennisvertogen en institutionele veranderingen maak ik zoals gezegd 
gebruik van de theorie van beleidsarrangementen van Arts, Leroy en Van Tatenhove 
(2006). De meer institutionele dimensies bevinden zich vooral in de dimensie van 
regels en hulpbronnen. Op deze dimensies vindt algemeen eerder stabilisering en 
institutionalisering plaats, waardoor ook actorconfiguraties en vertogen uiteindelijk 
stabiliseren.   
Ik zet deze theorie in als een heuristisch kader. Op de wijze waarop ik dat doe kom ik 
terug in de conclusie, bij het bespreken van de relevantie van deze studie voor 
transitiestudies. De dimensies die Arts et al. (2006) onderscheiden dienden tijdens het 
schrijven van de hoofdstukken van deze studie als sensitiverende concepten voor het 
benoemen van de verschillende niveaus van verandering en de samenhang daartussen. 
In dit deel van de conclusie zal tevens worden teruggekomen op hoe kennisvertogen in 
toenemende mate refereren aan zulke feedback vanuit materie. 
Het onderzoek zelf heeft plaatsgevonden op basis van een reeks gesprekken met 
betrokkenen bij experimenten in regionaal waterbeheer (zie bijlage), studie van 
primaire bronnen afkomstig uit archieven van overheidsinstanties en privéarchieven en 
allerlei secundair bronnenmateriaal (zie referenties). 

Discussie over het bestaansrecht van waterschappen 
Een in een bredere optiek relevante vraag is of de andere en bredere deskundigheid die 
Waterschappen zich hebben verworven, voldoende reden is voor het laten bestaan van 
een dergelijke aparte bestuurslaag met een eigen vorm van democratie. De 
veranderende betekenis van ‘belang’ speelt een belangrijke rol bij het beantwoorden 
van deze vraag.  
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Vanwege het ontbreken van een referentiepunt in de samenleving voor het definiëren 
van het natuurbelang – en het gebrek aan een ‘objectieve’ formulering van dit belang 
überhaupt – hebben deskundigen de taak van het definiëren van het ‘collectieve 
natuurbelang’ op zich genomen. Waterschappen zoeken zo naar een manier om hun 
bestaansrecht naar een grote groep relatief nieuwe stemmers in waterschapsbesturen, 
namelijk de ingezetenen, te legitimeren. 
De problemen die op bestuurlijk niveau worden ervaren bij het definiëren van 
‘natuurbelang’ worden voor een belangrijk deel door deze nieuwe deskundigen rond 
het Waterschapswerk bemiddeld.  Deskundigen maken bij het definiëren van 
natuurbelang echter keuzes om bepaalde oplossingsrichtingen hierbij wel, en andere 
niet te verkennen. Het zijn precies die keuzes die in veel gevallen bepalen wat 
publiekelijk als hét belang van een bepaald aspect van waterbeheer voor natuur wordt 
gezien. Die keuzes zelf worden echter ook op verschillende manieren bemiddeld. In de 
volgende hoofdstukken zal ik een aantal keuzes waar deskundigen zich in het verleden 
voor gesteld zagen, en hoe en waardoor die keuzes worden bemiddeld.  
Dit heeft consequenties voor de legitimiteit van het handelen van waterbeheerders. Als 
vooral deskundigen het belang van bepaalde manieren van waterbeheer voor 
natuurontwikkeling en milieubeheer bepalen valt het te verwachten dat het hierop 
gebaseerde maatregelen door Waterschappen in sommige gevallen op weerstand zal 
stuiten van degenen in naam waarvan zij zeggen te handelen. Sommige boeren zullen 
zich bijvoorbeeld niet kunnen vinden in het door Waterschappen gevoerde 
waterbeheer, waar zij eerst de voornaamste achterban van het Waterschap vormden. 
Ook anderen kunnen echter meer hinder dan profijt van maatregelen van 
Waterschappen ondervinden. Dit opent nieuwe perspectieven in de nog altijd actuele 
discussie over het bestaansrecht van het Waterschap.
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1. Discussie over het bestaansrecht van het Waterschap: vier perspectieven  

Het regionale niveau in waterbeheer is het oudst nog bestaande bestuurlijke niveau 
waarop waterbeheer in Nederland plaatsvindt. In de elfde eeuw begon men al met de 
droogmaking van veengronden. De bestuurlijke knooppunten werden hier gevormd 
door de waterschappen en ambachten.  
Vanaf de elfde tot en met de achttiende eeuw groeiden waterschapsbesturen uit tot zeer 
machtige instanties met allerlei in de Middeleeuwen ontstane rechten en plichten; zoals 
het heerlijk recht, waarbij de basis van de macht van een ieder wordt bepaald aan de 
hand van de hoeveelheid land die hij bezit, en bijbehorende handhavende en 
rechtsprekende macht. De wijze waarop vanaf dit moment sociaaleconomische 
belangen en waterbeheer met elkaar verknoopt raakten, wordt uitgebreider door 
bijvoorbeeld Dam (2002) behandeld. 
Aan het begin van de negentiende eeuw ontstond echter discussie over de rechten van 
waterschappen. Uiteindelijk zouden zij, als ‘overblijfselen van het ancien régime’ 
(Fockema Andreae, 1934, p. 237; Woud, 1987), ternauwernood de centralisatieslag 
overleven die Napoleon tijdens zijn heerschappij in de Nederlanden van 1810 tot 1815 
in het staatsbestel doorvoerde. De invloed van het Franse centralistische bestuursmodel 
deed zich echter ook nog in de jaren daarna gelden.  
Bij alle centraliserende maatregelen in de eerste helft van de negentiende eeuw, en de 
daarmee gepaard gaande gehele of gedeeltelijke ontmanteling van bestuurlijke organen 
en gebruiken die als kenmerkend voor het oude regime werden gezien (Fockema 
Andreae, 1934; Toonen, Dijkstra, & Meer, 2006, p. 184), werd een opvallende 
uitzondering gemaakt voor waterschappen. Het besluit werd genomen om de 
waterschappen ‘voorlopig’ te laten voortbestaan, zonder hun autonomie overigens 
staatsrechtelijk te verankeren.8

Het besluit om de waterschappen voorlopig te laten bestaan, is te vinden in artikel 39 in 
het per 18 oktober 1810 uitgevaardigde ‘Grote Decreet op de Organisatie van het 
nieuwe Departement Holland’, dat wordt geciteerd in het proefschrift van 
waterschapshistoricus, jurist en latere secretaris van Hoogheemraadschap Rijnland S.J. 
Fockema Andreae:  
‘L’administration des polders, digues et routes, ainsi que leur entretien et leurs 
réparations, restera provisoirement telle qu’elle est aujourdhui. […]’.9 In een 
toevoeging op het decreet in datzelfde jaar, 1810, werd de verantwoordelijkheid voor 
dijkonderhoud bij de op dat moment daarmee al belaste waterschapsbesturen gelegd: 
‘L’administration des digues restera confiée aux colleges qui en sont actuellement 
chargés’ (Fockema Andreae, 1934; Kloosterman, 1993, p. 104).  

                                                           
8 Dat wordt het geval in 1848, wanneer middels de Grondwet de autonomie van 

waterschappen wordt erkend (Brainich von Brainich-Felt, 1993, p. 112). 
9 Cursivering mb. 



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

24

Het voorlopige karakter van dit decreet kon worden ontbonden wanneer er een 
adequate bestuursvorm ter vervanging van de waterschappen werd gevonden, welke bij 
wet werd bekrachtigd. Zolang dat niet gebeurde bleven waterschappen in het zadel, en 
mochten zij zelfs hun oude rechtsprekende macht blijven uitoefenen. In de woorden 
van de door de centrale overheid aangestelde functionaris belast met kwesties 
aangaande de Waterstaat, de requestmeester10

Il ne faut pas perdre de vue […] que la loi, qui ne veut jamais de lacune, n’abolit 
que les choses rendues inutiles par celles qu’elle crée. [...] les tribunaux [de 
algemene rechtbanken, mb] ne sont point compétents pour juger les affaires 
relatives à la direction des polders et des digues […] toutes les discussions […] 
doivent être portées devant les collèges superieures (de hoogheemraadschappen), à 
qui il appartient de (les) décider… (Fockema Andreae, 1934, p. 262). 

Afschaffing van waterschappen alsmede afschaffing van hun rechtsprekende macht 
werden voorlopig afgewend, waarmee de autonome positie van waterschappen voor de 
komende jaren was gewaarborgd.11 Dit gebeurde overigens met een beroep op het 
argument dat door voorstanders van het waterschapsbestel, zij het op wisselende 
gronden, nog altijd overeind gehouden wordt; namelijk het argument waarbij de 
waterschappen tegen opzichte van concurrerende machten als de enige competente 
overheid worden gezien aangaande lokale kwesties rondom waterbeheer. 
Concurrerende machten waren in dit geval, ‘les tribunaux [qui] ne sont point compétent 
de juger les affaires relatives à la direction des polders et des digues’. Later zou 
overigens niet de verhouding tussen de rechtelijke machten en de rechtspraak door 
Waterschappen de nodige spanning opleveren, maar vooral die tussen Provincie en het 
Waterschap (Giebels, 1992; 1998, p. 244; Kloosterman, 1993).  
Niettemin werden er al in deze periode voorstellen gedaan om het waterschapsbestel te 
uniformiseren. In 1812 werd een dergelijk voorstel gedaan door de prefect van het  
– analoog aan Frans bestuurlijk model – zojuist opgerichte departement De Monden 
van de Maas.12 Deze voorstellen vonden echter geen gehoor, want, in de woorden van 
Fockema Andreae, ‘de noodige gegevens omtrent de inrichting der zoozeer 
verscheidenen waterschappen [ontbreken]’. Fockema Andreae baseert zich op stukken 
van de requestmeester, waarin deze stelde dat: 

                                                           
10 Kloosterman, 1993, p. 104. 
11 Men dient zich hier te bedenken dat die juridische autonomie voordien als een 

vanzelfsprekendheid gold: Waterschappen genoten het recht recht te spreken in het geval 
van conflicten aangaande de waterbeheersing in hun beheersgebieden. 

12 Zie voor een historische analyse van de Nederlandse bestuurscultuur, met daarin ook de 
veranderingen die in de Franse periode werden doorgevoerd, Randeraad & Wolffram 
(2001).  
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Non des modifications, mais un changement total dans cette administration, 
laquelle pourtant Sa Majesté l’Empereur et Roi a jugé à propos de conserver et 
confirmer et qui ainsi doit être maintenue sur l’ancien pied, jusqu’à ce qu’une 
nouvelle décision du gouvernement, soit générale, soit pour des cas ou objets 
particuliers, y aura apporté des changements (Fockema Andreae, 1934, p. 262-
263). 

Het feit dat het Waterschapsbestel in deze periode ‘noch in algemene zin, noch in 
particuliere gevallen of bezwaren’ is herzien, duidt erop door de heersende macht de 
verscheidenheid onder waterschappen als een noodzakelijkheid  – een noodzakelijk 
kwaad?13 – werd gezien, die vóór de wens van sommigen tot uniformisering van het 
waterschapsbestel gaat.14

‘Dit is de proloog van een drama in drie bedrijven – van rechtsmacht en politiemacht, 
van wetgeving en autonome bestuursmacht – hetgeen wij thans zullen zien opvoeren’, 
zo schreef Fockema Andreae in 1934 ter besluit van deze paragraaf over 
waterschappen en de ‘herstelde orde van zaken’ in zijn proefschrift (p. 265). Met enig 
gevoel voor historische dramatiek kan op basis van dit hoofdstuk worden 
geconcludeerd dat het voorlopige karakter van het decreet van 1810, en de discussies 
over decentraal waterbeheer zoals die halverwege de negentiende eeuw werden 
gevoerd, het waterschapsbestel tot op de dag van vandaag zijn blijven achtervolgen. 
Het meest opvallend daarbij is dat zij deze discussies steeds hebben overleefd. 

Aan een bespreking en analyse van discussies over de decentrale organisatie van 
waterbeheer in Nederland zijn op zichzelf staande studies gewijd (Berg, 1982; Sneep, 
1980). Aan de hand van vier dwarsdoorsneden van de niveaus waarop deze discussie is 
gevoerd volgt nu een weergave van het debat over de organisatie van Nederlands 
waterbeheer vanaf de Tweede Wereldoorlog.  
De eerste dwarsdoorsnede behelst een bespreking van de discussie zoals dat op 
(centraal) rijksniveau is gevoerd;15 de tweede geeft de standpunten in de discussie 
onder bestuurskundigen weer; en de derde dwarsdoorsnede betreft de discussie over het 
bestaansrecht van waterschappen zoals die binnen een milieubeweging is gevoerd. 
Deze milieuorganisatie, Stichting Natuur en Milieu, is zich sinds de jaren zeventig 

                                                           
13 Fockema Andreae, 1934, p. 234.  
14 De discussie over het voorlopige karakter van deze regeling zal een ampele vier decennia 

later opnieuw ontbranden, namelijk in 1855, als Thorbecke per wet laat vaststellen dat 
provincies de waterschappen kunnen dwingen tot het uitvoeren van werken. Dat die wet 
nauwelijks wordt uitgevoerd, heeft volgens Giebels te maken met het feit dat waterschappen 
erg op hun autonomie zijn gesteld (Giebels, 1998). Het feit echter dat men al in 1855 een 
wet nodig acht om in het geval van een patstelling de provincie jurisdictie te geven over 
activiteiten van een waterschap, duidt op het bestaan van een soms gespannen bestuurlijke 
verhouding van waterschap met provincie; een andere constante in de discussie over 
centraal versus decentraal waterbeheer.  

15 Vergelijk ook Havekes (2008). 
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steeds meer is gaan profileren als dé NGO met kennis van waterdossiers.16 De vierde 
dwarsdoorsnede besteedt aandacht aan hoe de decentraal georganiseerde 
waterschappen zelf met deze discussie zijn omgegaan. Zo ontstaat een collage van de 
verschillende standpunten die in verleden en heden zijn ingenomen ten opzichte van 
kwesties rond het voortbestaan van waterschapsbestel, inclusief de verschuivingen die 
zich aftekenen in die afzonderlijke standpunten in de context van de maatschappelijke 
vraagstukken van dat moment. 
Uit dit hoofdstuk zal naar voren komen dat de discussies over het bestaansrecht van 
Waterschappen vooral zijn gevoerd met het oog op de wijze waarop zij de mate van 
belanghebbendheid in waterbeheer bepaalden, en op grond daarvan invulling gaven aan 
hun waterbeheer. Het zal echter hier en daar al doorschemeren dat ten grondslag aan 
deze discussies ook een veranderend begrip van beheer van water zélf ligt. Dat brengt 
met zich mee dat ook de deskundigheid ontwikkeld voor en door waterbeheerders van 
inhoud en karakter veranderde, zoals in de hoofdstukken hierna aan bod zal komen.   

I. Het debat over het Waterschapsbestel op rijksniveau: groeiend wantrouwen jegens 
functionele overheden 
Na de Tweede Wereldoorlog was het slecht gesteld met de waterinfrastructuur in 
Nederland. Vanuit militair-strategisch oogpunt waren vooral in de provincie Zeeland 
diverse gebieden onder water gezet. Tijdens de oorlogsjaren was er door de 
waterschappen weinig onderhoud gepleegd. Daardoor was er na de Tweede 
Wereldoorlog sprake van veel achterstallig onderhoud aan dijken, wegen en 
waterstaatkundige werken. Tijdens de wederopbouwperiode lagen de prioriteiten bij 
het economisch weer op gang helpen van de Nederlandse economie. Waterbeheer werd 
in deze context begrepen als dienend aan de landbouwproductie. Door overstromingen 
en verzilting was een aanzienlijk deel van het landbouwareaal tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog bijvoorbeeld ongeschikt geraakt voor landbouwproductie.  
Werk aan bescherming tegen het water kreeg minder prioriteit. Eén van de redenen 
hiervoor is is dat de aanleg van nieuwe werken voor waterkering onder de 
verantwoording van Rijkswaterstaat viel. Rijkswaterstaat was tot de jaren vijftig een 
logge en bureaucratische organisatie. Hierop wijst bijvoorbeeld de door veel historici 
bewezen geachte situatie dat de rapporten over de uiterst onveilige situatie in zuidwest 
Nederland stelselmatig werden genegeerd in de hogere echelons van de organisatie 
(Ham, 2003; Lintsen, Disco, & Geels, 2004, p. 13; Slager, 1992).  
Een tweede reden dat bescherming tegen water minder prioriteit krijgt, is dat de 
verantwoording hiervoor deels bij de zeer versnipperde, op de eigen polder gerichte en 
elkaar beconcurrerende waterschappen en hoogheemraadschappen lag. Tot en met het 
begin van de jaren vijftig bestonden er ongeveer 2500 waterschappen en 
polderbesturen (Pieters, 1972, p. 181). Waterschappen waren in de jaren vijftig nog 

                                                           
16 Persoonlijke communicatie ir. B. Hermans.  
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volledig van belastinginkomsten van de ‘ingelanden’ afhankelijk. 
Waterschapsbestuurders, als vertegenwoordigers van deze ingelanden, hadden het geld 
niet om achterstallig dijkonderhoud te plegen; of wilden het niet hierin investeren 
zolang er ogenschijnlijk belangrijkere zaken dienden te gebeuren, zoals herstel van de 
om militair-strategische redenen onder water gezette en daardoor vaak verzilte 
poldergronden. Het aloude principe dat ten grondslag ligt aan het waterschapsbestel, 
namelijk ‘wien ’t water deert, die het water keert’ was dus nog volledig van toepassing: 
men betaalde voor de waterhuishouding voor zover het hem aanging, en had daar dan 
binnen de beheersgebieden vrijwel alle zeggenschap over.  
Dit principe, waarbij de zorg voor waterbeheersing gedragen wordt door de inwoners 
van het gebied die er een direct belang bij hebben, zorgde er ook voor dat de 
waterschappen en polderbesturen niet of nauwelijks samenwerkten. Men was immers 
enkel op de bescherming van de eigen polder gericht. De buurman betaalde vaak 
belasting aan een ander waterschap. Vaak mondden situaties waarin samenwerking ten 
behoeve van beheer en onderhoud gewenst was uit in conflict over wie wat moest 
bekostigen. Vooral conflicten over dijkophogingen leidden soms tot absurde situaties, 
zoals de situatie van ‘waterkrijg’, waarbij door strategisch dijken op te hogen binnen 
een gebied van het ene waterschap het naburige waterschap bij teveel water problemen 
zou krijgen. Hierdoor ontstaat bij waterschappen onderling een wedloop om met zo 
weinig mogelijk middelen een zo veilig mogelijk eigen gebied te garanderen (Giebels, 
1998). 
Men dient zich ook te bedenken dat, ondanks de vele polderbesturen, niet elk gebied in 
Nederland onder de jurisdictie van een waterschapsbestuur viel. Soms was de situatie 
historisch zo gegroeid dat gemeenten, of gemeentelijke afdelingen die water binnen de 
gemeentegrenzen beheerden, de poorten op slot hielden voor waterschapsinmenging. 
Het ‘groot-waterschap’ Woerden en Amsterdam zijn voorbeelden van gemeenten die 
waterbeheer in eigen beheer hielden (Giebels, 2002a). Daarnaast werd het, vooral in 
het geval van de zogenaamde ‘hoger gelegen gronden’ in het oosten van het land, niet 
nodig geacht de waterbeheersing toe te laten vallen aan een waterschapsbestuur. Ook 
hierdoor werden soms concessies gedaan aan de bescherming van dorpen, steden en 
landerijen tegen wateroverlast. 

De organisatie van bescherming tegen water op regionaal niveau: een kwestie van 
geld 1953-1960 
Rampen blijken historisch vaak de katalysator van technische en bestuurlijke 
veranderingen in waterbeheer. Een bekend gezegde dat vaak half gekscherend door 
waterbeheerders wordt aangehaald is ‘Geef ons heden ons dagelijks brood, en zo nu en 
dan een watersnood’. De ramp die zich in 1953 in het zuidwesten van Nederland 
voordeed is een klassiek voorbeeld van een gebeurtenis die waterbeheer in het centrum 
van de maatschappelijke aandacht plaatste. Een Noordwesterstorm in combinatie met 
springtij zorgde ervoor dat er een dusdanige hoeveelheid water richting het Kanaal 
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werd gestuwd, dat de provincie Zeeland, het westen van Noord-Brabant en de 
Hoeksche Waard voor een groot deel onder water kwamen te staan. De 
Watersnoodramp zou grote gevolgen hebben voor het Nederlandse waterbeheer en 
bijbehorende bestuurlijke organisatie. Het zwaartepunt in het werk aan waterbeheer 
werd grotendeels verlegd naar zorg voor adequate waterkeringen.  
Hiertoe werd vrijwel direct na de watersnoodramp door de Nederlandse regering een 
commissie aangesteld om aanbevelingen te doen voor het op peil krijgen van de 
waterveiligheid; namelijk de Deltacommissie.17 De opdracht van de commissie luidde 
de Minister van Verkeer en Waterstaat van advies te dienen ‘inzake de beantwoording 
van de vraag, welke waterstaatstechnische voorzieningen dienen te worden getroffen 
met betrekking tot de door de stormramp van 1953 geteisterde gebieden, waarbij in het 
onderzoek ware te betrekken de vraag of een afsluiting van de zeearmen zulk een 
voorziening behoort te vormen’ (Maris & Blocq van Kuffeler, 1960, p. 15).  
De nadruk van de Commissie lag op het onderzoeken van technische mogelijkheden tot 
vergroting van de waterveiligheid, waarvan het voorstel voor de aanleg van de 
Deltawerken het resultaat is. Ook de Waterschappen werden betrokken in de evaluatie 
van de Commissie van de bestaande situatie aangaande bescherming tegen hoog water. 
De Commissie deed voorstellen voor een herziening van het waterschapsbestel. Ze  
pleitte voor een gecoördineerd onderhoud aan de binnendijken en geïntegreerd 
onderhoud van dijk, boezem en weg voor een schaalvergroting op waterschapsniveau 

De historische ontwikkeling heeft er toe geleid, dat het beheer over de 
waterkeringen in ons land verdeeld is geraakt over een groot aantal instanties, die 
– gelet op de betekenis van de taak, die zij hebben te vervullen – in vele gevallen 
te klein van omvang en mede daardoor te gering van draagkracht zijn. Men moge 
hierbij bedenken, dat een steeds samengestelder wordend economisch bestel 
maakt, dat de kring van belanghebbenden bij de veiligheid steeds ruimer wordt en 
dat deze zich niet meer beperkt tot de grenzen, waarbinnen de directe hinder van 
een inundatie wordt ondervonden. […] moet het [waterschap] een zodanig 
draagkrachtig lichaam zijn (een zodanig omslagplichtig gebied hebben), dat het 
niet alleen het normale onderhoud met de nodige verbeteringen daadwerkelijk kan 
verzorgen, maar dat het ook bij een zich plotseling voordoende gevaarlijke situatie 
[…] onmiddellijk alle vereiste maatregelen zal kunnen nemen. Voorts hebben door 
vergroting van onze kennis aanleg en onderhoud van dijken een steeds 
wetenschappelijker grondslag gekregen. […] Wie met dijkbeheer is belast, moet 
begrip van deze zaken hebben. Een zee- of rivierwaterkerend waterschap zal 
daarom moeten beschikken over technisch wetenschappelijk geschoolde krachten 
en een technisch en ook administratief goed geoutilleerde deinst. Dit is alleen 
mogelijk bij grote waterschappen. […] Het behoort tot de taak van de provinciale 
colleges, te zorgen voor de vereiste, zodanig krachtige waterschappen, dat zij hun 

                                                           
17 Na het uitkomen van het rapport van de Commissie Veerman, officieel de ‘Tweede 

Deltacommissie’ wordt aan de hier genoemde Commissie vaak gerefereerd als de ‘Eerste 
Deltacommissie’.
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taak ten opzichte van de buitenwaterkeringen kunnen volbrengen (Maris & Blocq 
van Kuffeler, 1960, p. 98-99). 

Uit dit citaat komt naar voren dat de Deltacommissie de mening was toegedaan dat 
waterschappen in 1953 te kleinschalig en te weinig professioneel waren, en daardoor te 
weinig kennis en daadkracht hadden om de waterveiligheid van de Zeeuwse eilanden 
en het achterland te garanderen.18 De Deltacommissie deed aan provinciale colleges  
– welke volgens de Waterstaatswet uit 1900 gemachtigd waren tot oprichting, fusering 
en opheffing van waterschappen – dan ook de dringende aanbeveling te zorgen voor 
grotere en daarmee financieel meer draagkrachtige waterschappen, met bijbehorende 
professionele administratieve en technische diensten. 

In het begin van de jaren zestig ontstond discussie over de nadere invulling van de 
aanbeveling van de Deltacommissie om de financiële draagkracht van waterschappen 
te vergroten. De discussie vond plaats zowel bij waterschappen als op centraal niveau.  
Al in de jaren vijftig waren er geluiden te bespeuren in waterschapskringen dat het 
huidige financieringsstelsel, waarbij de trits ‘belang, betaling, zeggenschap’ als een 
‘ijzeren wet’ (Giebels, 1993, p. 17) werd gehanteerd, niet langer volstond om het 
uitdijende takenpakket naar behoren invulling te geven (cf. Brainich von Brainich-Felt, 
1993; Salomé, 1954). Hier zal in de vierde dwarsdoorsnede, bij de bespreking van de 
wijze waarop de discussie in waterschapskringen is gevoerd, op terug worden 
gekomen. Voor een begrip van de discussie op rijksniveau is het van belang het 
principe dat ten grondslag ligt aan het waterschapsbestel uiteen te zetten.  
De trits ‘belang-betaling-zeggenschap’, welke nog stamt uit de eeuwen van vóór de 
herziening van het Nederlandse staatsbestel aan het begin van de negentiende eeuw, 
ligt aan de basis van het Waterschapsbestel. Eruit herleid kan worden dat waterbeheer 
werd opgevat als een direct, op privaatrechtelijke en dus niet publiekrechtelijke 
gronden gebaseerde zaak van de belanghebbenden. Hoewel het privaatrechtelijke 
karakter van het waterschap in de loop der tijd steeds meer naar de achtergrond is 
verdreven, is de heffing van de waterschapsomslag in de jaren zestig nog altijd op dit 
van oorsprong privaatrechtelijke principe gebaseerd. De trits houdt in dat hij die 
onroerend goed en/of land bezit, al naar gelang de hoeveelheid daarvan een zeker 
belang bij waterbeheer (‘belang’) heeft. Als zodanig betaalt hij een evenredige 
hoeveelheid belasting (‘omslag’) aan het waterschap (‘betaling’). Daarmee heeft deze 
belanghebbende een stemrecht evenredig aan zijn bezit en hoogte van omslag 
(‘zeggenschap’). 

                                                           
18 Kritiek op het functioneren van de Rijkswaterstaat, en de wijze waarop zij al dan niet 

voorbereid was op een stormvloed zoals die zich in februari 1953 voordeed, bleef echter uit. 
Van der Ham (2003) beschrijft in zijn biografie van waterstaatsingenieur Johan van der 
Veen hoe waarschuwingen van Van der Veen aangaande de waterveiligheid in Zeeland en 
voorstellen ter verbetering ervan steeds weer door bij de Rijkswaterstaat in de la verdwenen.  
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Dit resulteerde in de praktijk in veel gevallen in meervoudig stemrecht, ten opzichte 
van het in de meest bekende ‘ontwikkelingsdemocratie’ gebruikelijke enkelvoudige
stemrecht (het ‘one man-one vote’ principe) (Dahl, 1998; Held, 1996). Dit meervoudig 
stemrecht werkte in het voordeel van degenen met het grootste (economische) belang 
in waterbeheer. In de jaren vijftig en zestig waren dat, afhankelijk van de regio, de 
agrarische of industriële sector.19 De trits belang-betaling-zeggenschap garandeert de 
autonomie van waterschappen. Waterschappen kunnen immers op basis hiervan het 
eigen belastingstelsel en democratisch systeem verdedigen.  
Met de door de Watersnoodramp inmiddels bewezen noodzaak om meer samen te 
werken, professioneler te opereren en de primaire waterkering beter te onderhouden 
werd het waterschapswerk duurder. Zo duur, dat, zelfs al zouden de ingelanden bereid 
zijn de benodigde omslag ter wille van de kwestie van waterkering op te hoesten, 
waterschapsbestuurders vreesden dat zij daar in veel gevallen niet toe in staat zouden 
zijn. Ter illustratie hiervan kan dienen het feit dat in de periode van 1962 tot 1968 de 
waterschapslasten zijn verdubbeld, van 74 tot 148 miljoen gulden. In 1969 zijn deze 
verder gestegen met 20 miljoen tot 168 miljoen (Vosters, 1970, p. 363). 
Schaalvergroting alleen bleek hierin geen oplossing te bieden. In 1963 vroegen 
waterschappen dan ook een bijdrage van het Rijk ter hoogte van dertig procent van hun 
belastinginkomsten (Brainich von Brainich-Felt, 1993, p. 126).  

1960-1974: waterbeheer als een zaak van algemeen belang?  
Op rijksniveau werd voor nader onderzoek hiernaar in 1963 een commissie ingesteld, 
de ‘Interdepartementale Werkgroep Waterschapsfinanciën’. Deze zou de geschiedenis 
ingaan als de Commissie Steenbeek; naar haar voorzitter, hoogleraar in het Staatsrecht 
en Administratief Recht aan de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht, prof. mr. J.G. 
Steenbeek. De Commissie zette de lijn van de Deltacommissie, waarbij wordt 
aangedrongen op professionalisering van waterschappen, door, door te stellen dat goed 
waterbeheer en dijkonderhoud niet moet worden opgevat als een zaak die enkel 
dienend is aan het (directe) belang van de belastingplichtigen van waterschappen, maar 
indirect ook als een zaak van ‘algemeen belang’. Met het voorstel dat zij op grond 
hiervan deed, om de verantwoordelijkheid voor de aanleg en het onderhoud van de 
primaire Noordzeewaterkering bij de waterschappen weg te halen en onder de hoede te 
brengen van het Rijk, riep de Commissie de toorn van de Unie van Waterschappen 

                                                           
19 Men dient hierbij te bedenken dat kwesties rondom waterkwaliteit nog niet tot het 

takenpakket van de meeste waterschappen behoorden. Dat zal enkele jaren later, in de jaren 
zeventig, pas het geval worden. Vanaf dan raakt het principe ‘De vervuiler betaalt’ in 
zwang, wat een grondige herziening van het waterschapsbestel vergt. Immers, in eerste 
instantie betekende dat dat vooral de industrie moet gaan betalen aan het waterschap voor 
een zaak die hen niet direct economisch voordeel oplevert. Tot dan toe was het zo dat de 
waterschapsomslag die de industrie betaalde, deze ook wel weer toekwam in termen van 
winst door bijvoorbeeld het op peil houden van de nodige watervoorziening voor het 
productieproces door het waterschap.  
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over zich af (Egberts, 1970, p. 239; Vosters, 1970, p. 363).20 Dit raakt aan de discussie 
over het bestaansrecht van waterschappen zoals door de waterschappen zelf is gevoerd, 
en komt nader aan de orde in het vierde deel van deze paragraaf. 
Steenbeek had weinig vertrouwen in de mogelijkheden van waterschappen om het 
algemene belang van waterbeheer te vertegenwoordigen. Hij weet dit aan de 
bestuursstructuur van de waterschappen. Tijdens een symposium van het 
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-
Friesland, op 17 september 1969, plaatste hij onomwonden vraagtekens bij het 
democratisch functioneren van het huidige waterschapsbestel: 

Het (waterschaps)bestel moet meer appelleren aan het besef van de burgers. Ook 
de democratische inslag ervan moet opnieuw worden geijkt. [...] Is, vraag ik dan, 
b.v. een vertegenwoordiging in het waterschapsbestuur van ‘gebouwd’ door de 
burgemeester, daartoe aangewezen krachtens provinciaal reglement, een puntgave 
vertolking van het democratisch postulaat? Is b.v. het onroerend goed de basis 
voor een puntgave vertolking van de democratie? (geciteerd in Egberts, 1970,  
p. 239, 243). 

Steenbeek sloot met het stellen van deze vragen aan op maatschappelijke 
ontwikkelingen in de jaren zestig, waarin er veel animo is voor discussie over het 
democratisch functioneren van openbaar bestuur. Ook het Eerste Kamerlid Harm van 
Riel, een zelfverklaard ‘gastarbeider’ in waterschapskringen, legde in zijn rede tijdens 
de Algemene Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen in 1970 de nadruk op 
‘het herstel van democratie als realiteit’, waarbij ‘elke vorm van participatie begrip 
vraagt en vraagt dat in het onderwerp op de een of andere manier – het is misschien de 
kunst van de politici om dat er in te leggen – een gevoelselement zit, een contactpunt 
met het eigen leven’ (Riel, 1970, p. 356). 
In deze context dient tevens genoemd te worden het rapport van het wetenschappelijk 
bureau van de PvdA, de Wiarda Beckmanstichting, dat wordt uitgebracht in 1967. In 
het rapport formuleerde de Stichting het argument dat het niet langer redelijk is, in een 
tijdperk waarin welvaart wordt bepaald aan de hand van financiële middelen en er 
bovendien een grootschalige nivellering van die welvaart heeft plaatsgevonden, een 
publiekrechtelijk overheidsorgaan te laten bestaan dat nog altijd op grondeigendom is 
gebaseerd (Schilthuis, 1967, p. 7-8).21 Hierdoor waren waterschappen volgens de 
Stichting bolwerken van de macht van de agrarische en industriële sector; oftewel, 

                                                           
20 De Unie van Waterschappen behartigt de belangen van waterschappen als bestuurlijke 

eenheden op centraal niveau. 
21 De auteur van dit rapport, de heer Schilthuis, is geen onbekende in waterschapskringen, zo 

blijkt uit archiefmateriaal (Riel, 1970, p. 355, 359). Hoewel de structuur van veel 
waterschappen in de periode 1965-1970 nog archaïsch genoemd kan worden, is men in 
ieder geval op het niveau van de unie bereid tegengeluiden een podium tijdens de algemene 
ledenvergadering een podium te verschaffen.  
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belangrijke vertegenwoordigers van de gevestigde orde waar in de jaren zestig zo fel 
tegen geageerd werd. Eén van de standpunten die in het rapport naar voren worden 
gebracht luidde dan ook dat wanneer provincies, gemeenten en waterschappen hun 
krachten zouden bundelen voor goed waterbeheer, de zogeheten 
‘waterschapsdemocratieën’ konden worden afgeschaft. De auteur van dit rapport, 
A.P. Schilthuis, zou een paar jaar later overigens eveneens zitting nemen in de nog ter 
sprake komende Diepdelverscommissie. 
Tot slot was er eind jaren zestig sprake van een groeiend milieubewustzijn. Ook 
NGO’s zoals de Stichting Natuur en Milieu grepen dit aan en ageerden tegen het 
volgens hun weinig democratische karakter dat de waterschappen naar hun idee 
kenmerkt. Hierdoor zouden zij niet bereid zijn ‘het natuurbelang’ te incorporeren in 
hun waterbeheer. Deze discussie zal nader aan de orde in de derde dwarsdoorsnede van 
het debat in dit hoofdstuk. 

Een nadere invulling van de wijze waarop waterbeheer een algemeen belang 
vertegenwoordigt, werd, afgezien van het feit dat waterveiligheid in ieder geval als 
zodanig moest gaan gelden, niet gegeven door de commissie. Hoewel de rol van 
waterschappen hier volgens Steenbeek noodzakelijkerwijs beperkt is – zijn voorstel is 
immers de verantwoordelijkheid voor primaire waterkeringen bij het Rijk te leggen –
bood hij waterschappen door zijn kritieken tevens een mogelijkheid tot het 
herformuleren van hun institutionele identiteit in termen van hun dienstbaarheid aan 
het algemene belang.  
Een kwestie die in de loop der jaren steeds meer als een kwestie van algemeen belang 
zou worden begrepen is de kwaliteit van het oppervlaktewater. De Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren (WVO) – welke ook wel de eerste milieuwetgeving in Nederland 
wordt genoemd – werd in 1970 na meer dan tachtig jaar gesteggel van kracht. Daarmee 
nam de centrale overheid verantwoordelijkheid op zich voor de zorg voor 
waterkwaliteit (Dolfing, 2001, p. 21). Overigens hadden sommige waterschappen al 
vóór 1970 maatregelen genomen ter verbetering van de waterkwaliteit. Dolfing noemt 
in haar artikel Hoogheemraadschap Delfland en Waterschap De Dommel; uit dit 
onderzoek zal blijken dat ook Hoogheemraadschap Rijnland en Waterschap Regge en 
Dinkel tot deze waterschappen mogen worden gerekend. 
De slechte waterkwaliteit en het ontbreken van nationale regelgeving voor lozingen, 
waarvan bijvoorbeeld de massale vissterfte in de Rijn in 1969 of de stank van ‘open 
riolen’ zoals de rivier De Regge en stadsgrachten in steden als Haarlem en Leiden,22

publiekelijk in het oog springende indicatoren waren, werd door de bevolkingstoename 
en de toename van de welvaart steeds meer gezien als een zaak van publiek belang. De 
zorg voor waterkwaliteit werd in 1970, via een door de WVO van kracht geworden 
vergunningenstelsel voor onder andere lozingen, bij de provinciale besturen gelegd. 

                                                           
22 Persoonlijke communicatie ir. J. van Selm en ir. H. de Groot. 
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Deze sluisden de verantwoordelijkheid in de meeste gevallen door naar waterschappen; 
of, wanneer deze niet voldoende financieel draagkrachtig hiervoor werden geacht, naar 
speciaal daarvoor ingestelde zuiveringsschappen (IJff, 1993).23 De WVO vormt het 
begin van een tijdperk waarin waterschappen in toenemende mate door de centrale 
overheid gereguleerd, en daarmee, in termen van hun historisch niet eerder in zodanige 
mate betwiste autonomie ingeperkt worden. Tegelijkertijd markeert de WVO het 
tijdstip waarop waterschappen hun institutionele identiteit niet langer rondom sectorale 
belangen formuleerden, maar juist steeds meer op basis van zaken die van algemeen 
belang werden geacht. 

De vragen rondom de organisatie van het Nederlands waterbeheer, waarbij op centraal 
niveau vanaf de jaren vijftig in toenemende mate vraagtekens bij het functioneren van 
de waterschapsdemocratie werden geplaatst en men op decentraal niveau in 1970 de 
zorg voor waterkwaliteit in de schoot kreeg geworpen, en het uitstel van de beslissing 
aan wie de zorg voor onderhoud aan de primaire Noordzeewaterkering moest komen 
toe te vallen, noopte Haagse politici tot nadere reflectie op de organisatie en toekomst 
van het Nederlandse waterschapsbestel. Hiertoe werd in 1968 opnieuw een commissie 
ingesteld, de zogenaamde Diepdelverscommissie.  
De samenstelling van deze commissie is opvallend. In de Diepdelverscommissie nam 
een groot aantal ingewijden in het waterschapsbestel zitting (fig. 1). Naast juristen en 
bestuurskundigen bestond het grootste deel van de commissie uit ‘zware mannen’ uit 
de waterschapswereld en ‘ambtenaren en bestuurders met ervaring in het werken met 
waterschappen’ (Kranenburg, 1972). Lid was bijvoorbeeld J.S. Biesheuvel,24 een 
bestuurder die in een aantal volgende hoofdstukken zal terugkomen als voorzitter van 
het Waterschap Regge en Dinkel. Of het nu hierdoor komt wordt niet duidelijk uit 
archiefmateriaal, maar feit is dat de commissie de noodzaak tot het voortbestaan van 
het Waterschapsbestel als uitgangspunt voor haar rapport neemt (Kranenburg, 1972, 
1974); zij het dan wel in gewijzigde vorm, want het moge duidelijk zijn dat men in 
waterschapskringen daar de noodzaak inmiddels wel van in zag.25

De Diepdelverscommissie kwam in 1974 met aantal aanbevelingen, welke in 1977 in 
de Nota ‘Naar een Nieuw Waterschapsbestel?’ op één na allemaal worden 

                                                           
23 De provincies Groningen, Friesland en Utrecht hielden de verantwoordelijkheid voor 

waterkwaliteit in eigen hand. 
24 Neef van Barend Biesheuvel, minister-president van 1971 tot 1973. J.S. Biesheuvel was 

eerder voorzitter geweest van het Landbouwschap en ook op Europees niveau actief 
geweest. Zijn voorzitterschap van Regge en Dinkel is een voorbeeld van de wijze waarop de 
samenstelling van waterschapsbestuurders, waar die zeker voor de kleinere waterschappen 
nog vaak in handen was van degene die de meeste grond bezat, professionaliseerde.  

25 Sommige commissieleden die in het begin nog zitting hadden in de Diepdelverscommissie, 
hebben de Commissie vanwege dit uitgangspunt beschuldigd van conservatisme en zijn om 
die reden uit de commissie gestapt.  
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overgenomen door het kabinet (IJff, 1993, p. 18).26 Drie aanbevelingen van de 
Commissie zouden bepalend blijken voor het verloop van het debat over het 
bestaansrecht van waterschappen in de jaren die volgden: ten eerste de aanbeveling om 
het watersysteem vanuit zijn interne samenhang te beschouwen (een idee dat zal 
terugkomen in de invloedrijke beleidsnota ‘Omgaan met Water’ uit 1985 en dat verder 
gestalte zal krijgen via het beleidsconcept ‘Integraal Waterbeheer’), ten tweede het 
pleidooi voor het doorzetten van de op gang gekomen fusieslag in het 
Waterschapsbestel, en ten derde de aanbeveling tot de instelling van een 
Waterschapswet in 1992. De instelling van zo’n Waterschapswet was een lang 
gekoesterde wens van de waterschappen. Dit was omdat een dergelijke ‘organieke’ wet 
een grondwetswijziging vereist die de waterschappen een positie gelijk aan die van 
gemeenten en provincies in het staatsbestel toebedeelt, in plaats van een 
ondergeschikte zoals tot dan toe het geval is volgens de Grondwet van 1848. 
Waterschappen zagen hierin een vorm van erkenning op centraal niveau van de wijze 
waarop zij hun taken invulling gaven en regionale belangen behartigden. De Wet hield 
ook in dat de autonomie van het Waterschap veranderde in een wettelijke verplichting 
tot medebewind.   

De transformatie van het waterschapsbestel 1974-1992 
De kritiek van Steenbeek, de Wiarda Beckmanstichting en natuurorganisaties op het 
weinig open karakter van de besluitvorming door waterschapsbesturen werd door de 
Diepdelverscommissie op meerdere wijzen ter harte genomen. De commissie stelde 
zich ten doel het waterschap en zijn toekomst steeds te bezien in de maatschappelijk 
sterk veranderde context  

De beschouwingen van de commissie met betrekking tot de waterschappen staan 
tegen de achtergrond van in onze samenleving optredende verschijnselen als 
verschuivingen in het in onze samenleving geldende waardenpatroon, verandering 
van inzichten betreffende de maatstaven, die aan de inrichting van die 
samenleving moeten worden aangelegd (b.v. de mate en wijze van 
democratisering, afstand bestuurders-bestuurden), schaalvergroting in algemene 

                                                           
26 De aanbeveling die niet wordt overgenomen is de aanbeveling om inliggende 

waterschappen te creëren, ondergeschikt aan hoofdwaterschappen: Iets wat tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen door jurist en 
waterschapsanalist J.P. Winsemius en Eerste Kamerlid Van Riel reeds werd bepleit omwille 
van het blijven faciliteren door waterschappen van direct contact met hun achterban (Riel, 
1970, p. 361), maar wat haaks staat op de op centraal niveau vanaf begin jaren zestig en als 
gevolg van de aanbevelingen van de Deltacommissie ingezette beleidslijn van het 
terugbrengen van het aantal waterschappen door middel van fusies (de in bestuurskringen 
gebezigde term is ‘waterschapsconcentratie’). Hierdoor is, ter illustratie, in 1965 het aantal 
waterschappen teruggebracht naar 1800 in 1965 ten opzichte van 2500 in 1953 (Pieters, 
1972). Men kiest op centraal niveau dan ook voor nevenschikking in plaats van 
onderschikking van inliggende waterschappen. 
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zin, voorschrijdende specialisatie enz., zomede tegen de achtergrond van 
mogelijke wijzigingen in de bestuurlijke organisatie van ons land in het algemeen 
(Kranenburg, 1974, p. 16). 

Praktisch betekende dat dat men zich volgens de Commissie op een breder palet aan 
taken moest toeleggen dan tot dan toe het geval was geweest. Een nieuwe taak zou 
bijvoorbeeld het bestrijden van de watervervuiling moeten zijn. Ook betekende het een 
herziening van de waterschapsdemocratie, zij het met behoud van de trits belang-
betaling-zeggenschap, want ‘stemmen en betalen horen bij elkaar’ – in de woorden van 
de voorzitter van de Diepdelverscommissie F.J. Kranenburg (1972, p. 410). Niet iedere 
waterschapsbestuurder was daar even gelukkig mee, zo bleek tijdens de vragenronde 
naar aanleiding van de rede van voorzitter van de Diepdelvers Kranenburg tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van de Unie. Reacties in de trant van ‘Ik zie dit helemaal 
niet, laat die boeren toch met rust, laat ze hun sloten blijven schouwen dat is primair 
hun taak en ze doen dat goed én goedkoop!’ waren niet van de lucht. Men was bang dat 
met het uit het maatschappelijk isolement willen halen van waterschappen door middel 
van verdere fusering in het waterschapsbestel, het historische karakter van het 
waterschap dat dicht bij de belanghebbenden staat zou verdwijnen (Wentink, 1972). 
Tijdens een interview met het NOS-journaal  op 6 november 1972 probeerde 
Kranenburg nogmaals de gemoederen te sussen. Op de vraag van de interviewer of de 
tradities die bestaan binnen het waterschap nu overboord worden gegooid, antwoordde 
hij 

Ik hoop van niet, ten slotte hebben de waterschappen een historie waar ze aardig 
trots op kunnen zijn. Er zijn hele gebieden in ons land, die eigenlijk gemaakt zijn 
door de lokale mensen van de waterschappen, die hebben eigenlijk de waterstaat 
gemaakt. ’t Was vroeger echt een beetje een plattelandsaangelegenheid, zij het ook 
een hele waardevolle kadervorming voor plattelanders, vaak van vader op zoon. 
Maar nu zullen er toch mensen, die er ook bij betrokken zijn en die in de stedelijke 
gebieden wonen, die te maken hebben namens ons allemaal met de zuiverheid van 
het water en met de milieuhygiëne, ook bij het bestuur betrokken worden 
(Waterschappen en televisie, 1972).  

In de taken die de commissie tegen deze maatschappelijke achtergrond voor het 
Waterschap zag weggelegd, trad volgens de Diepdelvers een toenemende 
verwevenheid van waterbeheerstaken op. Als belangrijkste taken voor waterschappen 
onderscheidde de Commissie de zorg voor de waterhuishouding, het grondwaterbeheer 
en de waterkeringszorg. In de meeste gevallen zou logischerwijs ook de zorg voor 
scheepvaartwegen aan het waterschap toevallen. Wegenzorg zou slechts in enkele 
gevallen een eigenlijke taak van het Waterschap zijn. Verder maakte de Commissie een 
onderscheid voor een aantal mogelijke ‘neventaken’, zoals strandrecreatie, pleziervaart 
en sportvisserij in binnenwateren (Kranenburg, 1974, p. 22-25).  
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Hoewel de taken die hier nog worden onderscheiden als ‘neventaken’ later veelal 
alsnog zouden worden opgenomen in plannen voor zogeheten ‘Integraal Waterbeheer’, 
is in de wijze waarop de commissie de drie belangrijkste taken met het oog op 
waterschappen formuleerde met enige goede wil een aanzet te herkennen tot een 
integrale aanpak van waterbeheer. Allereerst stelde de commissie dat de zorg voor de 
waterhuishouding dient te worden begrepen als een taak waarbij ‘kwantiteit en 
kwaliteit […] als aspecten van hetzelfde beleidsobject – het oppervlaktewater – bij 
elkaar en de zorg voor de regionale waterhuishouding zal naar het oordeel van de 
commissie dan ook geïntegreerd als één taakgeheel door één en hetzelfde lichaam 
dienen te worden uitgevoerd, zodat beide aspecten en alle daaraan verbonden belangen 
daarbij aan bod komen’ (Kranenburg, 1974, p. 22). Ten tweede stelden de Diepdelvers 
dat ‘ook in andere opzichten […] aan het beheer van het oppervlaktewater en het 
grondwaterbeheer aspecten [zijn] verbonden, die een onderling samenhangend beleid 
kunnen vereisen’ (Kranenburg, 1974, p. 23). 

Eind jaren zeventig maakten ecologen hun entree in de waterwereld. Een belangrijk 
succes dat mede op hun conto is te schrijven was het besluit tot de aanleg van een 
gedeeltelijk open in plaats van gesloten stormvloedkering in de Oosterschelde, in 1976 
(Disco, 2002; Ham, 1999; Westerheijden, 1988). Een groeiend aantal ingenieurs van 
Rijkswaterstaat raakte in de jaren daarop bereid te onderkennen dat het afsluiten van de 
estuaria in het zuidwesten van Nederland desastreuze gevolgen had gehad voor de 
voorheen onder invloed van het getij staande ‘ecosystemen’.27 Een benadering waarin 
de nadruk ligt op de verwevenheid van de verschillende onderdelen en functies van het 
watersysteem werd als oplossing gezien voor problemen waar waterbeheerders vanaf 
het einde van de jaren zeventig in toenemende mate beleidserkenning voor vragen, 
namelijk de slechte (naar chemische, en later ook naar hydrobiologische maatstaven 
beoordeelde) waterkwaliteit en het in termen van de structuurecologie onverantwoorde 
wijze waarop met grensgebieden van watersystemen werd omgegaan, zoals slootkanten 
en beekoevers. 
Na succesvol lobbywerk van een groep ecologen, met H.L.F. (Henk) Saeijs in de 
centrale directie van de Rijkswaterstaat als vlaggendrager van deze lobby, kwam in 
1985 de nota Omgaan met Water uit.28 Hierin werd wat in de nota zelf wordt genoemd 
‘een nieuwe achtergrondfilosofie’ voor waterbeheer uiteengezet. Het fundament van 
deze filosofie was de watersysteembenadering. De definitie van een watersysteem en 
de daarop gebaseerde definitie van de watersysteembenadering luidde als volgt: 

                                                           
27 Persoonlijke communicatie prof. dr. H. Saeijs. 
28 Persoonlijke communicatie prof. dr. H. Saeijs, drs. F. Klijn. Anderen die de rol van Saeijs 

op deze manier omschrijven zijn Brugge, Rotmans en Loorbach (2005) en Disco (2002). 
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Onder een watersysteem wordt verstaan een geografisch afgebakend, 
samenhangend en functionerend geheel van oppervlaktewater, grondwater, 
onderwaterbodems, oevers en technische infrastructuur, met inbegrip van de 
daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, 
chemische en biologische kenmerken en processen. De grenzen van een dergelijk 
watersysteem worden in de eerste plaats bepaald op grond van morfologische, 
ecologische en functionele samenhang. […]. Een watersysteembenadering stelt het 
watersysteem (inclusief landsystemen waar grondwater een essentieel onderdeel 
van uitmaakt) centraal. De benadering beoogt via een integrale afweging van de 
wensen van de samenleving ten aanzien van functies en het functioneren van 
watersystemen (sectoren en facetten) op een optimale wijze af te stemmen op de 
mogelijkheden van de systemen met behulp van een technisch (infrastructuur) en 
juridisch instrumentarium (Omgaan met Water: Naar een integraal waterbeleid,
1985, p. 33-34).  

In lijn met de eerder genoemde doelstelling van deze benadering als 
‘achtergrondfilosofie’, legde men in de Nota de nadruk op het belang van regionale 
differentiatie bij de invulling van de precieze aanpak van bestaande problemen 
(Omgaan met Water: Naar een integraal waterbeleid, 1985, p. 33-34). De Nota 
vormde dus in beginsel geen pleidooi voor meer centralisatie in de gedecentraliseerde 
organisatie van waterbeheer in Nederland.  
Wel gaf men in de Nota aan dat er meer behoefte is aan afstemming tussen de 
verschillende beleidsterreinen en de overheden die hier een verantwoordelijkheid
hebben. Verkeer en Waterstaat splitste de uitwerking van langetermijnbeleid op basis 
van deze filosofie  op in zeven hoofdbeleidspunten, waarvan het zesde en het zevende 
aangeven dat men voor de toekomst wel degelijk een ‘bezinning’  in gedachten heeft 
voor de inrichting het bestuurlijk-juridisch instrumentarium en het huidige 
financieringsstelsel (Omgaan met Water: Naar een integraal waterbeleid, 1985, p. 39, 
55-57). Het Ministerie sneed bij de uitwerking van die speerpunten een aantal voor 
regionale waterbeheerders historisch mogelijk gevoelige punten aan, zoals de noodzaak 
tot meer regionale coördinatie, de noodzaak van integratie van wettelijke kaders 
(waardoor afdelingen binnen organisaties op regionaal niveau meer moeten gaan 
samenwerken), en financiële perikelen zoals die zich hebben voorgedaan rondom de 
kostendeling van aanpakken om de waterkwaliteit te verbeteren. In praktijk was 
hiermee de toon van meer centrale coördinatie en toezicht alsnog gezet.  
Deze tendens richting centrale coördinatie en toezicht nam in 1989 vaste vorm aan in 
de Derde Nota Waterhuishouding en de Wet op de Waterhuishouding. De Wet op de 
Waterhuishouding introduceerde een planningssysteem dat nadrukkelijk gevolgen heeft 
gehad voor de verhouding tussen provincies en waterschappen enerzijds en hun beider 
taken anderzijds (fig. 1). De Provincie stuurde voortaan het Waterschap niet alleen 
bestuurlijk maar ook inhoudelijk aan. Het onderscheid tussen waterkwaliteit als 
verantwoordelijkheid van de provincie en waterkwantiteit, het bepalen van de 
verdeling van water, als verantwoordelijkheid voor waterschappen, kwam te vervallen. 
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De provincie stelde in plaats daarvan eens in de vier jaar een zogenaamd Provinciaal 
Waterhuishoudingsplan op, dat de leidraad vormde voor het te voeren beleid door 
waterschappen. Op basis van dit plan stelden de in de provincie gelegen waterschappen 
vervolgens een Waterbeheer(s)plan op. De Provincie kon zo de plannen van het 
waterschap toetsen aan haar eigen Waterhuishoudingsplan.  

Situatie vóór 
Derde Nota WH, 
1989

Kwaliteit 
oppervlaktewater 
(WVO) 

Kwantiteit 
oppervlaktewater 
(WVO) 

Grondwater 
(GWW)

Provincie Waterkwaliteitsplan  Waterkwantiteitsplan Grondwaterplan 
Waterschap Waterkwaliteitsplan Waterkwantiteitsplan 

Planningssysteem/ 
Derde Nota WH 
1989 

WVO/WWH WVO/WWH GWW/WWH/WBB 

Provincie Provinciaal Waterhuishoudingsplan/incl. 
grondwaterbeschermingsplan 

Waterschap Waterbeheersplan 

Figuur 1. Het nieuwe planningssysteem uit de Wet op de Waterhuishouding. Verklaring 
afkortingen: Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 1970 (WVO), Grondwaterwet (GWW), 
Derde Nota Waterhuishouding 1989 (Derde Nota WH), Wet op de Waterhuishouding 1989 
(WWH), Wet Bodembescherming 1989 (WBB). 

De Derde Nota Waterhuishouding van 1989 gaf nader invulling aan de door de centrale 
overheid ingezette beleidskoers van Integraal Waterbeheer. Men sprak over het willen 
aflossen van de naoorlogse ‘hypotheek op het gebruik van watersystemen’ en deed 
voorstellen voor maatregelen ter verbetering van de kwaliteit ervan (p. 35).29 Daarmee 
diende de Nota als inhoudelijk kader voor de Provinciale Waterhuishoudingsplannen 
en de waterbeheersplannen van Waterschappen. De Derde Nota introduceerde 
bovendien het idee van ‘functies’ in het beleidsdiscours (p. 8, 71-91). De provincie 
bedeelde aan gebieden functies toe, zoals een natuurfunctie of een agrarische functie. 
Op die functietoekenning stemden waterschappen hun waterbeheersplannen af. 
Zo beoogde de centrale overheid onder andere meer zicht te krijgen op de wijze waarop 
provincies en waterschappen invulling zouden gaan geven aan de door haar uitgezette 
beleidslijnen, waarbij het in dit geval gaat om de invulling van de beleidskoers 
Integraal Waterbeheer. Door de nadruk op planvorming voor de komende vier jaar 
werd het voor waterschappen bovendien onmogelijk ad hoc een bepaalde interventie te 
plegen, en dwong de centrale overheid de waterschappen dus een planning voor de 

                                                           
29 Inhoudelijk stippelt de Derde Nota de koers voor onder andere eutrofiëringbeleid en beheer 

op grond van inzichten uit de ecologie uit (p. 6, 95-129). Daar kom ik in hoofdstuk twee en 
drie op terug.  
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langere termijn op te stellen. Via het provinciale toezicht op de Waterschappen werden 
zij aan deze plannen gehouden. De Wet op de Waterhuishouding en de Derde Nota 
Waterhuishouding gaven dus juridische grondslag en een beleidsmatige inkadering aan 
de notie Integraal Waterbeheer. De nadruk kwam hierbij te liggen op een 
planningssysteem, dat de inhoudelijke sturing van plannen van het waterschap door de 
centrale overheid en provincies vergrootte.  
De strijd van waterschappen om hun bestaansrecht leek in de jaren zeventig met het 
rapport van de Diepdelvers te zijn beslecht, en wel in het voordeel van de 
waterschappen. De introductie van de ‘achtergrondfilosofie’ van Integraal 
Waterbeheer, waarin decentrale differentiatie in principe het uitgangspunt vormde maar 
waarin ook gepleit wordt voor meer bestuurlijke afstemming, wat zich consolideerde in 
de Wet op de Waterhuishouding en de Derde Nota Waterhuishouding, maakte van de 
uitkomst van deze strijd in termen van autonomie dus een Pyrrusoverwinning. 
Doordat de centrale overheid kaders begon te bieden voor het werk van decentrale 
waterbeheerders, werd zowel de bestuurlijke als inhoudelijke complexiteit van hun 
werk vergroot. Om de toegenomen bestuurlijke complexiteit het hoofd te kunnen 
bieden, bleven waterschappen fuseren.30 Dat gebeurde na 1989 vooral op instigatie van 
de Derde Nota Waterhuishouding, welke de provincies sommeerde de beheersgebieden 
van waterschappen zoveel mogelijk samen te laten vallen met waterstaatkundige 
eenheden. Ook inhoudelijk was de definitie van waterschapstaken in beweging. Om 
deze bestuurlijke en inhoudelijke complexiteit het hoofd te kunnen bieden huurden 
waterschappen steeds meer ambtenaren in, met bovendien een hoger 
opleidingsniveau.31 Dit terwijl het aantal waterschappen nog altijd afneemt.32 Het 
pleidooi van de Diepdelvers om het watersysteem te beschouwen naar zijn interne 
samenhang en hun aanbeveling om het aantal waterschappen te verkleinen blijken 
daarmee een logisch gevolg van elkaar. 

Aan de toezegging van het Kabinet in 1978 tot de instelling van een waterschapswet –
de derde aanbeveling van de Diepdelvers – werd in 1992 tegemoet gekomen. Voor een 
dergelijke ‘organieke’ wet was wel een grondwetswijziging nodig geweest. Deze was 
in 1982 al tot stand gekomen.  

                                                           
30 Zie voor een overzicht van fusies in het Waterschapsbestel de Waterschapsarchieven 

database die Giebels en Streefkerk tot 1990 hebben aangelegd: 
http://www.jvdn.nl/pages/WG/04.html#top (laatst geraadpleegd 14 juni 2010). 

31 Voor de kennispraktijken die er voor regionaal waterbeheer worden ontwikkeld, heeft dit 
drastische gevolgen. In hoofdstuk twee en drie kom ik hier op terug.  

32 Het omgekeerd evenredige verband tussen het aantal waterschapsambtenaren en het aantal 
waterschappen is een gevolg van de toenemende nadruk op de waterkwaliteitstaak door en 
voor waterschappen sinds de jaren zestig. In de periode van 1953 tot 1960 nam het aantal 
waterschapsambtenaren evenredig af met het aantal waterschappen (Meer & Raadschelders, 
1993, p. 33-39). 
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Door deze grondwetswijziging had het Waterschap voortaan dezelfde juridische status 
als de Provincie en de Gemeente. In ruil voor deze erkenning van het bestaansrecht van 
het Waterschap moest het wel een deel van zijn autonomie opgeven. Als het Rijk een 
taak die het Waterschap had ook van algemeen belang vond, mocht het Rijk via het 
doen van een beroep op het Waterschap als overheid in medebewind de uitvoering van 
die taak door het Waterschap afdwingen. Het Rijk mocht in zo’n situatie ook mede 
bepalen op welke manier het Waterschap deze taak zou invullen. De Goede (1982) 
duidt de ontwikkeling van een positie van autonomie naar positie van medebewind van 
het Waterschap als een gevolg van de druk op deze overheden om nu ook invulling te 
geven aan kwaliteitsbeheer.  
Naast een juridische erkenning van het nationale belang van het werk van regionale 
waterbeheerders, is de Waterschapswet van 1992 tevens te zien als een poging van de 
centrale overheid en politiek om de democratische legitimiteit van waterschappen te 
vergroten. Ze probeerde dit te bewerkstellingen door de zogenaamde ‘ingezetenen’ een 
stem te geven in het waterschapsbestuur. De categorie ingezetenen behartigde in het 
waterschapsbestuur de belangen van stadsbewoners, of, in waterschapsjargon, de 
‘stedelingen’. Stadsbewoners bleken hun belang in waterbeheer vooral te definiëren in 
termen van natuur en recreatie, daar zij vooral stemden op kandidaten die voor deze 
kwesties aandacht hadden gevraagd in hun verkiezingsprogramma’s. Doordat de trits 
‘belang-betaling-zeggenschap’ nog steeds als basis diende voor de 
waterschapsorganisatie, moesten stadsbewoners in ruil voor die stem wel belasting, 
oftewel ‘omslag’, te gaan betalen. Zo verschafte de waterschapswet aan de 
waterschappen tevens financiële slagkracht om hun in omvang toegenomen 
takenpakket te kunnen vervullen. Voor een bespreking van de gevolgen van de 
Waterschapswet voor de positie en taken van de waterschappen en de rol van 
natuurbeschermingsorganisaties daarbij verwijs ik naar het derde deel van dit 
hoofdstuk, waarin het debat over gedecentraliseerd waterbeheer zoals dat door 
Stichting Natuur en Milieu is gevoerd wordt besproken. 

II. Bestuurskundige evaluaties van het Waterschapsbestel: verschuivingen in het 
begrip van democratische legitimiteit 
Het ‘algemene belang’ – waaronder eerst waterveiligheid en later waterkwaliteit werd 
verstaan – werd nu, onder druk van de Rijksoverheid, mede behartigd via regionaal 
waterbeheer. Dit culmineerde in de invoering van de Waterschapswet in 1992. Op dat 
moment wordt het voor bestuurskundigen interessant zich theoretisch over de 
waterschapsorganisatie te buigen.33 De Waterschapswet betekende immers dat ook 

                                                           
33  Tot de jaren negentig waren het vooral juristen die zich met waterschappen bezighielden, 

met als uitzondering de beleidsanalyticus Bressers (1983). Voornoemde S.J. Fockema 
Andreae (1904-1968) is een vroeg voorbeeld van een juridisch geschoolde auteur. Recente 
namen die steeds opduiken in onderzoek naar literatuur over waterschappen voor een breder 
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ingezetenen nu direct een stem hadden in de samenstelling van het 
Waterschapsbestuur. Ook het aantal vertegenwoordigde belangen nam toe. Hierdoor 
begonnen de bestuurlijke processen bij het Waterschap een grotere gelijkenis te 
vertonen met de politiek-bestuurlijke processen op centraal niveau. In het verloop van 
de bestuurskundige discussie is een verschuivend begrip van democratie en 
democratische legitimiteit herkenbaar.  
De ontwikkeling in de inhoudelijke argumenten van bestuurskundigen voor en tegen 
het laten voortbestaan van het Waterschapsbestel is in de context van dit onderzoek 
relevant. In de context van systeeminnovatieve verandering komen steeds momenten 
naar voren waarop de legitimiteit van de huidige manier van waterbeheer wordt 
bevraagd.  
Ook voor wat betreft de ontwikkeling van innovatieve praktijken in waterbeheer geldt 
dat. Kennis en legitimiteit zijn nauw met elkaar verbonden. In de vorige paragraaf is 
besproken dat bestuurders over het algemeen immers niet langer besluiten konden en in 
veel gevallen ook wilden nemen op basis van enkel en alleen technische kennis 
(Brugge et al., 2005; Disco, 2002). Zo wilden zij het verwijt als een technocraat te 
handelen, een imago dat ambtenaren en bestuurders in de waterwereld lang heeft 
aangekleefd, voortaan pareren. Hoe men democratische legitimiteit in de context van 
waterbeheer begrijpt hangt echter af van de definitie die men van democratie hanteert. 
Om die reden loont het zich het debat zoals bestuurskundigen dat hebben gevoerd op 
inhoudelijke argumenten te analyseren aan de hand van de manier waarop zij 
‘democratie’ definiëren. Een dergelijke analyse draagt bij aan preciezer begrip van de 
mechanismen waarmee legitimiteit wordt gegenereerd in een context waarin technisch-
inhoudelijke kennis een belangrijke, zij het vaak niet de enige doorslaggevende rol 
speelt. 

                                                                                                                                                    
publiek dan enkel ingewijden in het waterschapsbestel zijn die van Van Hall en Havekes. 
Beiden hebben veelvuldig gepubliceerd in vakbladen zoals Het Waterschapsbelang (later: 
Het Waterschap) (Hall, 1996), maar bijzonder is dat zij daarnaast ook boeken publiceerden 
over de organisatie van waterbeheer in Nederland (Hall et al., 1999; Havekes, 1987). De 
verstrengeling van een bestuurskundige interesse voor waterschappen met werk in het 
waterschapsbestel is in veel gevallen typerend voor juristen. Van Hall is later bijzonder 
hoogleraar Waterstaatsrecht geworden en is op dit moment dijkgraaf van Waterschap Hunze 
en Aa. Havekes is werkzaam als jurist voor de Unie van Waterschappen en is in 2008 
gepromoveerd op een proefschrift over de institutionele ontwikkelingen in het 
Waterschapsbestel (Havekes, 2008). Hij evalueert daarin het functioneren van 
waterschappen en pleit vóór het voortbestaan van waterschappen. Wel zijn er begin jaren 
tachtig enkele onafhankelijke, doch nog altijd uit juridische hoek afkomstige publicaties 
verschenen, die de waarde van functionele waterschapsdemocratieën in staatsrechtelijk 
perspectief evalueren (Berg, 1982; Goede, Kienhuis, Linden, & Steenbeek, 1982; Sneep, 
1980). Waarschijnlijk komen deze voort uit de nasleep van de commotie eind jaren zestig 
en in de jaren zeventig rondom het Waterschapsbestel, en de waterschapsdemocratie in het 
bijzonder. Een theoretische interesse van bestuurskundigen in de waterschapsdemocratie 
ontwikkelt zich zoals gezegd pas vanaf het begin van de jaren negentig. 
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Het bestuurskundige debat over gedecentraliseerd Nederlands waterbeheer kreeg vorm 
vanaf het begin van de jaren negentig. Dan start een groep bestuurskundigen aan de 
Universiteit van Leiden met het inkaderen van vragen rondom de 
waterschapsdemocratieën in bestuurskundige debatten. In eerste instantie richtte men 
zich daarbij op debatten en inzichten uit de theorieën met een achtergrond in theorieën 
gebaseerd op het paradigma van rational choice. Later raakte een breder samengestelde 
groep bestuurskundigen geïnteresseerd in de democratische legitimiteit van (regionaal) 
waterbeheer, en komt het zwaartepunt in het bestuurskundige debat meer op kwesties 
rond governance te liggen. In de tien jaar bestuurskundig debat die hier zal worden 
besproken is een verschuiving te herkennen in de focus van het debat, welke het gevolg 
is van een veranderende opvatting van democratie en democratische legitimiteit. 
Die verandering zal worden geanalyseerd aan de hand van het onderscheid tussen 
input- en outputlegitimiteit. De definities die bestuurskundigen hanteren leiden ofwel 
tot een evaluatie in termen van inputlegitimiteit, ofwel tot een evaluatie in termen van 
outputlegitimiteit. De Duitse politicoloog Fritz W. Scharpf heeft deze concepten 
ontwikkeld (Scharpf, 1975, 1997).34 Beide vormen van legitimiteit kunnen worden 
gebruikt om te evalueren in hoeverre besluitvorming op democratische wijze 
plaatsvindt. Inputlegitimiteit kan worden bepaald aan de hand van een evaluatie van de 
mate van aanvaarding van democratische procedures door politici en burgers 
(‘government by the people’). Outputlegitimiteit is een maatstaf voor de mate waarin 
uitkomsten van collectieve besluitvorming worden aanvaard (‘government for the 
people’). 

De groep Leidse bestuurskundigen die in het begin van de jaren negentig een begin 
maakte met het evalueren van de waterschapsdemocratie beriep zich bij 
beschouwingen van het waterschapsbestel op de theorie over Common Pool Resource 
Management (CPRM) (Raadschelders & Toonen, 1993; Toonen et al., 2006).35 Deze 
theorie is vooral ontwikkeld door de Amerikaanse bestuurskundige Elinor Ostrom. De 
basis van de CPRM-benadering is te vinden in haar werk Governing the Commons: 
The Evolution of Institutions for Collective Action (1990). Zij baseert zich op inzichten 
uit de speltheorie, en benadert vragen rondom het beheer van collectieve goederen 
zoals water, bossen, en olievelden als problemen van collectieve actie.  

                                                           
34 Scharpf onderzoekt in zijn werk vooral de werking van democratische principes in Europese 

besluitvorming (cf. Scharpf, 2009). 
35 Begin jaren negentig start er een onderzoeksproject voortkomend uit de samenwerking van 

een aantal bestuurskundigen aan de Universiteit van Leiden en de Indiana University in de 
VS. Trekkers van dit project waren prof. dr. J.C.N. Raadschelders, prof. dr. T.A.J. Toonen 
en prof. dr. E. Ostrom. De genoemde literatuur is uit dit project voortgekomen. Een verlaat 
product van dit onderzoeksproject is het proefschrift van Dolfing (2000) over de 
bestuurlijke ontwikkeling van de Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland in de 
periode 1600-1800. De academische aandacht voor waterschapsdemocratieën was begin 
jaren negentig dus beperkt.  
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De manier waarop bestuurskundigen het functioneren van de waterschapsdemocratie 
evalueren kwam voort uit de manier waarop Ostrom op basis van speltheoretische 
inzichten het vraagstuk van representatie en democratische legitimiteit in 
besluitvorming aangaande het beheer van collectieve goederen begrijpt. In de CPRM 
benadering wil men op basis van empirisch onderzoek theoretiseren hoe men free-
rider’s gedrag binnen gedecentraliseerde institutionele contexten succesvol voorkomt. 
Dit gedrag houdt in dat men bij het beheer van collectieve goederen problemen die 
daarbij ontstaan afwentelt op een ander, ervan uitgaande dat die het probleem wel 
oplost. Als de ander daarin toegeeft, zullen weer anderen daar meer en meer van 
uitgaan, tot niemand zijn verantwoordelijkheid meer neemt (Toonen et al., 2006,  
p. 189). De mate waarin een instituut zulk gedrag tolereert wordt bepaald door de 
aanwezigheid van ‘rule structures’. 
Instituties kunnen worden geëvalueerd aan de hand van deze regelstructuren. Deze 
regels weerspiegelen publieke keuzes in drie ‘worlds of action’: het operationele 
niveau, het niveau van de collectieve keuze en het niveau van constitutionele keuze. 
Het eerste niveau refereert aan de individuele keuze. In een in hoge mate 
georganiseerde en vrije samenleving is het individu in institutionele arrangementen in 
veel gevallen voldoende autoriteit genieten om zelf beslissingen te nemen. De ‘world 
of action’ van de collectieve keuze verwijst naar de keuzes die ambtenaren en 
bestuurders maken in processen van politieke besluitvorming en beleidsvorming. Zij 
worden hiertoe geautoriseerd door anderen, en zijn daarom door het collectief 
gemachtigd individuen te dwingen zich te conformeren aan hun keuzes. De 
constitutionele keuze weerspiegelt collectieve overeenstemming en regels over de 
wijze waarop de collectieve keuze tot stand komt (Ostrom & Kiser, 1982, p. 206-209). 
Later heeft Ostrom deze methodiek uitgewerkt tot de CRPM-benadering. 
Volgens de Nederlandse bestuurskundigen die het Waterschapsbestel in deze termen 
evalueerden functioneren de beherende instanties van water in Nederland als CPR-
organisaties naar behoren op twee niveaus, namelijk op het operationele en 
constitutionele niveau. Men sprak in dit verband van het ‘relatieve succes van het 
waterschap als organisatievorm voor CPRM’ (Raadschelders & Toonen, 1993, p. 10, 
190). Het probleem lag volgens deze bestuurskundigen dan ook niet bij de 
institutionele regelstructuren voortkomend uit keuzes op het operationele en 
constitutionele niveau, maar vooral bij het kiessysteem en de non-responsieve burger; 
oftewel op het niveau van de collectieve keuze. Zij vroegen zich af of zulke collectieve 
keuzes wel voldoende worden geautoriseerd en of een eventueel afdwingen van 
conformisme aan de regels voortkomend uit keuzes worden opgesteld wel legitiem zou 
zijn, als er zo weinig burgers stemmen.  
Hun antwoord luidde dat door de vele fusies van waterschappen de herkenbaarheid van 
het Waterschap is verdwenen. Daarmee was ook zijn ‘natuurlijke’ legitimiteit 
geërodeerd (Toonen et al., 2006, p. 199). Men sprak in dit verband van een laag 
‘waterbewustzijn’ bij de Nederlandse bevolking. Hierop wees de lage opkomst bij 
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waterschapsverkiezingen. Dit zou echter niet alleen aan de burger te wijten zijn, maar 
ook aan het waterschap dat zijn plicht tot democratische verantwoording, die bij het 
recht tot het heffen van belasting hoort, tegenwoordig te weinig serieus zou nemen, zo 
stellen Toonen et al. De verkiezingssystematiek was sinds de invoering van de 
Waterschapswet in 1992 voor de gemiddelde burger erg ondoorzichtig. Waterschappen 
deden er in hun optiek te weinig aan om dit te verbeteren. 
Deze bestuurskundigen beoordeelden het democratisch functioneren van 
waterschappen dus vooral aan de hand van hun input-legitimiteit, oftewel de mate 
waarin politici en burgers blijk geven van aanvaarding van de democratische 
procedures. Getuige de lage verkiezingsopkomst bij waterschappen en het weinige 
enthousiasme waarmee waterschappen hun verkiezingen aan de man brengen zou die 
aanvaarding bij beide partijen laag zijn. Volgens de groep bestuurskundigen die begin 
jaren negentig het academische debat aanzwengelde kwamen de problemen met het 
Waterschapsbestel dus voort uit de ondoorzichtige organisatie van de democratische 
procedures bij waterschappen, het ontbreken van de wil om dit te veranderen en de lage 
betrokkenheid van de burger bij het beheer van water als collectief goed. 

Eind jaren negentig ontstond er bij een tweede groep bestuurskundigen tevens 
belangstelling voor het evalueren van de waterschapsdemocratie in termen van 
outputlegitimiteit, ofwel de mate waarin de uitkomsten van processen van collectieve 
besluitvorming worden aanvaard.  
Aanleiding voor deze tweede groep bestuurskundigen om ook mechanismen waarmee 
outputlegitimiteit wordt gegenereerd te onderzoeken was dat hun voorgangers geen 
differentiatie aanbrachten in hun definitie van ‘democratie’ (Boogers, 1996; Boogers & 
Tops, 2000). Deze bestuurskundigen definieerden democratie vooral in termen van 
democratie in de meest gangbare opvatting, ofwel wat de politicoloog David Held 
onderscheidt als ‘de ontwikkelingsdemocratie’. Men moest echter meer oog hebben 
voor het feit dat waterschappen niet volgens de principes van democratie in algemene 
termen functioneren, maar volgens een vorm van democratie die door 
vertegenwoordiging op basis van het soort belang dat men heeft in waterbeheer 
getypeerd kan worden als een meer directe vorm van democratie (Koning, 1995,  
p. 206-209). Bestuurskundigen met een interesse in de evaluatie van de democratische 
legitimiteit van het waterschap aan de hand van output legitimiteit onderscheiden de 
functionele waarborgdemocratie als een tweede vorm van democratie, naast de 
democratievorm van ontwikkelingsdemocratie.36 In onderstaande figuur worden de 
verschillen tussen beide definities van democratie uiteengezet. 

                                                           
36 Hiermee raken zij tevens aan de klassieke bestuurlijke discussie over de verhouding tussen 

algemeen en functioneel bestuur (Berg, Hall, & Rijswick, 2003, p. 26-33).  
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FUNCTIONELE 
WAARBORGDEMOCRATIE  

ONTWIKKELLINGSDEMOCRATIE 

‘Traditioneel waterschap’ Gemeente, provincie, rijk 

Noodrem Stuurwiel 

Taakgericht  Gebiedsgericht 

Controle Meedenken en meebeslissen 

Verantwoording Draagvlak 

Beleidsuitvoering  Beleidsvorming 

Controlerend orgaan Politieke arena 

Specifieke betrokkenheid Algemene betrokkenheid 

Belanghebbende Staatsburger  

Zakelijk zelfbeheer Politiserend bestuur 

Kiezers uiten kritiek Kiezers beslissen mee 

Figuur 2. Functionele waarborgdemocratie  en ontwikkelingsdemocratie. Ontleend aan Boogers 
en Tops (Boogers & Tops, 2000). 

Differentiatie in het democratiebegrip is volgens deze bestuurskundigen belangrijk 
omdat een evaluatie van het functioneren van de waterschapsdemocratie, zoals die 
sinds de Waterschapswet bestaat, anders uitvalt dan een evaluatie in termen van de 
waterschapsdemocratie als algemene democratie. In een waarborgdemocratie ligt de 
nadruk niet op de rol van de kiezer als mede beslissend, maar als een controlerende 
factor. Men gaat er daarbij vanuit dat de kiezer niet vooral vooruit, maar vooral vanuit 
een retrospectieve evaluatie van het gevoerde beleid kiest voor representatieve 
bestuurders. Op het moment van stemmen worden bestuurders vooral ter 
verantwoording geroepen voor het gevoerde beleid. Dat beleid zal de kiezer vooral 
interesseren in de consequenties die dit beleid heeft gehad voor een bepaald domein, 
bijvoorbeeld de landbouw. Het gaat daarbij om specifieke betrokkenheid van de kiezer 
bij een bepaald belang, en niet om een algemene betrokkenheid. De kiezer is bij het 
waterschap dus in eerste plaats belanghebbende, en geen staatsburger. Is er in de 
afgelopen periode naar tevredenheid gehandeld door het bestuur van een functionele 
overheid, dan zal de kiezer minder geneigd zijn überhaupt te gaan stemmen. Op deze 
wijze waarborgt een dergelijke vorm van democratie de belangen van de kiezer: zijn 
stem werkt daarbij als noodrem, en niet als stuurwiel. Het functionele karakter van 
deze vorm van democratie bestaat er dus in dat men het goed uitvoeren van de taak 
waarborgt, en niet in eerste instantie het bestuur en de inrichting van een gebied. Zo 
bezien zou een lage opkomst bij waterschapsverkiezingen geen teken van 
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ondoorzichtige kiesstelsels en lage betrokkenheid zijn, maar van goedkeuring van het 
gevoerde beleid en vertrouwen in de bestuurders en het werk van waterschappen. In 
deze definitie van democratie, waarbij de nadruk ligt een evaluatie van het functioneren 
van democratie in termen van outputlegitimiteit – de aanvaarding van de uitkomsten 
van collectieve besluitvorming – zouden waterschappen wel degelijk democratisch 
gelegitimeerd zijn.37

Er is dus een verschuiving zichtbaar in het debat onder bestuurskundigen van een 
evaluatie waarin de nadruk ligt op inputlegitimiteit, ofwel de verkiezingsopkomst 
tijdens waterschapsverkiezingen als maatstaf voor de mate van aanvaarding van 
democratische procedures door burgers en politici; naar een evaluatie waarin de nadruk 
ligt op een evaluatie van de waterschapsdemocratie in termen van outputlegitimiteit, 
ofwel de verkiezingsopkomst als maatstaf voor de tevredenheid en het vertrouwen dat 
de burger in het waterschap heeft, en dus voor de mate waarin men de uitkomsten van 
processen van collectieve besluitvorming aanvaardt. 
Sinds 2000 is er sprake van een nog altijd groeiende derde groep bestuurskundigen die 
dit onderscheid niet expliciet maakt in haar werk, maar er wel aan refereert door zich in 
hun onderzoek vooral te richten op processen van besluit- en beleidsvorming in 
(regionaal) waterbeheer, en de wijze waarop er daarin legitimiteit gegenereerd wordt 
(Boogerd, 2005; Buuren, 2006; Dicke, 2002; Huitema, 2002; Jong & Meijerink, 2006; 
Kuks, 2004; Kuks & Bressers, 2001; Meijerink, 2005; Wesselink, 2007; Wiering & 
Arts, 2006). In een speciale uitgave van het tijdschrift Bestuurskunde evalueren Dicke 
en Steenhuizen (2006) bijvoorbeeld de ‘borging van publieke waarden’ bij 
waterschappen. Daarbij gaan zij er dus vanuit dat legitimiteit niet enkel op het moment 
van stemmen wordt gegenereerd, maar ook via allerlei andere mechanismen in de 
tussenliggende vier jaar. Deze groep maakt veelal gebruik van theorie uit de 
beleidsanalyse, de interpretatieve beleidsanalyse en de discoursanalyse om de 
outputlegitimiteit van decentrale overheden te evalueren.  
Aan het begin van deze paragraaf werd gesteld dat een analyse van de verschillende 
definities van democratie die bestuurskundigen hanteren bij het evalueren van de 
waterschapsdemocratie bijdraagt aan het begrip van de mechanismen waarmee 
legitimiteit in besluit- en beleidsvormingsprocessen wordt gegenereerd. Dit in een 
context waarin technisch-inhoudelijke kennis een belangrijke, zij het vaak niet meer de 
enige doorslaggevende rol speelt.  
Waar de eerste groep bestuurskundigen het functioneren van de waterschapsdemocratie 
negatief evalueerde, is een tweede groep bestuurskundigen, en daaruit voortkomend 
een derde, positiever in zijn evaluaties van de waterschapsdemocratie. De aandacht die 

                                                           
37 De invoering van het politieke lijstenstelsel tijdens de waterschapsverkiezingen in 2008 

wordt door deze bestuurskundigen dan ook als verkeerd middel gezien om de kiezer naar de 
stembus te trekken. Immers, het functionele waarborgkarakter, waarin het belang in 
waterbeheer en niet de politieke voorkeur bepaalt waarop de kiezer stemt, wordt zo miskend 
(Jong & Meijerink, 2006; Meijerink, 2008). 
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men in regionaal waterbeheer is gaan besteden aan het betrekken van belanghebbenden 
en burgers bij waterbeheer, de modernisering van inspraak- en stemprocedures en de 
nadruk op de borging van publieke waarden in regionaal waterbeheer evalueren zij 
overwegend als een vooruitgang, daar via deze maatregelen een historisch potentieel 
aan publiek vertrouwen wordt aangeboord en vernieuwd. In hun evaluaties is de 
waterschapsdemocratie een goed voorbeeld van het in bestuurskundige kringen de 
laatste jaren opgang makende idee van ‘deliberatieve democratie’ (zie bijvoorbeeld 
Fischer, 2003).  

Dit proefschrift is mede bedoeld als een bijdrage aan de literatuur die mechanismen 
van outputlegitimiteit van waterbeheer onderzoekt. Het beoogt aan die literatuur op 
twee manieren bij te dragen. Ten eerste door over een langere periode de ontwikkeling 
van mechanismen voor het genereren van outputlegitimiteit te analyseren. Ik ga dus 
niet uit van een of meerdere min of meer synchrone casus, maar hanteer een diachroon 
perspectief om juist veranderingen in deze mechanismen te kunnen benoemen en 
analyseren, als onderdeel van de dynamiek in de periode van transitie in waterbeheer 
vanaf ongeveer 1970.  
Ten tweede en ter precisering hiervan richt ik mij niet op processen van bijvoorbeeld 
participatie en deliberatie voor het genereren van outputlegitimiteit, maar op de rol van 
technisch-inhoudelijke kennis. Immers, sinds waterbeheerders niet meer voor rigide 
technocraten willen worden versleten spelen de betrokken actoren met substantiële 
kennis een complexe rol. Naast het noodzakelijke technisch vernuft wordt nu immers 
ook het belang van het genereren van legitimiteit door experts verdisconteerd in hun 
technisch-inhoudelijke adviezen aan beleidsactoren.  
In dit onderzoek staan, zoals ook in de inleiding werd beschreven, de verschillende 
manieren waarop experts hun kennis inzetten centraal in combinatie met manieren om 
legitimiteit te genereren. Door het gehanteerde diachrone perspectief komen 
veranderingen in die praktijken aan het licht gedurende een periode van transitie in 
Nederlands waterbeheer. 

III. De evaluatie van Stichting Natuur en Milieu: van het waterschap als 
‘boerenrepubliek’ naar een rol als platform voor de behartiging van ‘groene’ 
belangen  
Eind jaren zestig ontstond er wereldwijd aandacht voor natuurbehoud en milieu. Ook in 
Nederland groeide een brede interesse in milieukwesties. Al bestaande 
natuurorganisaties zoals Stichting Natuurmonumenten reageerden op die groeiende 
aandacht door hun organisatiestructuren te herevalueren. Stichting Natuur en Milieu is 
in 1972 opgericht als werkorganisatie van vier landelijke instellingen (Heijden, 2000, 
p. 78-79). Het hoofdkantoor van Stichting Natuur en Milieu bevindt zich in Utrecht. 
Van daaruit ondersteunt zij de twaalf (zelfstandige) provinciale milieufederaties en 
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negen landelijke organisaties. Haar doelstelling is om overheidsbeleid te beïnvloeden, 
acties rondom milieukwesties te ondersteunen en de publieke opinie te mobiliseren.38

Volgens Van Der Heijden is het een van de meest succesvolle lobbyorganisaties op dit 
terrein.  
De invulling die de stichting geeft aan deze doelstelling heeft sinds haar oprichting een 
ontwikkeling doorgemaakt, die overigens archetypisch is voor de ontwikkeling van de 
milieubeweging in Nederland als zodanig (zie Heijden, 2000). in de loop der jaren 
tachtig nam men steeds vaker plaats aan de vergadertafel. Het activistische karakter 
van de beweging en haar verzet tegen de gevestigde orde raakte op de achtergrond. Dat 
ook de Stichting Natuur en Milieu deze ontwikkeling doormaakte, komt mede naar 
voren in de wijze waarop Stichting Natuur en Milieu het nut van het Waterschapsbestel 
evalueerde.  
In de jaren zeventig richtte Natuur en Milieu zich op lokale, concrete projecten. De 
Stichting liet daarin vooral een tegengeluid horen. Zo probeerde ze 
bestemmingsplannen te beïnvloeden door het op provinciaal niveau entameren van 
bezwaarprocedures en rechtszaken. De landelijke overkoepelende organisatie 
ondersteunde dit werk door te lobbyen in Den Haag.39

Het standpunt van Natuur en Milieu ten opzichte van het Waterschapsbestel luidde in 
de jaren zeventig dat men, in navolging van de toenemende erkenning van het 
algemene belang ervan, waterbeheer niet enkel moet overlaten aan de functionele 
doelcorporaties die waterschappen in het perspectief van de Stichting 
vertegenwoordigden.40 In het op 30 november 1977 uitgevaardigde persbericht waarin 
ze reageerde op naar aanleiding van het Diepdelversrapport verschenen regeringsnota 
‘Naar een nieuw Waterschapbestel?’ specificeerde Natuur en Milieu dit standpunt. De 
Stichting gaf aan dat de Waterschappen in hun huidige vorm de mogelijkheid 
nauwelijks open laten om overheidsbeleid te beïnvloeden en bezwaar te maken tegen 
besluiten die door waterschappen worden genomen. Er vindt volgens de Natuur en 
Milieu namelijk nauwelijks een belangenafweging binnen het waterschap plaats. Door 
hier niet op in te gaan in de regeringsnota werd een politiek standpunt ingenomen 
‘waarin de vernieuwing weinig fundamenteel is’. Natuur en Milieu beargumenteerde 
haar stellingname door een aantal ervaringen te bespreken aangaande kwaliteitsbeheer, 
dijkverzwaring, peilverlaging, beekkanalisatie en wegverharding. Ik zal met het oog op 
de kwesties die in de volgende hoofdstukken empirisch worden uitgewerkt haar 
argumenten aangaande kwaliteits- en peilbeheer en beekkanalisatie bespreken.  

                                                           
38 Van de website van Stichting Natuur en Milieu. 
39 Persoonlijke communicatie ir. B. Hermans.  
40 Commentaar van de Stichting Natuur en Milieu op de Regeringsnota ‘Het beheer van de 

waterkeringen langs de Nederlandse kust’ (Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14481, nrs 1 
en 2), en Persbericht Stichting Natuur en Milieu: ‘Provincies moeten voor kwaliteit van het 
water zorgen’, 30 november 1977, p. 4-5. 
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Kwaliteitsbeheer was volgens Natuur en Milieu van een dusdanig ‘algemeen’ belang, 
dat men dit niet bij waterschappen moest willen onderbrengen. Opvallend was volgens 
de Stichting dat de drie provincies die zelf de verantwoordelijkheid voor 
kwaliteitsbeheer op zich hebben genomen, namelijk Groningen, Friesland en Utrecht, 
het meest voortvarend met het opstellen van waterkwaliteitsplannen aan de gang waren 
gegaan. Dat men in waterschaps- en zuiveringschapsverband in 1977 niet eens een 
concept voor dergelijke plannen had opgesteld, weet men ten dele aan het dan leidende 
idee in nationaal milieubeleid van ‘de vervuiler betaalt’. Op basis daarvan was besloten 
extra zetels in de waterschapsbesturen vrij te maken voor vertegenwoordigers van de 
industrie voor de industriële vervuiling, en vertegenwoordigers van de gemeenten als 
representanten van huishoudelijke vervuilers. Zo leidde het idee van ‘de vervuiler 
betaalt’ in combinatie met de trits belang-betaling-zeggenschap – als basis van de 
waterschapsorganisatie – tot de situatie dat de grootste vervuilers de meeste belasting 
betaalden, en dientengevolge ook het meest zeggenschap hebben in 
waterkwaliteitsbeleid. Volgens Natuur en Milieu had dit in de praktijk tot gevolg dat er 
geen adequaat beleid werd gevoerd om de kwaliteit van water te verbeteren binnen 
waterschappen; daar immers de macht in waterschapsbesturen lag bij degenen wiens 
belang zulk beleid niet dient, en er zelfs in sommige gevallen haaks op zou blijken te 
staan. Daarom pleitte Natuur en Milieu ervoor de zorg voor waterkwaliteit onder de 
hoede van provincies te brengen.41

De huidige waterschapsstructuur bood volgens de Stichting ook onvoldoende 
mogelijkheid tot belangenafweging betreffende peilbeheer en peilbesluiten. In het 
geval van peilbeheer liet de dan nog van kracht zijnde Waterstaatswet 1900 namelijk 
geen beroepsmogelijkheden toe in besluitvorming rond peilbesluiten. Traditioneel 
peilbeheer houdt in dat het oppervlaktewaterpeil in de winter verlaagd, en in de zomer 
verhoogd wordt. Natuur en Milieu wees op de negatieve gevolgen hiervan voor vis- en 
vogelstanden, en de bijdrage die zulk peilbeheer levert aan verzakkingen van publieke 
werken en klink. Pogingen echter om dit peilbeheer aan te passen waren tot dan toe op 
juridische barrières gestrand. Men haalde een voorbeeld aan van een beroepsprocedure 
van het Waterschap Bewesten De Eem tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht om de polderpeilen op een hoger peil te handhaven. De uitspraak luidde dat ‘de 
schade die door peilverlaging aan de vogelstand wordt toegebracht, moet worden 
getolereerd omdat een verbeterde exploitatie van weidegronden niet aan de 
rechthebbenden kan worden onthouden’.42 De huidige belangenafweging met 
betrekking tot peilbeheer werd volgens Natuur en Milieu dus juridisch onvoldoende 

                                                           
41 Persbericht Stichting Natuur en Milieu: ‘Provincies moeten voor kwaliteit van het water 

zorgen’, 30 november 1977, p. 4-5. 
42 Persbericht Stichting Natuur en Milieu: ‘Provincies moeten voor kwaliteit van het water 

zorgen’, 30 november 1977, p. 4. 
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ingekaderd als een zaak van niet enkel privaat/sectoraal, maar vooral ook algemeen
belang. 
Een soortgelijk argument werd tot slot aangevoerd op basis van ervaringen met 
beeknormalisaties of -kanalisaties. Ook hier wees Natuur en Milieu op de negatieve 
effecten van wat men noemt ‘ab’normalisaties: het rechttrekken, verbreden en 
verdiepen van beken zodat zij als aan-  én afvoerkanalen kunnen dienen. 
Waterschappen bereidden veelal de plannen voor voor deze beekkanalisaties. Natuur 
en Milieu wees erop dat, evenals in het geval van peilbeheer, ook in dit geval de 
beroepsmogelijkheden tegen deze plannen beperkt zijn. Volgens de Waterstaatswet 
1900 kon enkel de Commissaris van de Koningin van de betreffende provincie bezwaar 
maken. Er bestond ook een mogelijkheid via gemeentelijke bestemmingsplannen 
geplande beeknormalisaties aan te vechten. Voor het gebied buiten de 
gemeentegrenzen waren gemeenten hier algemeen echter niet erg snel mee, zo 
constateerde de Stichting. Hetzelfde gold voor provinciale streekplannen.43

Het kader waarbinnen waterschappen in 1977 opereerden – en waarin volgens de 
Stichting, met het oog op de dan net uitgekomen regeringsnota over de toekomst van 
het bestel, weinig verandering zou komen – bood volgens de evaluatie van Stichting 
Natuur en Milieu weinig mogelijkheden tot een belangenafweging waarin ook ‘het 
algemene belang’ werd meegewogen. Daarom zou de belangenafweging in regionaal 
waterbeheer moeten worden gereorganiseerd, en voor wat betreft bepaalde onderdelen 
zelfs moeten worden ondergebracht bij een algemene bestuursvorm en niet bij een 
functionele, zoals het waterschap.  

Opmerkelijk is dat Stichting Natuur en Milieu de definitie van ‘het algemene belang’ 
hier gelijkstelt aan het ‘groene’ belang zoals zij dat zelf formuleerden. Deze 
strategische zet om het woordvoerderschap voor zulke belangen naar zich toe te 
trekken zou uiteindelijk zijn vruchten afwerpen, al worden waterschappen niet zo 
drastisch hervormd als Natuur en Milieu in 1977 wenste.  
De Waterschapswet speelt een belangrijke rol in de verklaring van dit succes van 
Natuur en Milieu. De in 1994 van kracht geworden Waterschapswet probeerde de 
verhoudingen binnen het waterschapsbestuur aan te passen ten behoeve van de 
vertegenwoordiging van de belangen van ‘stedelingen’. Via de Waterschapswet in 
1992 kreeg de in waterschapsjargon geheten ‘ingezetene’ een stem in het 
waterschapsbestuur, om onder andere het algemene, meer indirecte belang dat de 
gemiddelde Nederlander heeft bij waterbeheer zichtbaarder en zwaarder mee te laten 
wegen in de beslissingen van het waterschap.  
Uit een tweetal studies blijkt dat in de praktijk het aantal zogenaamde ‘groene’ 
bestuurders door de toevoeging van deze categorie is gegroeid (Lenteren & Bok, 2002; 

                                                           
43 Persbericht Stichting Natuur en Milieu: ‘Provincies moeten voor kwaliteit van het water 

zorgen’, 30 november 1977, p. 2. 
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Warmink, 1996). De ‘ingezetene’ lijkt dus inderdaad zijn belang in waterbeheer 
voornamelijk te definiëren als een belang in natuur. Het feit dat Natuur en Milieu 
contacten onderhoudt met recreatieorganisaties zoals de ANWB en recreatieschappen 
speelt hier ook een rol: stadsbewoners willen immers in het weekend graag van de 
natuur genieten en recreëren buiten de stadsgrenzen.  
Stichting Natuur en Milieu greep de waterschapswet aan om te ijveren voor de 
verkiezing van ‘groene’ kandidaten, om zo een politiek tegenwicht te bieden aan de 
traditionele categorieën in het waterschapsbestuur. Dat deed zij door eigen 
bestuursleden op te leiden en hun campagnes te ondersteunen.44 Tot de 
waterschapsverkiezingen in 2008 werden waterschapsbestuurders op persoonlijke titel 
verkozen. Waterschapsbestuurders waren wel vrij om zich aan te sluiten bij 
professionele organisaties, zoals de provinciale afdelingen van Natuur en Milieu. Van 
deze mogelijkheid maakte de Stichting, getuige onder andere de sterke toename van het 
aantal groene bestuurders in het waterschapsbestuur (Lenteren & Bok, 2002), gretig 
gebruik. Daarmee luidde de Waterschapswet een koerswijziging van Natuur en Milieu 
in. In plaats van enkel een tegengeluid te laten horen, stelde zij zich nu ten doel 
overheidsbeleid te beïnvloeden door zelf aan de vergadertafel plaats te nemen.  
De Waterschapswet had dus grote gevolgen voor de institutionele identiteit van 
Waterschappen. Echter, niet alleen de bestuurssamenstelling en het soort beleid van 
waterschappen veranderde, ook een wezenskenmerk van het Waterschap, namelijk de 
trits belang-betaling-zeggenschap, werd voorafgaand aan de instelling van de 
organieke Waterschapswet punt van discussie. De kandidaatsstelling door 
natuurbeschermingsorganisaties vereiste namelijk een herformulering van de 
voornoemde trits.  
Het ‘belang’ uit deze trits werd tot op dat moment gekwantificeerd op basis van het 
aantal hectares land en de waarde van het onroerend goed. 
Natuurbeschermingsorganisaties zijn geen eigenaren van land of onroerend goed, en 
hadden op basis van de klassieke interpretatie van de waterschapstrits dus geen recht 
op zetels in waterschapsbesturen. Dat zij toch een stem hebben verworven in de 
waterschapsbesturen, is, gezien het feit dat Giebels de waterschapstrits voor wat betreft 
de jaren vijftig nog als een ‘ijzeren wet’ bestempelde, dus opmerkelijk te noemen. 
De uiteindelijke herziening van dit artikel 2.2 van de Waterschapswet is dan ook vooral 
het gevolg van lobbywerk in de Haagse politiek van de Utrechtse koepelorganisatie 
van Natuur en Milieu (Biggelaar, 9 november 1990, 10 oktober 1990; Leuven, 12 
oktober 1990). Het laat zien dat zelfs een organieke wet als de Waterschapswet 1992, 
vanuit het perspectief van veel waterschappen de vervulling van een langgekoesterde 
wens om op rijksniveau als een volwaardige partner aangezien te worden, door 
diezelfde politici en rijksambtenaren opnieuw werd aangegrepen om aan de 
institutionele identiteit van het Waterschapsbestel te tornen.  

                                                           
44 Persoonlijke communicatie ir. B. Hermans. 
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Terzijde dient hier vermeld te worden dat ook de ambtelijke organisaties van 
waterschappen inmiddels danig waren ‘vergroend’. ‘Groene bestuurders’ spraken 
veelvuldig van de inhoudelijke ondersteuning die zij krijgen bij hun politieke lobby 
van waterschapsmedewerkers (Warmink, 1996).45 Zoals de eerste paragraaf van dit 
hoofdstuk al werd besproken is het aantal waterschapsmedewerkers sinds de jaren 
zestig sterk toegenomen, evenals hun gemiddelde opleidingsniveau. Een algemene 
tendens is daarbij dat zij vaker een achtergrond in bijvoorbeeld ecologie of 
milieukunde hebben.46 Tevens zijn technische opleidingen onder invloed van de 
toegenomen aandacht voor milieu en natuur van karakter veranderd. Niet alleen 
bestuurders maar ook waterschapsambtenaren hebben daardoor meer affiniteit met 
natuur en milieu dan voorheen.  
Waterschappen hebben zich dus in de loop der tijd getransformeerd van 
boerenrepublieken tot in meer of mindere mate – al naar gelang de verdeling van 
belangen in de regio – fora voor de behartiging van een breder samengesteld palet aan 
belangen. Hieronder valt ook het ‘groene’ belang zoals onder andere Stichting Natuur 
en Milieu dat hielp te definiëren.  

IV. Waterschappen over hun bestaansrecht: pragmatisme boven efficiëntie 
In de eerste dwarsdoorsnede van de discussie over het waterschapsbestel kwam aan 
bod dat de Watersnoodramp van 1953 en het rapport van de Deltacommissie van 1960 
belangrijke consequenties hadden voor de organisatie van regionaal waterbeheer. In het 
rapport van de Commissie werd waterschappen conservatisme verweten. Dat 
conservatisme werd als één van de oorzaken gezien waardoor de dijken voorafgaand 
aan de ramp in een zulke slechte staat van onderhoud verkeerden.  
Hoewel veel waterschappen in de jaren vijftig inderdaad sterk in zichzelf gekeerd 
waren, zijn er uit historische bronnen rond waterschappen ook geluiden te vernemen 
die van een voorzichtige bereidheid getuigen tot een kritische evaluatie de rol van 
Waterschappen in de aanloop naar de Ramp. Een voorbeeld hiervan is een publicatie 
van de hand van de ingenieur van Hoogheemraadschap Schiedam in 1954.47 In een 
speciale editie van het Polytechnisch Tijdschrift over de volgens ingenieurs benodigde 
technische ingrepen om de waterveiligheid en landbouwproductie in Zeeland weer op 
peil te krijgen, stelde waterschapsingenieur Salomé: 

                                                           
45 Tevens persoonlijke communicatie drs. M. Zonderwijk , dr. G. van den Eertwegh,  

drs. H. van Hardeveld & dr. L. Giebels. 
46 Persoonlijke communicatie drs. F. Klijn. 
47 Alleen de grotere waterschappen hadden in de jaren vijftig academisch geschoolde 

ingenieurs in dienst. Het ging dan vaak om één persoon, die vaak respectvol werd 
aangesproken met ‘meneer de ingenieur’. Voor kleinere waterschappen waren ambtenaren 
met een universitaire achtergrond vaak te duur.   
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Vrijwel terstond na de stormramp is de vraag aan de orde gekomen of deze ramp 
ook een zo katastrophale omvang zou hebben aangenomen indien de zorg voor de 
dijken beter ware geweest dan nu het geval was. Later is gebleken, dat van 
ernstige tekortkomingen wat de dijkszorg betrof maar in enkele gevallen sprake is 
geweest. Toch wil dit allerminst betekenen, dat het niet nuttig is het bestaande 
systeem van beheer en bestuur van met dijkzorg belaste instellingen aan een nader 
onderzoek te onderwerpen en te trachten hieraan enige conclusies te ontlenen. 
Daar zonder twijfel deze zaken niet minder belangrijk zijn, dan de direct 
technische dijkzorg, menen wij, dat beschouwingen over dit onderwerp niet 
mogen ontbreken (Salomé, 1954, p. 701b).48

Salomé pleitte voor een reorganisatie van het Nederlands waterschapsbestel door 
middel van fusies en uitbreiding van het takenpakket van waterschappen. Naar zijn 
mening zijn de waterschappen de enige instanties die zijn toegerust op een integraal 
beheer van dijken, wegen, zuivering en bestrijding van verzilting. Verdere specialisatie 
in het beheer van deze taken, in de vorm van ‘wegschappen’ en ‘zuiveringschappen’ 
achtte hij om die reden dan ook niet wenselijk. Hij wees wel op een probleem dat bij 
het doorgang vinden van deze reorganisatie zou ontstaan, namelijk dat het financieel 
niet haalbaar was voor waterschappen om al deze taken te bekostigen. Een dergelijke 
opschaling van het waterschapbestel zou daarom een herziening vergen van een aantal 
stelregels waarop het waterschapsbestel was gebaseerd. Het stelsel op basis van de 
stelregel ‘wien ’t water deert, die het water keert’ diende vervangen te worden door een 
stelsel, waarin waterbeheer niet langer als enkel een zaak van degenen die er een direct 
economisch belang bij hebben, maar ook als een kwestie van algemeen belang. Hij 
pleitte voor een gedeeltelijke subsidiëring van werken van waterschappen door het 
Rijk.
Salomé kon in 1954 niet hebben geanticipeerd op de aanbevelingen van de 
Deltacommissie van 1960. Toch lijken hun aanbevelingen sterk op elkaar. Er is echter 
één belangrijk verschil. Salomé refereerde in zijn schrijven aan de Waterstaatswet 
1900, met wat hij  noemde ‘onze uitstekende waterstaatswetgeving’ (Salomé, 1954,  
p. 701-702b). Deze Wet kent voor de waterschappen twee belangrijke uitgangspunten: 
de reeds besproken decentrale organisatie van waterbeheer en de principiële 
zelfstandigheid van polders. Juist het dogma van decentrale organisatie middels 
Waterschappen en hun principiële zelfstandigheid werd mede door toedoen van de 
Deltacommissie een punt van discussie. Met haar aanbevelingen aan de provinciale 
colleges om fusies van waterschappen te verordenen en toe te zien op hun 
professionalisering, leek echter het politieke wantrouwen ten opzichte van de autonome 

                                                           
48 Dezelfde ingenieur Salomé is door onderzoeksjournalist Kees Slager geïnterviewd voor zijn 

boek De Ramp: Een reconstructie (Slager, 1992), waarin voor het eerst de bestuurlijke 
fouten worden geanalyseerd die hebben geleid tot het volgens hem nodeloos uit de hand 
lopen van de Watersnoodramp in 1953.  
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waterschappen opnieuw te zijn gewekt. Voorstellen tot verdere centralisering van 
waterbeheer zouden dan ook niet lang uitblijven.  
Hoewel na de gebeurtenissen in 1953 waterschappen zelf dus bereid waren te 
onderkennen dat er het een en ander diende te veranderen aan de waterschapscultuur, 
en dat in dat kader bijvoorbeeld schaalvergroting een noodzaak was (Brainich von 
Brainich-Felt, 1993, p. 124-125), ontwikkelden zij ook strategieën om al te veel 
centralisatie van waterbeheer tegen te gaan. Zij zouden hiermee echter het opnieuw 
aangewakkerde wantrouwen jegens functioneel decentraal waterbeheer in de decennia 
die volgden, niet volledig kunnen wegnemen.  

Dit wantrouwen zal de discussie over de organisatie van waterbeheer in Nederland in 
de decennia die volgen in toenemende mate bepalen. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat het zijn weerslag vindt in beleid en wetgeving aangaande het waterschapsbestel, 
zoals eerder in dit hoofdstuk is beschreven. Opvallend daarbij is wel dat, juist als 
gevolg van de fusies na 1960 de waterschapsorganisaties zodanig professionaliseren 
dat zij, althans in theorie, beter dan ooit toegerust raken om hun taken op het gebied 
van waterbeheer zelfstandig uit te voeren.49

Een gevolg daarvan is dat waterschappen, als ze al de discussie over hun bestaansrecht 
aangaan, deze in het overgrote deel van de gevallen voeren op basis van het, door 
Dijkstra et al. (2006) onderscheiden pragmatische argument. Argumenten in die trant 
berusten op de aanname er geen bruikbaar bestuurlijk alternatief is dat dezelfde 
kwaliteit van regionaal waterbeheer garandeert voor het huidige Waterschapsbestel. 
Soms verwijst men daarbij naar de historische achtergrond van waterschappen. Vooral 
waterschapsbestuurders zullen zich in het debat over centraal versus decentraal 
waterbeheer niet vaak beroepen op dat andere argument, berustend op efficiëntie; het 
argument dat vaak in de één of andere vorm door voorstanders van centralisatie wordt 
gehanteerd ten faveure van de afschaffing van allerlei lagere overheden.50 Daarmee 
zouden waterschapsbestuurders immers voorstanders van meer centrale regie in de 
kaart spelen, die het bestaan van afzonderlijke en autonome waterschappen zien als een 
anachronisme dat niet past in tijden waarin waterbeheer een ‘algemeen belang’ 
vertegenwoordigt. Dat maakt meer centrale regie en zelfs afschaffing van afzonderlijke 
waterschappen volgens voorstanders hiervan tot een noodzakelijkheid.  
In deze laatste dwarsdoorsnede van het debat over het Waterschapsbestel zal de 
discussie worden beschreven zoals die door waterschapsbestuurders en -ambtenaren 
hier zelf over is gevoerd. Rode draad door deze beschrijving is de manier waarop zij 

                                                           
49 Via de fusies van waterschappen in de jaren vijftig en zestig wordt het aantal waterschappen 

teruggebracht naar een aantal van 1800 in 1965 (Pieters, 1972), ten opzichte van 2500 in 
1953 (IJff, 1993). 

50 Zie voor een beschrijving van de argumenten in het centralisatie/decentralisatie debat voor 
wat betreft de Nederlandse situatie Toonen (1987) en, meer gericht op de ontwikkeling van 
theoretische argumenten, Fung (2004). 



DISCUSSIE OVER HET BESTAANSRECHT VAN HET WATERSCHAP

55

steeds weer, zij het in iets andere vorm en al naar gelang de institutionele dynamiek, 
zinspelen op het pragmatische argument. Zij poogden hiermee een weerwoord te 
bieden aan de voorstanders van centralisatie van beheer. 

Het toekomstperspectief van Waterschappen: zaak van het Rijk of interne 
aangelegenheid? 
Uit de beschrijving van de discussie op rijksniveau in dit hoofdstuk kwam naar voren 
dat het de waterschappen zelf waren die ervoor zorgden dat hun organisatievorm en 
uiteindelijk zelfs hun bestaansrecht onderwerp werd van debat. Zij zwengelden dit 
debat aan door bij de Haagse politiek om rijkssubsidie voor de uitvoering van hun 
werkzaamheden te vragen. Waterschappen achtten dit verzoek gerechtvaardigd, omdat 
hun takenpakket danig verzwaard was in de loop der jaren. Dit is een gevolg van de 
aanbeveling van de Deltacommissie aan de provincies om de vele waterschappen te 
dwingen tot fusie, om hen zo voldoende slagkracht te laten ontwikkelen om ook aan 
zaken van algemeen belang, zoals onderhoud van primaire zeewaterkeringen, invulling 
te kunnen geven. De Tweede Kamer stelde vervolgens de Commissie Steenbeek in, die 
vergaande voorstellen deed voor herziening van het Waterschapsbestel, met alle 
gevolgen van dien. 
Vertegenwoordigers van de waterschappen hebben een actieve rol gespeeld in de 
discussie, zij niet altijd even openlijk. Tot vroeg in de jaren zestig bleef de discussie 
over het toekomstperspectief van Waterschappen beperkt tot waterschapskringen en 
vakbladen. Vanaf 1963, het jaar dat Waterschappen subsidie aanvroegen, werd de 
kwestie een landelijke aangelegenheid. Dit hield echter niet in dat 
waterschapsvertegenwoordigers geen actieve rol meer speelden in de discussie. Zij 
probeerden het debat wel degelijk te beïnvloeden, bijvoorbeeld door op algemene 
ledenvergaderingen van de Unie van Waterschappen steevast Haagse politici uit te 
nodigen. In de discussies die op deze dag plaatsvonden voelde men hen aan de tand 
over eventuele ingrepen in het Waterschapsbestel, en dwong men politici naar de 
argumenten van de waterschappen zelf te luisteren en daarop te reageren.  
Relatieve buitenstaanders als voorzitter Steenbeek van de Interdepartementale 
Werkgroep Waterschapsfinanciën, de Wiarda Beckmanstichting en in het na-ijlen van 
de discussie ook Stichting Natuur en Milieu waren bepalend voor het gezicht van het 
debat in de periode 1963 tot 1978. Op hun voortouw richtte de discussie zich vooral op 
hoe de als door hen als ondoorzichtig en ondemocratisch gedefinieerde 
waterschapsbestuurders vorm en richting konden geven aan waterbeheer als niet alleen 
een regiospecifiek, maar vooral algemeen belang – wat dat dan verder ook moge 
betekenen. 
De woelige periode, van fundamentele discussie over nut en noodzaak van 
waterschappen in hun huidige vorm, van honderden fusies én van opkomend 
milieubewustzijn die zou volgen werd in 1978 afgesloten met de nagenoeg volledige 
overname van het Kabinet van de aanbevelingen van de Diepdelverscommissie. Het zal 



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

56

geen nadere toelichting behoeven dat hiermee het voortbestaan van waterschappen 
voorlopig was verzekerd. Mede door toedoen van deze Diepdelverscommissie, wier 
rapport als uitgangspunt het voortbestaan van waterschappen neemt, werd de discussie 
over het Waterschapsbestel weer een zaak van de waterschappen zelf. Pas vanaf 1992 
zou de discussie in verschillende contexten ook buiten de waterschapscontext steeds 
kort oplaaien. Waterschappen ontwikkelden een nieuwe strategie om hier een 
weerwoord aan te bieden. 

Democratische legitimiteit: een belastingtechnische puzzel 
Al langer was er ook binnen de waterschappen discussie over het democratische 
karakter van haar besturen. Aangezien zij deze discussie voerden vanuit een 
functioneel begrip van democratie en bijbehorende trits belang-betaling-zeggenschap, 
spitste deze discussie zich al snel toe op de bestuurssamenstelling van waterschappen, 
en de gronden waarop bestuurders zitting en zeggenschap hebben in waterschappen. 
De WVO van 1970 gaf deze discussie een impuls, doordat de categorie huishoudelijke 
en industriële vervuilers aan de besturen werd toegevoegd. In de meeste gevallen 
werden huishoudelijke vervuilers niet rechtstreeks vertegenwoordigd. In elke categorie 
werd echter wel, evenredig aan het belang ervan in goed waterbeheer, belasting 
geheven. Bovendien moest voor een rechtvaardige belastingheffing nu ook het 
algemene belang worden gekwantificeerd. Voor waterschappen werd daarmee de 
puzzel wie hoeveel betaalde en hoeveel zetels daartegenover werden gesteld in de 
besturen steeds complexer.51 Belangrijk te bedenken hier is dat het voor waterschappen 
van groot belang is tot een rechtvaardige verdeling van de financiële lasten te komen. 
De bestuurssamenstelling van waterschappen is hier immers rechtstreeks aan 
verbonden, en daarmee het gevoerde beleid van waterschappen. Een eerlijke verdeling 
van de lasten vormt met andere woorden de grondslag van de democratische 
legitimiteit van waterschappen.  
Het rapport van de Diepdelverscommissie, dat het voortbestaan van waterschappen 
veilig stelde en zo de landelijke discussie suste, werd door de Unie van Waterschappen 
aangegrepen om ditmaal zélf een commissie in te stellen om deze vraagstukken te 
onderzoeken. De commissie diende zich vooral te richten op het vraagstuk rond de 
bestuurssamenstelling van waterschappen. Gezien het feit dat de Unie geen wettelijke 
bevoegdheid heeft om de bestuurssamenstelling van waterschappen te wijzigen – die 
ligt immers bij de provincie – kon de instelling van deze commissie worden geduid als 
een poging vanuit strategisch oogpunt om nu eens zelf het voortouw te nemen in de 
discussie. De Commissie Waterschapsbestuur werd ingesteld in 1976, en werd naar 
goed gebruik al snel de Commissie Merkx, naar haar voorzitter (de toenmalige 
burgemeester van Breda) W.J.L.J. Merkx, genoemd.  

                                                           
51 Persoonlijke communicatie ir. J. van Selm. 
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De Commissie vertrok bij haar onderzoek naar de bestuurssamenstelling en financiën 
vanuit de opdracht, het democratiebegrip te differentiëren voor wat betreft de 
functionele vorm van democratie die het waterschap kenmerkt.52 T.A.J. Vosters, 
voorzitter van de Unie, stelde het bij de installatie van de Commissie als volgt 

Het is immers met name op dit punt dat het bestuur van het waterschap kritiek 
ontmoet, die soms zelfs zover gaat dat het bestaansrecht van waterschappen in 
discussie wordt gebracht. In dat verband is het van belang te signaleren, dat de 
veranderingen welke zich met betrekking tot de wijze van het functioneren van het 
openbaar bestuur in ons land hebben voltrokken, ook het bestuur van het 
waterschap niet ongemoeid laten. Openheid, inspraak, participatie, 
democratisering, het zijn de bekende begrippen in dat verband. Ook het bestuur 
van het waterschap wordt hieraan getoetst. En terecht, laat daar geen misverstand 
over bestaan. Echter, ervaring met deze begrippen hebben we vooral op het niveau 
van het algemeen bestuur. Zijn de uitwerkingen die men daaraan binnen het 
algemeen bestuur heeft gegeven zonder meer ook op het waterschapsbestuur 
toepasbaar? Welke afwijkende eisen stelt de toepassing hiervan op de functionele 
bestuursvorm, die het waterschap kenmerkt? Wat is de precieze inhoud en 
betekenis van de bepleite verdere democratisering van het waterschap als 
doelcorporatie? (Merkx, 1979, p. 57). 

De vraag die voorlag aan de Commissie was dus niet, zoals eerder, ‘Hebben we 
waterschappen nodig als garantie voor goed waterbeheer?’ maar ‘Hoe kunnen we de 
democratische legitimiteit van het bestuur vergroten, zonder afbreuk te doen aan het 
functionele karakter van waterschappen?’. Daarmee werd pragmatisch gekozen voor 
het beschouwen van de bestaande vorm van regionaal waterbeheer als een gegeven, en 
werd enkel de vraag gesteld naar hoe verbetering tot stand kon komen. Zo diende het 
rapport de aandacht af te leiden van de logische vervolgvraag naar het eventuele gebrek 
aan efficiëntie van deze vorm van openbaar bestuur. Een discussie hierover zou 
tegenstanders van de decentrale organisatie van waterbeheer mogelijk in de kaart 
spelen, omdat het niet moeilijk is vast te stellen dat de complexiteit van het 
belastingstelsel van waterschappen door toevoeging van nieuwe categorieën, die 
evenredig naar hun belang dienen te worden aangeslagen in de belasting, danig toenam 
in de jaren zeventig.  
De vraag die in 1963 de landelijke discussie over het bestaansrecht van waterschappen 
aanzwengelde, namelijk of de toegenomen zwaarte van de taken van waterschappen 

                                                           
52 Ik behandel de aanbevelingen van de Commissie Merkx niet uitvoerig, omdat de rode draad 

door deze dwarsdoorsnede wordt gevormd door de argumenten die door voor- en 
tegenstanders van de decentrale organisatie van waterbeheer in Nederland wordt gevormd. 
Belangrijkste aanbeveling van de Commissie is om het begrip ‘belang’ te differentiëren in 
taakbelangen en verwante belangen, waarbij voor wat betreft de taakbelangen twee 
subcategorieën worden onderscheiden, namelijk algemene en specifieke belangen. Meer 
hierover is te vinden in IJff (1993, p. 18-21), Havekes (2008, p. 37-40) en uiteraard het 
rapport van de Commissie Merkx zelf (Merkx, 1979) .  
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niet een gedeeltelijke financiering uit algemene middelen rechtvaardigde, leidde in 
1980 opnieuw tot een de instelling van een commissie, de Commissie 
Waterschapsfinanciën/Elfferich (IJff, 1993, p. 20-21). De kwestie diende immers 
opgehelderd te worden in de aanloop naar de vaststelling van de inhoud van de 
Waterschapswet. De Commissie beval aan dat de taken van waterschappen die een als 
zodanig begrepen algemeen belang vertegenwoordigden, inderdaad gedeeltelijk door 
het Rijk gefinancierd zouden moeten worden. De aanbeveling werd zonder al te veel 
discussie overgenomen door het Kabinet. In de praktijk zou dit betekenen dat vooral 
waterschappen met een verantwoordelijkheid voor Noordzeewaterkeringen aanspraak 
konden maken op rijkssubsidie. Opnieuw komt dit voort uit de gedachte dat men wel 
het onderhoud van deze keringen in theorie ook op rijksniveau zou kunnen regelen, 
maar dat het, pragmatisch bezien, meer voor de hand ligt om deze 
verantwoordelijkheid bij waterschappen neer te leggen en hier een passende 
vergoeding tegenover te stellen. 

Waterschappen, milieu en ruimtelijke ordening: een nieuwe institutionele identiteit? 
Naast de vragen rondom de financiering van de waterschapstaken, werd binnen 
waterschappen tevens de inhoud van die taken onderwerp van discussie. In eerste 
instantie probeerden vooral milieuorganisaties de wijze waarop waterschappen hun 
taken formuleren te beïnvloeden, zoals in de derde dwarsdoorsnede in dit hoofdstuk is 
beschreven. Door het momentum dat milieukwesties en de omgang daarmee door 
beleidsmakers eind jaren zeventig genereren, zagen ook lagere overheden als 
waterschappen zich langzaamaan genoodzaakt positie te bepalen ten opzichte van de 
‘milieufreaks’, zoals ze dan nog door het overgrote deel van bestuurders en ambtenaren 
werden gezien.53

Waterschappen begonnen hierdoor aarzelend met het overdenken van de consequenties 
van een mogelijke verbreding van hun takenpakket.54 Men dient te bedenken dat het 
waterschapsbestel inmiddels danig was afgeslankt. In 1978 waren er nog ongeveer 700 
waterschappen over (IJff, 1993, p. 18). Voor veel waterschappen betekende dit zoals 
gezegd dat het aantal ambtenaren en hun gemiddelde opleidingsniveau toeneemt. Het 
waren dan ook niet de waterschapsbestuurders, maar vooral de in aantal toegenomen en 
hoger dan voorheen opgeleide waterschapsambtenaren die een rol speelden in het op 
gang brengen van de discussie. De introductie van het beleidsparadigma Integraal 
Waterbeheer in 1985 in de nota Omgaan met Water gaf deze ambtenaren, zij het vaker 
indirect dan direct gezien het feit dat een openlijk appelleren aan zulke ‘Haagse 
luimen’ niet erg gewaardeerd werd in de van oorsprong autonome waterschappen, een 
steun in de rug.  

                                                           
53 Een dergelijke typering van milieuactivisten keert regelmatig terug in bijvoorbeeld IJff  

(1993, p. 17), en tijdens een persoonlijk onderhoud met waterschapsambtenaar Zonderwijk. 
54 Persoonlijke communicatie ing. H. Hoefsloot, mr. J.R. van Dijk, ir. G. Verwolf. 
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Over de wijze waarop ambtenaren zich op de inhoud van waterschapstaken bezonnen 
en in een later stadium ook herdefinieerden, kan op dit punt enkel veralgemeniserend 
worden gesproken. De inhoud van die taken hangt namelijk sterk samen met de 
geografische en economische kenmerken van de beheersgebieden van elk waterschap 
afzonderlijk. Preciezer zal die herdefinitie van taken in de context van discussies over 
het bestaansrecht van waterschappen in de hoofdstukken vier tot en met zeven worden 
besproken. 
Een manier om de ontwikkelingen in het waterbeheer algemeen te duiden is de in de 
vakbladen als Waterschapsbelangen veelgebruikte metafoor van de “beklemde 
waterstaat” (‘Mr. Warburg, voormalig Hoofd Wetgeving RWS: “Ontwikkeling 
waterschapsbestel pluim op de hoed van bestuurlijk Nederland”,’ 1989).55 Hiermee 
bedoelde men dat de Waterstaat als uitvoeringsorganisatie van Verkeer en Waterstaat 
als het ware beklemd raakt tussen vraagstukken aangaande ruimtelijke ordening en 
milieu, die, anders dan de meeste watervraagstukken, op centraal niveau invulling 
krijgen door de Ministeries VROM en in toenemende mate ook LNV (Bekke, Vries, & 
Neelen, 1994). Deze ontwikkeling komt nader aan de orde in hoofdstuk zeven. 
Waterschapsbestuurders vertaalden deze evaluatie onder andere naar een discussie over 
de term ‘waterschap’. Sommigen spraken de voorkeur uit voor het vervangen van deze 
benaming door de term ‘milieuschap’ of ‘omgevingsschap’, om zo erkenning te vragen 
voor het feit dat men, met de verbreding van de definitie van waterbeheer, één van de 
bestuurlijke schakels in planvorming aangaande ruimtelijke ordening en milieubeheer 
was geworden. Met een dergelijke naamswijziging positioneerde men zich tevens in 
een regisserende rol in projecten die als doelstelling hadden het centrale beleidsconcept 
integraal waterbeheer tot uitvoering te brengen.  
Hoewel de naamswijziging er niet zou komen, bleek uit de voorstellen ervoor dat 
voorstanders van de bestaande decentrale organisatie van waterbeheer de wind in de 
zeilen hadden. De discussie was immers niet langer óf het waterschap in de toekomst 
zijn bestaansrecht zal behouden, maar vooral hóe men dit bestaansrecht in de context 
van de verbreding van zijn taken invulling zou moeten geven. 

Nieuwe strategieën: niet denken maar doen 
Zoals in de inleiding van deze paragraaf al werd vermeld, vormde de aanloop naar de 
Waterschapswet eind jaren tachtig aanleiding voor waterschappen om hun 
democratische legitimiteit te evalueren. Beoogd werd immers deze legitimiteit met de 
komst van de Wet te vergroten door de toevoeging van de categorie ingezetenen, en het 
aantal direct gekozenen ten opzichte van de geborgde zetels in alle categorieën uit te 
breiden. Ook in deze discussies werd door bestuurders niet de vraag gesteld óf men als 

                                                           
55 Zie bijvoorbeeld het artikel in het vakblad Waterschapsbelangen ‘Mr. Warburg, voormalig 

Hoofd Wetgeving RWS: “Ontwikkeling waterschapsbestel pluim op de hoed van bestuurlijk 
Nederland”,’ 1989. 
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waterschapsdemocratie bestaansrecht heeft, maar vooral hoe deze democratie versterkt 
kon worden. Wel ontstond er maatschappelijk hernieuwde aandacht voor deze vraag, 
daar een veel breder samengestelde groep nu geacht werd te gaan stemmen. De 
heftigheid waarmee deze discussie in periode 1963-1978 werd gevoerd wordt begin 
jaren negentig echter niet geëvenaard.  
Medio jaren negentig kreeg de discussie over het bestaansrecht van waterschappen 
opnieuw een, dit keer onverwachte impuls als gevolg van de overstromingen van de 
grote rivieren in 1993 en 1995. Discussies over de ‘stroperigheid’ van het openbaar 
bestuur in Nederland en de vele inspraakprocedures in besluitvormingsprocessen 
werden volop gevoerd (Hendriks & Toonen, 1998). Vooral de natuur- en 
milieubeweging, die op veel plekken door middel van inspraak- en bezwaarprocedures 
jarenlang de volgens Rijkswaterstaat benodigde rivierdijkverzwaringen wist tegen te 
houden, komt onder maatschappelijk vuur te liggen (Bos, Burlage, Hoogers, & Nijland, 
1995, p. 76; Oppen, Ummelen, & Speksnijder, 1995, p. 93). Echter, even snel als de 
discussie opkwam, verstomde ze ook weer. Uiteindelijk leidde de discussie via het 
Rijkswaterstaatprogramma Ruimte voor de Rivieren tot een verzwaring van de taken 
van waterschappen en provincies inzake waterveiligheidskwesties en dus verdere 
decentralisatie van de besluitvorming (Brink & Goverde, 2005, p. 10-11). 
Desalniettemin evalueerden eind jaren negentig gezaghebbende denktanks als het 
Rathenau Instituut en de Raad voor Openbaar Bestuur het functioneren van 
waterschappen op verschillende gronden negatief (Kemenade, 2001; Sterrenberg & 
Rooy, 2002). Het Rathenau Instituut pleitte met het oog op de uitvoering van Integraal 
Waterbeheer zelfs voor afschaffing van de bestaande waterschapsdemocratie. 
Voorzitter van de Unie van Waterschappen destijds, Jan Jaap de Graeff, stelde in 
reactie op deze evaluatie van het Rathenau Instituut dat het teveel heeft willen 
verhapstukken, door zowel de bestuursstructuur als de wijze waarop inhoudelijke 
vraagstukken invulling krijgen in Nederlands waterbeheer te willen evalueren: ‘Ze 
hebben teveel willen behandelen in korte tijd. Het onderzoek had zich moeten 
concentreren op beleidsvragen over de inrichting van ons land […] Hoe geven we het 
water de ruimte in ons landschap?’ (in Sterrenberg & Rooy, 2002, p. 9). De Graeff had 
dus liever gezien dat het Rathenau Instituut zich tot een evaluatie van de inhoudelijke 
wijze van waterbeheer in Nederland had beperkt.  
De nadruk van waterschapsbestuurders op de inhoud in plaats van op de organisatie 
van waterbeheer sluit aan bij een nieuwe strategie van waterschappen in de discussie 
over hun bestaansrecht. Al langere tijd was de ontwikkeling gaande dat waterschappen 
steeds meer aandacht aan publieke communicatie besteedden. Het pragmatische 
argument gaat daarbij als het ware ondergronds, in die zin dat men niet teveel naar 
buiten treedt door zich te mengen in de maatschappelijke discussie, maar vooral de 
nadruk legt op de taken die men uitvoert. Zo ontwikkelden veel waterschappen een 
motto dat de inhoud van hun taken benadrukt, om vooral de nadruk te leggen op wat zij 
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doen. Hoogheemraadschap Rijnland treedt bijvoorbeeld consequent naar buiten met de 
leus ‘droge voeten, schoon water’. 

Waterschappen en de verhouding tussen belanghebbendheid en deskundigheid in de 
Nederlandse bestuurscultuur 
In de vier hiervoor beschreven dwarsdoorsneden komt het klassieke bestuurskundige 
vraagstuk terug over de verhouding tussen deskundigheid en belanghebbendheid in de 
organisatie van Nederlands openbaar bestuur (zie voor deze discussie bijvoorbeeld 
Doorn, 2009; Lehning, 1984). De centrale overheid bijvoorbeeld plaatste na de 
Watersnoodramp van 1953 vraagtekens bij de deskundigheid van Waterschappen. Een 
al te groot overwicht van afwegingen op basis van belanghebbendheid poogde zij te 
ontmantelen door een grootschalige fusieronde af te kondigen, om daarmee de 
waterschapsbesturen de mogelijkheid te bieden hun technische kennis te vergroten. De 
verwachting was dat men zich dan minder zou laten leiden door parochiale belangen.  
Bestuurskundigen raakten in toenemende mate geïnteresseerd in het differentiëren van 
de verschillende manieren waarop Waterschappen belanghebbendheid definieerden en 
verdisconteerden in hun bestuurlijke organisatie. Bestuurskundigen die de CPRM-
benadering hanteerden waren vooral kritisch over het Waterschapsbestel, daar zij op 
basis van deze theorie beargumenteerden dat Waterschappen niet democratisch 
functioneerden. Vanuit een andere definitie van belanghebbendheid door differentiatie 
van het begrip democratie, werkten bestuurskundigen hun argumenten in de loop der 
tijd verder uit. 
De Stichting Natuur en Milieu zag eind jaren zeventig al geen heil in de wijze waarop 
belanghebbendheid gekoppeld werd aan deskundigheid, daar belanghebbendheid tot 
dan toe enkel op economische gronden werd gedefinieerd. Daarmee was het in het 
perspectief van de Stichting een onjuiste keuze de taak voor de zorg voor 
waterkwaliteit bij Waterschappen ‘als functionele doelcorporaties’ onder te brengen. 
Hiertoe hadden vrijwel alle provincies op grond van de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren uit 1970 besloten. Natuur en Milieu zou met de instelling van de 
Waterschapswet haar negatieve evaluatie van het Waterschapsbestel bijstellen tot een 
uitgesproken positieve, omdat via deze Wet de Stichting een stem kreeg in de 
waterschapsbesturen. 
Waterschappen zelf zijn tot slot steeds meer de nadruk gaan leggen op hun 
deskundigheid. Waar vertegenwoordigers van Waterschappen eerst de discussie over 
hun bestaansrecht probeerden te beïnvloeden door te refereren aan de wijze waarop zij 
de democratische legitimiteit van waterbeheer veiligstellen, legden zij later vooral de 
nadruk op hun inhoudelijke kennis van zaken. De vraag over het bestaansrecht van 
waterschappen is dus te herleiden op historische discussie over de verhouding tussen 
belanghebbendheid en deskundigheid. 
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De definitie van belanghebbendheid veranderde als volgt. De Rijksoverheid oefende 
druk uit op het Waterschap om ‘het algemene belang’ te behartigen. Hieronder 
verstond het Rijk in eerste instantie de waterveiligheid. Vanwege de nadruk op 
waterveiligheid na 1953 en de veronderstelde taak van Waterschappen daarin werd van 
hogerhand een professionalisering van Waterschappen verlangd. Er vonden vele fusies 
plaats. Ook werden veel Technische Diensten uitgebreid met medewerkers, die ook 
hoger opgeleid waren dan voorheen.  
Vanaf 1970 komt de centrale Overheid onder ‘algemeen belang’ met betrekking tot 
waterbeheer ook ‘kwaliteit’ van het oppervlaktewater te verstaan. Vanaf 1970 
begonnen Waterschappen met het ontwikkelen van andere deskundigheid om aan de 
nieuwe taken invulling te kunnen geven. Dat was in eerste instantie vooral 
deskundigheid op het gebied van waterkwaliteit. Dit zal in de hoofdstukken, drie, vier 
en vijf aan bod komen. 
Om te kunnen afdwingen dat Waterschappen hier ook werkelijk mee aan de slag 
gingen, verankerde men het Waterschap in 1982 in de Grondwet als een organisatie die 
deels autonoom, maar wanneer dat nodig werd gevonden ook in medebewind zijn 
taken uitvoerde. Medebewind hield in dat het Rijk op grond van de Wet mocht vragen 
van een Waterschap dat het een bepaalde taak volgens de koers die landelijk beleid 
daarvoor uitstippelde uitvoerde. 
Stichting Natuur en Milieu zette zich er voor in dat onder het algemene belang ook 
belangen die volgens hen gemoeid waren met natuur zouden worden verstaan. Via de 
Waterschapswet van 1992 slaagt de Stichting daarin, als het natuurbelang via 
toevoeging van een nieuwe categorie bestuurders, de ‘ingezetenen’, een grotere kans 
verkrijgt vertegenwoordigd te worden in de Waterschapsbesturen. Wat onder ‘het 
natuurbelang’ verstaan wordt, wordt dan punt van onderhandeling. Het zal in hoofdstuk 
vier, vijf en zes naar voren komen dat onderhandelingen over wat onder ‘het 
natuurbelang’, hier vooral ‘kwaliteit’ en ‘milieu’ wordt verstaan op verschillende 
manieren bemiddeld worden door deskundigen.  
Via de besproken bestendiging van de positie van het Waterschap door vastlegging 
ervan in de Grondwet werd de druk op deze bestuurslaag om uitvoering te geven aan 
Rijksbeleid groter. Dit Rijksbeleid legde in toenemende mate de nadruk op 
natuurbeleid en samenhang in ‘watersystemen’. Als gevolg daarvan ontwikkelde het 
Waterschap op allerlei manieren deskundigheid over de samenhang tussen beheer van 
waterkwantiteit en -kwaliteit.  
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2. Het ontstaan van twee waterschapsculturen: Het Hoogheemraadschap van 
Rijnland en Waterschap de Regge 

De positie van Waterschappen in de periode van 1960 tot 1978 was precair. Het 
bestaansrecht van waterschappen werd in deze periode opnieuw onderwerp van 
discussie. Ook de druk op waterschappen om zich in bestuur en uitvoering van 
regionaal waterbeheer rekenschap te geven van  het ‘algemeen belang’ liep op.  
De Waterschappen die centraal staan in dit onderzoek, het Hoogheemraadschap van 
Rijnland en het Waterschap Regge en Dinkel, hadden op dat moment vanuit hun 
historische taken en de daarmee verknoopte belangen een zekere kennis van zaken 
ontwikkeld. Mede door de nog altijd hoge mate van autonomie die Waterschappen in 
de jaren zeventig genoten, bepaalde deze kennis bij beide organisaties in belangrijke 
mate hoe zij aan waterbeheer invulling gaven.  
Het verschil tussen de historische achtergronden van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland en het Waterschap Regge en Dinkel is groot. Waar het Waterschap De Regge, 
de belangrijkste voorloper van Regge en Dinkel, werd opgericht tegen de achtergrond 
van de eind negentiende-eeuwse crisis in de landbouw, daar bestond Rijnland op dat 
moment al eeuwen. Het Twentse Waterschap was opgericht op initiatief van de 
centrale overheid en met steun van fabriekseigenaren en grootgrondbezitters in de 
regio; het Hollandse vindt zijn oorsprong in de plaatselijk ervaren noodzaak het 
waterbeheer op enigerlei wijze gemeenschappelijk te regelen. Regge en Dinkel is een 
waterschap van bouwers en aanpakkers, van rijke industriëlen, maar vooral ook van 
ploeterende keuterboeren op arme zandgronden. Rijnland heeft, rijk geworden door de 
in de Gouden Eeuw machtige steden Leiden en Haarlem in zijn territoir en door zijn 
vruchtbare poldergrond, lange tijd een reputatie genoten als vermogend, machtig en 
regentesk.  

De verschillen komen ook terug in de hoeveelheid publicaties die is verschenen over de 
geschiedenis van beide waterschappen, evenals in de achtergronden van de auteurs die 
zich hierop toelegden. Over het Hoogheemraadschap van Rijnland werd door 
negentiende-eeuwse adellijke lieden als jonkheer D.T. Gevers van Endegeest 
geschreven. Gevers van Endegeest heeft vele politieke en maatschappelijke functies 
vervuld. Van 1856 tot 1858 was hij Minister van Buitenlandse Zaken; een functie die 
hij in de laatste jaren ervan combineerde met het voorzitterschap van de Commissie tot 
Beheer en Toezicht over de Droogmaking van het Haarlemmermeer van 1839 tot 1859. 
Later, in 1934, promoveerde de waterstaatsjurist mr. S.J. Fockema Andreae op een 
geschiedenis van het Hoogheemraadschap. Zijn project kent een voortzetting in het 
werk van de historica Ludy Giebels, in onder andere de ter ere van het zevenhonderd 
en vijftigjarige bestaan van het Hoogheemraadschap uitgegeven publicatie Hollands 
Water (Giebels, 2002b, p. 22-24). Over de geschiedenis van het Waterschap Regge en 
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Dinkel verschenen ook publicaties, zij het veel minder. Vaak ook zijn deze publicaties 
in eigen beheer uitgegeven. Het verleden van dit oostelijke Waterschap is korter en, in 
ieder geval in de ogen van potentiële uitgevers, minder roemrucht dan dat van het 
archetypische Rijnland.  
Soms hebben deze bronnen het karakter van een hagiografie. Omdat de 
betrouwbaarheid van de gebruikte bronnen daarom soms twijfelachtig is, zal ik 
geregeld naar deze bronnen verwijzen als de historische objecten die zij ook zijn. Op 
basis van een overzicht van deze literaturen destilleer ik een aantal kenmerken van de 
organisatiecultuur van deze Waterschappen, hun definiëring van hun voornaamste 
taken en hun daarmee samenhangende ontwikkelde voorkeur voor bepaalde 
inhoudelijke kennis.  

Het Hoogheemraadschap van Rijnland: van regentenallures naar uitbreidingen van 
het technisch vernuft, ofwel: ‘mag het ietsje meer zijn?’ 
De vraag ‘mag het ietsje meer zijn?’ is volgens voormalig dijkgraaf ir. E.H. baron van 
Tuyll van Serooskerken kenmerkend voor de organisatiecultuur van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. Eigen aan Rijnland is volgens hem dat het als 
waterschap niet sec zijn taken vervult, maar dat altijd op de best mogelijke manier 
voorhanden wil doen. Een groot en vermogend waterschap als het Hoogheemraadschap 
van Rijnland zou de verantwoordelijkheid hebben om wat zij zien als technisch 
hoogstaand waterbeheer te ontwikkelen, om zo ook andere waterschappen met de 
opgedane kennis en ervaring te kunnen dienen. Voorbeelden die hij geeft zijn de 
bereidheid bij het Hoogheemraadschap om medewerkers die zich verder wilden 
ontwikkelen – door bijvoorbeeld aan een dissertatie te werken – te ondersteunen, en 
recent de invoering van internetstemmen tijdens de waterschapsverkiezingen.56 Deze 
karakterisering van het Hoogheemraadschap wordt door andere geïnterviewden, 
waaronder de historica Ludy Giebels, beaamd.  

De eerste helft van de negentiende eeuw is een vormende periode voor de huidige 
institutionele identiteit van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat deze eeuw een 
tumultueuze periode van verandering vertegenwoordigt in het lange bestaan van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, blijkt alleen al uit de vele publicaties over het wel 
en wee van het waterschap in die periode. In de literatuur over Rijnland in de 
negentiende eeuw is relatief veel aandacht voor twee gebeurtenissen: de droogmaking 
van de Haarlemmermeer en de aanleg van het Noordzeekanaal (Fockema Andreae, 
1955; Giebels, 1994, 2002b; Jeurgens, 1991; Tielhof & Dam, 2006). Ook zijn er een 
heel aantal publicaties verschenen over de veranderingen in de bestuurscultuur van 
Rijnland in deze periode (Dolfing, 1994; Fockema Andreae, 1934; Gevers van 
Endegeest, 1871; Giebels, 2002b; Tielhof & Dam, 2006). Parallel aan deze 

                                                           
56 Persoonlijke communicatie ir. E. baron van Tuyll van Serooskerken. 



TWEE WATERSCHAPSCULTUREN: RIJNLAND EN DE REGGE

65

ontwikkelingen spelen allerlei discussies over de staatsrechtelijke inbedding van 
waterschappen. Deze zijn algemeen beschreven door bijvoorbeeld De Goede et al 
(1982), Havekes (2008) en Giebels (1999); en specifiek in zijn weerslag op de 
ontwikkelingen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland door, opnieuw, Fockema 
Andreae (1934) en Giebels (1992). 
Tussen de ontwikkeling van de kennis nodig voor het kunnen behartigen van de 
gewezen belangen van Rijnland in de besluit- en planvorming rond de grote 
waterstaatkundige projecten van de negentiende eeuw, en de bestuurlijke 
veranderingen op decentraal en centraal niveau, bestaat een zekere samenhang. Dolfing 
(1994, p. 98) geeft aan dat het belang van een goed geoutilleerde technische dienst 
vanaf het begin van de negentiende eeuw groeide, terwijl het gewicht van de taken van 
de bestuurders van het waterschap algemeen afnam. Fockema Andreae (1955, p. 409) 
signaleert in dit verband het eind achttiende eeuw al aanzienlijk ‘gestegen 
zelfbewustzijn der deskundigen’. De samenhang tussen de ontwikkelingen van kennis 
en een andere bestuurlijke cultuur werk ik in de nu volgende karakterschets van het 
Hoogheemraadschap uit.  
Uit deze karakterschets zal naar voren komen dat het Hoogheemraadschap met het 
ontwikkelen van zijn kennis van de waterstaatkundige toestand van zijn beheersgebied 
tegelijk een nieuwe institutionele identiteit ontwikkelde. Het Hoogheemraadschap zou 
zich op basis van deze kennis ontwikkelen tot een modern bestuursorgaan, dat zich 
goeddeels had ontworsteld aan de regentencultuur kenmerkend voor het ancien régime
waaraan het Hoogheemraadschap zo lang zijn regels en basisprincipes aan had 
ontleend. 

Fockema Andreae vindt een eerste vermelding van de naam Rijnland in een document 
uit het jaar 1324  (1934, p. 26). Hij en anderen dateren het bestaan van Rijnland echter 
al terug naar het jaar 1255, waarin Graaf Willem II de heemraden van Spaarndam in 
een document formeel erkent als betrokkenen bij plannen voor waterstaatkundige 
ingrepen in het gebied.  
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is ontstaan uit ‘ambachten’. Ambachten waren 
dorpsbesturen, maar hadden in Holland, vanwege het grote belang van waterbeheer, 
ook een waterstaatkundige taak (Giebels, 2002b, p. 12). Rijnland komt dus voort uit de 
lokaal bestaande wens tot een gemeenschappelijke aanpak van waterbeheer in deze 
gebieden.  
De introductie van de wind- en watermolen vanaf de vijftiende eeuw maakte het 
mogelijk land terug te winnen dat door veenwinning en maaivelddaling verloren was 
gegaan. Hierdoor ontstonden er naast de lokale ambachten tevens polderbesturen (Ven, 
2003). Landbouwgronden waren voordat de molen bestond het hele jaar door drassig. 
De rijkere grondeigenaren schaften de dure molens aan om hun grond droog te malen. 
Omdat zij de investering enkel voor hun eigen gronden wilden doen, legden zij kades 
aan rondom hun polders. De molenpolders die zo ontstonden werden bestuurd door 



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

66

polderbesturen. Het overtollige water uit deze polders werd uitgeslagen op het 
boezemwatersysteem. 
Hierdoor ontwikkelde Rijnland zich van een streekwaterschap tot een 
boezemwaterschap, met vele honderden inliggende polders (Jeurgens, 2003). Deze 
polders werden bestuurd door heemraden. Bestuurders van Rijnland werden, om hen te 
onderscheiden van de polderbestuurders, hoogheemraden genoemd. Rijnland had de 
verantwoordelijkheid voor de inlaat van water in de polders vanaf de boezem. 
Ambachten bleven op hun beurt verantwoordelijk voor de detailontwatering.  
In 1843 zijn er 243 polderbesturen; in 1951 nog 216 (fig. 1). In 1971, het tijdperk 
waarin de roep om ‘waterschapsconcentratie’ nationaal klinkt, bestaan er nog altijd 
165. Deze polderbesturen vormen de basis van de latere nagenoeg zelfstandige 
‘inliggende’ waterschappen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap. De vier 
overgebleven inliggende waterschappen zouden tot het jaar 2000 zeggenschap blijven 
houden over het peilbeheer in hun polders.  
Een belangrijke taak die zich voor Rijnland ontwikkelde was het onderhoud van 
waterkeringen (Fockema Andreae, 1934, p. 119-120). Tot de centrale overheid in 1841 
de verantwoordelijkheid van Hoogheemraadschappen hiervoor ophief, hadden de 
hoogheemraden een rechtsprekende macht. Ook hielden zij toezicht op de 
polderbesturen. Vanaf halverwege de negentiende eeuw ontwikkelde zich een derde 
zelfstandige taak rond de – vanaf dan kunstmatige, dus preciezer regelbare –
beheersing van de waterstanden in de boezem.  
In 1965 kwam daar de verantwoordelijkheid voor het beheer van de kwaliteit van het 
water in de boezem bij. De interesse van het beheer hiervan ontstond bij Rijnland in de 
jaren twintig. In dit hoofdstuk komt naar voren dat het Hoogheemraadschap in de 
decennia daarvoor eerder refereerde aan de toestand van het oppervlaktewater als tot op 
zekere hoogte ‘verzilt’; en later, neutraler, naar ‘de hoedanigheid van het
oppervlaktewater’. Pas eind jaren zestig raakt de term ‘kwaliteit’ in zwang.  
Overigens is het, met het oog op de casus die in hoofdstuk zeven zal worden besproken 
over een nieuwe vorm van peilbeheer, van belang te benadrukken dat het hierbij enkel 
om het beheer van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de boezem zelf ging. De 
kwaliteit van het water in de polders dat op de boezems werd uitgeslagen, viel niet 
onder de nieuwe verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap. Ook de besturen 
van inliggende polders hielden zich hier niet mee bezig; zij droegen enkel de 
verantwoordelijkheid voor het beheer van peilen in sloten en weteringen in de polders. 
De bestuurscultuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland in de eerste helft van de 
negentiende eeuw wordt vaak getypeerd als regentesk (Dolfing, 1994; Fockema 
Andreae, 1934; Giebels, 2002b). In het bestuurlijke karakter van Rijnland zou 
kortstondig in 1795, en definitief met de instelling van een nieuw reglement in 1857, 
verandering komen. Om deze periode van verandering in zijn tijd te plaatsen en 
tegelijkertijd te duiden, laat Fockema Andreae in zijn beschrijving ervan de idealen van 
de Franse Revolutie doorgalmen: 
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De staatsomwenteling van het jaar 1795 moest ook het hoogheemraadschap 
Rijnland [sic] – een doelcorporatie weliswaar, doch zoo volkomen van oude 
landsheerlijke principes vervuld, zoo uitsluitend door de standengroepen 
beheerscht – meesleepen. De revolutie predikte vrijheid voor het individu en voor 
iedere gemeenschap, waar de ingeland van Rijnland en het lagere 
waterschapsorgaan zich door de oude instellingen, gewoonten en keuren aan alle 
kanten gebonden zagen. Zij stelde den eisch van gelijkheid tegenover het stands-
prerogatief, dat het bestuur van Rijnland tot op dat tijdstip in het bezit der 
bevoorrechte groepen, ridderschap en stadsbesturen, had doen zijn. Haar 
broederschap zou al die afstanden overbruggen, die de oude standen-maatschappij 
zoo lang hadden beheerscht (Fockema Andreae, 1934, p. 236). 

Geïnspireerd door de idealen van de Franse Revolutie werden er in de periode van 
1795 tot 1803 pogingen ondernomen om de regenteske wijze van het samenstellen van 
het bestuur van het Hoogheemraadschap fundamenteel te herzien.  
In het oude systeem konden ingelanden geen invloed uitoefenen op de 
bestuurssamenstelling van het Hoogheemraadschap. Hoogheemraden werden middels 
coöptatie en voor het leven verkozen. Deze functies werden vaak door lieden van 
adellijke afkomst vervuld. Bestuurders van de steden Leiden en Haarlem bepaalden 
grotendeels wie er voor deze functies werd voorgedragen, waardoor zij hun invloed op 
het bestuur van Rijnland veiligstelden. Aan het hoofd van het bestuur stond de 
Dijkgraaf. Hij was gerechtigd straffen te eisen waar het vergrijpen op waterstaatkundig 
gebied betrof en fungeerde dus als een soort officier van justitie op waterstaatkundig 
gebied.  
De belangrijkste geschreven regels waren vastgelegd in het 31-jarig akkoord van 
Leiden uit 1595. Keer op keer was dit akkoord verlengd. Tielhof (2006, p. 296-297) 
schrijft dat het stadsbestuur van Leiden het akkoord zelfs als een ‘grondwet’ was gaan 
zien waarnaar Rijnland bestuurd diende te worden. Daarnaast bestonden er per stad en 
polder allerlei overgeleverde privileges, waarvan de bron niet altijd meer te achterhalen 
viel.  
De geschiedenis van dit Hoogheemraadschap is onlosmakelijk verbonden met die van 
de tot en met de zeventiende eeuw zeer machtige steden Leiden en Haarlem. Niet voor 
niets luidt de titel van het eerste deel van de uitgave ter gelegenheid van het 
zevenhonderd en vijftig jarig bestaan van Rijnland Waterstaat in Stedenland. Vooral 
Leiden zou niet zonder slag of stoot instemmen met herziening van deze regelingen. 
De weerstand van Leiden verhinderde in 1795 niet dat men in deze tijden van revolutie 
de bestaande bestuurlijke situatie bij Rijnland voor het eerst probeerde te hervormen.  
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Figuur 1. Het Hoogheemraadschap van Rijnland en zijn 216 polderbesturen in 1951. Elk getal 
staat voor één polderbestuur. 
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De ‘rechten van de mensch’, gedicteerd door ideologen van de Franse Revolutie, 
moesten, volgens de ‘volksrepresentanten’ die ten tijde van de instelling van de 
Bataafse Republiek de macht hadden overgenomen, leidend worden in herziening van 
de wijze van bestuurssamenstelling van het Hoogheemraadschap. De functie van 
Dijkgraaf werd door de revolutionaire Hoogheemraden afgeschaft. De ambachten 
namen de kans die alle bestuurlijke tumult bood te baat om de nog zittende 
hoogheemraden voor hun financieel beleid ter verantwoording te roepen. Het 
tegenstribbelen van de door Leiden afgevaardigde Hoogheemraden leidde slechts tot 
uitstel. Er werd ook een voorstel gedaan om de Hoogheemraden te laten controleren 
door een vergadering van ingelanden, maar dat werd voorlopig niet aangenomen 
(Dolfing, 1994).  
In 1796 beklijfde in het nieuwe reglement van alle voorgestelde verandering 
uiteindelijk enkel de instelling van getrapte verkiezingen voor de functie van 
hoogheemraad. In 1803 was, althans in het praktisch functioneren van het bestuur van 
Rijnland, de oude gang van zaken goeddeels hersteld. De geringe animo om de 
voorgestelde veranderingen reglementair en praktisch te consolideren wijt Dolfing aan 
gebrek aan politieke ervaring van de revolutionaire bestuurders in het bestuur van het 
Hoogheemraadschap, aan de weerstand van de oude garde, en algemeen aan een 
gehechtheid van mensen aan de status quo (1994, p. 95).  
Na de opeenvolging van allerlei regimes en de Franse tijd van 1810 tot 1815 probeerde 
de centrale overheid, door vooral de eenheid van het nieuwe Koninkrijk der 
Nederlanden te benadrukken, rust te brengen in de situatie. Voor decentrale 
bestuursorganen als gemeenten, provincies en ook waterschappen betekende dit een 
herziening van hun staatsrechtelijke positie. De rechten en plichten van gemeenten en 
provincies zouden uiteindelijk via organieke wetten constitutioneel worden verankerd 
in de Grondwet van 1848.  
De constitutionele inbedding van waterschappen bleek echter aanzienlijk 
ingewikkelder. Voor Thorbecke, liberaal en vertaler van de trias politica naar de 
Nederlandse bestuurlijke ordening, moet het voortbestaan van deze overblijfselen van 
het ancien regime een doorn in het oog zijn geweest. Tot 1841 hadden waterschappen 
zowel een wetgevende, als uitvoerende als rechtsprekende macht gehad. De verwarring 
die dit opleverde in de eerste helft van de negentiende eeuw aangaande bijvoorbeeld de 
keurbevoegdheid van waterschappen valt na te lezen in het proefschrift van Fockema 
Andreae (1934, p. 266-270). In het geval van waterschappen was dus van oudsher geen 
sprake van de door Thorbecke scheiding van machten. Ondanks dat hield hij zich 
afzijdig in de kwestie, om te vermijden dat hij zijn politieke vingers zou branden aan 
de moeilijke kwestie van een wettelijke verankering van waterschappen. Uiteindelijk 
zou deze pas met de in hoofdstuk één besproken Waterschapswet van 1992 tot stand 
komen. 
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De complexiteit van de positie van het Waterschap in deze staatsrechtelijke 
‘transitieperiode’ (Giebels, 1999, p. 78) komt naar voren in de strijd die zich zou 
ontwikkelen tussen de centrale overheid en Rijnland rond de van Rijkswege 
voorgenomen droogmaking van het Haarlemmermeer vanaf de jaren dertig van de 
negentiende eeuw.  
Charles Jeurgens (1991) plaatst het initiatief tot de verschillende droogmakerijen in de 
eerste helft van de negentiende eeuw tegen de achtergrond van de wens van de centrale 
overheid om de politieke eenheid van het Koninkrijk der Nederlanden te bevestigen. 
Provincies en waterschappen dienden voor dit doel in hun macht beperkt te worden. 
Om die reden komen in de strijd tussen de Rijksoverheid en Rijnland over de 
droogmaking van het Haarlemmermeer de bestaande verhoudingen tussen centraal en 
decentraal bestuur aan het licht. 
Plannen om het Haarlemmermeer droog te malen bestonden al sinds de zestiende eeuw, 
maar werden steeds om verschillende redenen niet verwezenlijkt (zie Tielhof & Dam, 
2006, p. 261-273). De nieuwe mogelijkheden die stoombemaling bood in combinatie 
met een tweetal verwoestende stormen in de herfst van 1836 zorgden in de jaren dertig 
van de negentiende eeuw voor het benodigde momentum om de van Rijkswege 
gewenste droogmaking van het Meer politiek te legitimeren. Door de recente stormen 
werd veiligheid hierbij een belangrijk argument.  
Op de achtergrond van de wens van de Rijksoverheid tot droogmaking speelde mee, 
dat zij nu ook centraal vooral de landbouw wilde stimuleren. De nieuwe 
landbouwgrond die zou worden gecreëerd zou een belangrijke bijdrage aan dit 
beleidsdoel. Om aan de plannen invulling te geven stelde de Rijksoverheid in 1839 de 
Commissie tot Beheer en Toezicht over de Droogmaking van het Haarlemmermeer in; 
vanaf nu kortweg ‘de Commissie’. Tot voorzitter van de Commissie werd benoemd de 
reeds ter sprake gekomen jhr. D.T. Gevers van Endegeest.  
De splijtzwam in de onderhandelingen tussen de Commissie en Rijnland was het 
gegeven dat het Haarlemmermeer voor het Hoogheemraadschap een enorm 
bergingsreservoir vertegenwoordigde; het maakte maar liefst tachtig procent van zijn 
boezemcapaciteit uit. Volgens de berekeningen van Rijnland zelf zou het droogmalen 
ervan drastische consequenties hebben voor de waterhuishouding van het 
Hoogheemraadschap. De Commissie erkende de mogelijke consequenties, en stelde 
voor een aantal ingrepen uit te voeren die deze zouden kunnen ondervangen, namelijk 
de aanleg van een sluis bij Halfweg, het verbeteren van de in 1803 gemechaniseerde 
uitwatering bij Katwijk, en het uitdiepen van het Spaarne. Bij Spaarndam zou tot slot 
een extra sluis moeten komen, en eventueel een stoomgemaal (Jeurgens, 1991, p. 57).   
Enigszins laat, namelijk zeven dagen voordat de Tweede Kamer zou stemmen over het 
dan voor liggende ontwerp voor de droogmaking, kwamen de drie opzieners van 
Rijnland met een eigen rapport. Dat was in 1839. Op basis van de berekeningen die het 
rapport vervatte, achtten de opzieners van Rijnland de voorgestelde maatregelen 
onvoldoende om de veranderingen in de waterhuishouding als gevolg van de 
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droogmaking van het Haarlemmermeer te ondervangen. De enorme plas in het midden 
van het territoir van Rijnland vervulde bijvoorbeeld ook een rol in de natuurlijke 
afwatering; door opstuwing van het water bij zuidelijke of noordelijke winden kon er in 
beide richtingen in korte tijd veel water worden geloosd (Jeurgens, 1991, p. 138). In 
deze berekeningen kwamen de in het verleden verzamelde meteorologische gegevens, 
iets waar Rijnland systematisch eind achttiende eeuw reeds mee was begonnen, goed 
van pas (zie Dolfing, 1994). 
In een reactie namens de Commissie op dit rapport worden de consequenties die 
Rijnland voorzag afgedaan als hypothetisch. Jeurgens wijt het daaropvolgende 
gesteggel over de juistheid van de gegevens aan de verschillende uitgangspunten bij de 
berekeningen: Rijnland vertrekt vanuit de gedachte zijn waterhuishouding te regelen, 
waar de Rijksoverheid het gewezen ‘landsbelang’ voor ogen had. Dat was in het 
perspectief van de centrale overheid nauw verbonden met een verhoging van de 
landbouwproductie. De ‘particularistische’ belangen die Rijnland verdedigde kwamen 
dus, met de steeds grotere rol die de centrale overheid in droogmakerijen en 
bijbehorende waterstaatswerken voor zichzelf opeiste in het kader van het algemene 
belang, in toenemende mate in de verdrukking.  
Jeurgens (1991, p. 155-167) analyseert in dit verband de kwestie van de dichting van 
een aantal openingen in de Ringdijk rondom het Haarlemmermeer, via welke het tot 
dan toe in verbinding had gestaan met Rijnlands boezem. Dichting ervan zou een 
definitieve afsluiting van de verbinding tussen het Haarlemmermeer en de boezem van 
Rijnland betekenen. De vraag was of de Rijksoverheid hiertoe mocht besluiten zonder 
de belangen die het Hoogheemraadschap behartigde hierin mee te wegen. Pikant is dat 
het Hoogheemraadschap zich in deze kwestie nog in 1845 durfde te beroepen op 
‘onvervreemdbare rechten op de boezem’, met verwijzing naar de privileges die door 
de Hollandse graven in de Middeleeuwen verstrekt waren. Fockema Andreae (1934,  
p. 281) spreekt om deze periode in het bestaan van Rijnland te duiden veelzeggend van 
‘een àl te oud-Hollandsche façade’ van het Hoogheemraadschap.  
In dit soort kwesties kwam steevast de vraag aan de orde, of het waterschap nu 
algemeen een privaat- of publiekrechtelijke organisatie was. Met het oog op de nieuwe 
rol van de Rijksoverheid werd deze vraag steeds meer, ook voor het 
Hoogheemraadschap zélf, een prangende kwestie.  

In 1855 werd er dan toch een noodwet ‘ter voorlopige voorziening in sommige 
waterstaatsbelangen’ ingesteld, die onder andere het provinciale toezicht op de 
Waterschappen regelde. Dat hield in dat Gedeputeerde Staten zo nodig de uitvoering 
van werken aan het Waterschap kon opleggen. Slechts wanneer meerdere provincies  
– Rijnland zelf lag er bijvoorbeeld in twee – er aangaande het te voeren beleid ten 
opzichte van Waterschappen onderling niet uitkwamen, mocht juridisch worden 
ingegrepen. Het Waterschap bleef volgens deze Wet ook de bevoegdheid houden 
keuren op te stellen en zo nodig, bij het niet nakomen van de daarin vastgelegde 
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onderhoudsverplichtingen, sancties op te leggen (Giebels, 1999). Het Waterschap bleef 
dus zweven tussen publiek- en privaatrecht; tussen enerzijds centralistische tendensen 
in de Nederlandse politieke cultuur en anderzijds een gedeeltelijke handhaving van zijn 
autonomie. Dit opnieuw bij gebrek aan een betere garantie voor het op peil houden van 
het niveau van waterbeheer. 
De druk van de provincies op Rijnland om zijn reglement te herzien was vanaf 
ongeveer 1850 al flink toegenomen. Met de noodwet van 1855 konden zij herziening 
van het reglement nu ook op wettelijke grond afdwingen. Het nieuwe reglement 
vertegenwoordigt ten enenmale het einde van de, in de periode van 1803 tot ongeveer 
1840 goeddeels herstelde wijze van regentesk besturen door Rijnland. Coöptatie werd 
met het nieuwe reglement afgeschaft. De Dijkgraaf kreeg meer bevoegdheden, om zo 
de invloed van de individuele hoogheemraden te verminderen. Hoogheemraden hadden 
niet langer voor het leven zitting in het Rijnlandse bestuur, maar dienden na acht jaar af 
te treden. Er vond een uitbreiding van het gebied onder Rijnlandse jurisdictie plaats, 
evenals een uitbreiding van het aantal districten. Ook werd er een Verenigde 
Vergadering van door ingelanden gekozen vertegenwoordigers ingesteld, welke 
Dijkgraaf en hoogheemraden als dagelijks bestuur en nu enkel de uitvoerende partij, 
zou gaan controleren. Tot slot is hier van belang dat er op basis van het nieuwe 
reglement en als de spreekwoordelijke bezem door het ambtenarenapparaat van het 
Hoogheemraadschap, een centrale Technische Dienst werd opgetuigd. Het hoofd van 
de Technische Dienst kwam volgens het nieuwe reglement op gelijke voet te staan met 
degenen die de bestuurlijke functie van respectievelijk secretaris en rentmeester 
vervulden. Hij werd door de gekozen Verenigde Vergadering benoemd en ontslagen 
(Fockema Andreae, 1934, p. 301 e.v.). 
Op de Technische Dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland zou kort daarna, 
met aanvang van de planvorming voor de aanleg van het Noordzeekanaal, een stevig 
beroep worden gedaan. In 1869 overleed opzichter Kros, die jarenlang in dienst van 
Rijnland was geweest en het gebied zeer goed kende. Met het oog op het berekenen 
van de consequenties van de door het Haarlemmermeer problematisch geworden 
afwatering van de Rijnlandse boezem, nam men, als opvolger van Kros, voor het eerst 
een academisch geschoold ingenieur in dienst, P. Maas Geesteranus. Kennis op basis 
van ervaring maakte dus plaats voor kennis op basis van de snel aan terrein winnende 
ingenieurskennis.  
Dat bleek vanuit het perspectief van Rijnland een goede investering. Op grond van de 
berekeningen van onder andere deze ingenieur, en in samenwerking met ‘het puikje 
van Nederlandse waterstaatsingenieurs’ T.J. Stieltjes,57 J.F.W. Conrad en  
L.A. Reuvens, wist het Hoogheemraadschap uiteindelijk aannemelijk te maken dat het 
Rijk – en dus niet Rijnland zelf – de aanleg van een nieuw gemaal bij Katwijk voor een 

                                                           
57 Stieltjes zal ook bij de oprichting van Waterschap De Regge een belangrijke rol spelen in 

het verdedigen van de noodzaak de waterinfrastructuur in Twente aan te pakken. 
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aanzienlijk deel diende subsidiëren (Giebels, 1994, p. 130). De bouw van dit gemaal 
was volgens het Hoogheemraadschap noodzakelijk als gevolg van de aanleg van het 
Noordzeekanaal, waardoor de druk op de boezem van Rijnland opnieuw was 
toegenomen.  

In het begin van dit hoofdstuk gaf ik aan dat er een samenhang bestaat tussen de 
bestuurlijke veranderingen bij Rijnland en de ontwikkeling van technische kennis. Op 
basis van het voorgaande is die samenhang als volgt te begrijpen. 
In 1857 werd de afschaffing van de regenteske wijze van bestuurssamenstelling en 
besturen reglementair vastgelegd. Ook deden zich door de droogmaking van het 
Haarlemmermeer grote veranderingen plaats in de waterhuishouding in het gebied dat 
onder waterstaatkundige zeggenschap van het Hoogheemraadschap viel.  
De centrale overheid had in de eerste helft van de negentiende eeuw grote 
infrastructurele projecten geïnitieerd om een rol voor zichzelf op te eisen in het 
bevorderen van de nationale welvaart en eenheid. De positie van decentrale overheden 
als provincies, gemeenten en waterschappen werd in dit kader herzien. In het geval van 
waterschappen leidde dit tot de instelling van een noodwet.  
De provincies kregen met deze noodwet een middel in handen om vernieuwing bij het 
Waterschap af te dwingen. In het geval van Rijnland werd de macht van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden onder druk van de provincies danig ingeperkt. Daarmee werd de 
ontwikkeling van technische kennis voor het Hoogheemraadschap een zaak van 
politiek-strategisch belang, om nu niet op basis van ingewikkelde hiërarchieën 
refererend aan de bestuurlijke situatie van voor de Franse Revolutie, maar op basis van 
kennis van de waterhuishouding de gewezen belangen van zijn ingelanden in plan- en 
besluitvormingsprocessen rondom grote infrastructurele projecten te kunnen blijven 
opeisen.  
Rijnland had dus in de definitie van zijn institutionele identiteit altijd de nadruk gelegd 
op een kluwen van wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende taken. Met de 
verkleining van dat takenpakket verlegde het Hoogheemraadschap het accent nu naar 
de ontwikkeling van specialistische technische kennis. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw had men, onder andere door over te gaan 
op kunstmatige lozing, de afwateringscapaciteit dusdanig vergroot dat er in de jaren 
twintig van de twintigste eeuw zich in een aantal polders niet een teveel, maar juist een 
tekort aan zoet water deed gelden. Door tekorten aan zoet water kan verzilting van het 
boezemwater optreden; door het diepe, zoutere grondwaterpakket dat dan druk 
uitoefent om omhoog te komen tot stijghoogte, of door de al dan niet bedoelde inlaat 
van zout water via bijvoorbeeld schutting van sluizen. Veel land- en 
tuinbouwgewassen zijn gevoelig voor verhoging van zoutgehaltes in grondwater. 
Verzilting vormde in deze droge jaren daarom een bron van zorgen voor het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. 



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

74

Op rijksniveau groeide tegelijkertijd de aandacht voor lozing van industrieel en 
huishoudelijk afvalwater en de gevolgen hiervan voor de volkgezondheid (Poel, 2008; 
Zon, 1990). Landelijke wetgeving die de lozing en zuivering van afvalwater regelde 
was sinds eind negentiende eeuw in de maak, maar zou in zijn effectuering nog lang op 
zich laten wachten (Dolfing, 2001). Wel spoelde Rijnland op verzoek van steden als 
Haarlem en Leiden geregeld de grachten door om al te veel stankoverlast te voorkomen 
– men zou dit later aanduiden met ‘passief kwaliteitsbeheer’. 
Echter, uit het soort onderzoek dat Rijnland verrichtte en dat ik hierna zal bespreken, 
blijkt dat, méér dan door de zorgen rond hygiëne en ziekte, de onderzoeksinteresse van 
het Hoogheemraadschap in waterkwaliteit de eerste decennia van de twintigste eeuw 
werd gevoed door bezorgdheid over de economische gevolgen van verzilt 
boezemwater voor de landbouwopbrengst. Een verklaring hiervoor is dat Rijnland zijn 
taak in de negentiende en twintigste eeuw vooral opvatte als de behartiger van 
agrarische belangen. Dit is, analoog aan de trits belang, betaling, zeggenschap die in 
hoofdstuk één werd besproken, een gevolg van het feit dat in de eerste helft van de 
twintigste eeuw meer dan zeventig procent van zijn areaal gebruikt werd voor 
agrarische doeleinden. Het grootste deel daarvan, namelijk 45%, is bestemd voor 
veeteelt, gevolgd door akkerbouw (19%) en tuinbouw (7%) (Gruyter, 1957, p. 15). 
Stankoverlast door lozing van huishoudelijk en industrieel afvalwater in de steden werd 
door Rijnland vooral als het probleem van de steden gezien, waarvoor zijn 
voornamelijk agrarische achterban geen verantwoordelijkheid droeg.  
De wens tot ontwikkeling van kennis van de hoedanigheid van oppervlaktewater leidde 
daarom in eerste instantie niet tot het initiëren van onderzoek naar verontreiniging door 
lozing van afvalwater – wat zich naar het heersende idee via doorspoeling tot op zekere 
hoogte vanzelf wel zou oplossen door het ‘zelfreinigende vermogen’ van water aan te 
spreken – maar vooral tot onderzoekingen op het gebied van processen van verzilting.
De economische schade die geleden werd in de tuinbouw en bollenteelt werd 
toegeschreven aan de hoge zoutgehaltes in het boezemwater. Deze verklaring 
genereerde een interesse bij ambtenaren van Rijnland in onderzoek naar verzilting. In 
eerste instantie werd onderzoek naar de waterkwaliteit in het beheersgebied van 
Rijnland vooral verricht door ambtenaren van het Hoogheemraadschap zelf. Vanuit dit 
onderzoek ontstonden contacten met andere al dan niet professioneel geïnteresseerden 
in kwesties aangaande ‘de hoedanigheid’ van het water in de boezem. 
Een eerste aanzet tot het uitvoeren van onderzoek in eigen beheer vindt plaats als 
gevolg van de klachten van Aalsmeerse bloemenkwekers in 1921 over schade door 
besproeiing van hun gewassen met te zout water. De voornaamste aanklacht luidde dat 
het Hoogheemraadschap zout water zou hebben ingelaten in de boezem om zo het 
ontstane tekort aan zoet water aan te vullen.  
Hoewel de bloemenkweek minder zeven procent van het territoir van Rijnland in 
beslag nam, vertegenwoordigde ze volgens De Gruyter een dusdanig economisch 
belang dat Rijnland de aanklacht niet naast zich neer kon leggen. Vanaf 1918 nam de 
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export van bloembollen explosief toe, van bijna twaalf miljoen kilo in 1918 tot ruim 
zevenenveertig miljoen kilo in 1932. De omzet was gestegen van rond de tweehonderd 
duizend gulden in 1912 tot bijna zeven miljoen in 1930. Tachtig procent van de door 
de KLM geëxporteerde bloembollen was afkomstig uit Aalsmeer (Gruyter, 1957, p. 74-
75). Daarnaast werd ook vanuit het Haagse de druk op Rijnland opgevoerd aan de 
klachten van de bollenboeren gehoor te geven.  
Rijnland besloot daarom te onderzoeken of de klachten van de boeren gegrond waren. 
Ingenieur Hoogenboom voldeed aan de opdracht van het bestuur door over een aantal 
jaren chloorbalansen op te stellen (fig. 2). De gemeten hoeveelheid chloor werd als 
aanduiding van verzilting gebruikt, en was dus de maat waaraan de hoedanigheid van 
het water werd afgemeten.  
Het onderzoek van Hoogenboom zou een vervolg krijgen in een onderzoek van 
ingenieur J.G. Bijl, van de inliggende Haarlemmermeerpolder. Bijl verrichtte eveneens 
onderzoek naar de herkomst van de hoeveelheden chloor in het boezemwater in 
Rijnland. In het rapport dat hij hier in 1929 over uit bracht beval hij het 
Hoogheemraadschap aan de mogelijkheden van inlaat en lozing van water op de 
boezem ter bestrijding van de verzouting in kaart te brengen.  
Tot slot dient het werk dat hoofdingenieur De Gruyter zelf verzette vermeld te 
worden.58 Ten eerste zorgde hij er in 1941 voor dat het in 1870 opgerichte 
observatorium in Oudewetering weer in gebruik kon worden genomen. Tot dan toe had 
men gebruik gemaakt van de faciliteiten van het Rijksinstituut voor de Zuivering van 
Afvalwater (RIZA) en het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (RID). Men liet 
het boezemwater door het RIZA geregeld bemonsteren. Uit de samenwerking met het 
RID, welke ontstond vanuit hetzelfde gebrek aan faciliteiten, hield De Gruyter contact 
over met  A. van der Werff, die zich zou ontwikkelen tot een zeer gerespecteerd lid van 
de hydrobiologische gemeenschap in Nederland.59

Ten tweede werkte De Gruyter tijdens de Tweede Wereldoorlog aan een driedelig werk 
over de hoedanigheid van het boezemwater, dat volgens hem naast de handhaving van 
het boezempeil een even belangrijke plek in zou moeten nemen in het takenpakket van 
Rijnland. Een belangrijke reden voor De Gruyter om zich voor een grotere erkenning 
van de problemen in te zetten, kwam voort uit zijn voorstel om het boezemwater in de 
nabije toekomst voor drinkwaterwinning te gaan gebruiken. De Gruyter was van 
mening dat de dagelijkse zorg voor beheer van de hoedanigheid van het boezemwater 
aan de waterschappen moest worden toevertrouwd.  

                                                           
58 Giebels (1993, 2002b) beschrijft in  verschillende publicaties de moeizame verhouding 

tussen Hoogenboom en De Gruyter. Hoogenboom zag het beheer van de kwaliteit van het 
boezemwater niet als een verantwoordelijkheid voor Rijnland; dit in tegenstelling dus tot  
De Gruyter, zo moge duidelijk zijn.  

59 Van der Werff was eveneens nauw betrokken bij de oprichting van het Hydrobiologisch 
Instituut. De oprichting hiervan zal in het volgende hoofdstuk ter sprake komen. 
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In het derde deel van zijn drieluik geeft De Gruyter aan welke contacten het 
Hoogheemraadschap onderhield met onderzoekers die niet in dienst van Rijnland 
waren. Eén van hen was de Leidse textielhandelaar B.J. Krantz. De Leidse 
textielindustrie speelde een belangrijke rol in de vervuiling van de grachten in de stad. 
Vanuit een persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef bracht Krantz in 1923 en 1924 twee 
brochures uit waarin hij zijn vele waarnemingen aangaande de gevolgen van in- en 
uitlaat van boezemwater via de gemalen op de kwaliteit van het water beschrijft. De 
brochures hadden geen direct effect, doch droegen volgens De Gruyter wel bij ‘tot 
verlevendiging van de gedachte, dat er een zeer innige samenhang is tusschen de 
hoedanigheid van het boezemwater en het beheer van den boezem’ (1950, p. 30). 
De onderzoekingen van de in de jaren twintig in Noord-Holland opererende Inspecteur 
van de Volksgezondheid, G. Romijn, trokken ook de aandacht van Rijnland. Romijn 
heeft vele Nederlandse binnenwateren bemonsterd; waaronder, vanwege zijn functie, 
veel Noord-Hollandse. De zaak waterkwaliteit bleef Romijn zijn hele leven in zijn 
greep houden, zo blijkt uit een memoriam waarin zijn latere werkzaamheden in 
Limburg worden herinnerd. De opsteller ervan geeft aan dat hij niet gelooft ‘dat er in 
gansch Limburg ook maar een sloot of vijver of plas gevonden wordt, waarin dr. 
Romijn niet zijn planktonnet heeft ondergedompeld’ (During, 1992).  Hieruit blijkt 
opnieuw de bevlogenheid van onderzoekers als Romijn . Tevens was hij lid van de in 
1918 opgerichte Vereeniging voor Water-, Bodem- en Luchtvervuiling,60 en 
publiceerde hij met enige regelmaat in het tijdschrift van de Vereniging Water, Bodem, 
Lucht. Toch was zijn onderzoek hetzelfde lot beschoren als het werk van Krantz, en 
sorteerde het werk van deze onderzoekers tot in de late jaren twintig geen maatregelen 
om watervervuiling tegen te gaan.61

Op aansporing van burgemeester en wethouders van Amsterdam zocht Rijnland 
contact met een ander lid van deze vereniging, namelijk N.L. Wibaut-Isebree Moens. 
Wibaut-Isebree Moens was een leerlinge van de bekende bioloog Hugo de Vries. Ze 
was onderzoeker bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst van de 
Gemeente Amsterdam en tevens lid van de Hydrobiologische Club. Onder haar, in de 
woorden van De Gruyter ‘stuwende en bezielende’ leiding vond vanaf 1930 het eerste 

                                                           
60 Eind jaren zestig gaat deze vereniging op in de in 1970 opgerichte Stichting Natuur en 

Milieu, wiens standpunten ten opzichte van het kwaliteitsbeheer door Waterschappen reeds 
in hoofdstuk één werden besproken.  

61 Dat zegt echter weinig over de achteraf gebleken betekenis van zijn werk, dat in de jaren 
tachtig door de hydrobioloog in dienst van Rijnland wordt hernomen voor een historische 
vergelijking van de kwaliteit van het boezemwater toen en nu. Ook in een artikel in het 
vaktijdschrift H O uit 1992 werd enthousiast melding gemaakt van de ontdekking van een 
bemonstering van Vechtwater van Romijn uit 1920. Hierdoor werd het mogelijk een 
vergelijking te trekken tussen de ecologie in de historische situatie en de bestaande situatie 
in de Utrechts-Noordhollandse Vecht. Zo blijkt het werk van Romijn meer dan zestig jaar 
na dato voor waterbeheerders nog steeds van belang. 
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onderzoek plaats om de gevolgen van de afsluiting van de Zuiderzee in kaart te 
brengen voor de binnenvisserij (1950, p. 44).  
Ook dit latere onderzoek naar de gevolgen van het afsluiten van de Zuiderzee werd met 
interesse gevolgd door medewerkers van Rijnland. Daar ook de belangen van de 
zoetwatervisserij door Rijnland werden behartigd, werden de conclusies van dit 
onderzoek door het Hoogheemraadschap uiterst relevant gevonden. De visserijbioloog 
Van Heusden, die toen werkzaam was bij het Rijksinstituut voor Biologisch Visscherij 
Onderzoek, schreef 1943 een proefschrift over de gevolgen hiervan voor de 
palingvisserij. De Gruyter zelf was aanwezig bij een voordracht van Van Heusden voor 
de toenmalige Hydrobiologische Club.62

De inspanningen van deze onderzoekers werpen voor wat betreft het beheer van de 
hoedanigheid van het boezemwater door Rijnland al relatief vroeg hun vruchten af, als 
eind jaren twintig een eerste stap wordt genomen door het Hoogheemraadschap om de 
zorg voor boezemwaterkwaliteit te regelen. Het betrof hier zoals gezegd vooral het 
tegengaan van verzilting. Men besloot tot ‘bestrijding van verzouting en belangrijke 
vervuiling van eenig deel van Rijnlands boezem en wel door middel van het in werking 
stellen van één of meerdere gemalen met gelijktijdige inlating van zoet water te Gouda’ 
(Gruyter, 1950, p. 28).  
Na veel geruzie – de kwestie raakte velen immers rechtstreeks in de portemonnee –
wordt in de jaren vijftig een tweede stap gezet, door de categorie ‘gebouwd’ toe te 
voegen aan het Dagelijks en Algemeen bestuur. Hierdoor worden ook bezitters van 
onroerend goed aangeslagen voor de mate waarin zij het boezemwater vervuilen. Dit is 
een gevolg van het advies van de Commissie ter bestudering van de 
afvalwaterzuivering in het Hoogheemraadschap Rijnland in het rapport dat zij op  
16 juni 1954 uitbrengt.
De belangrijkste stap wordt uiteindelijk gezet in 1965 als in het reglement wordt 
opgenomen dat Rijnland de verantwoordelijkheid zal gaan dragen voor niet alleen het  
– in waterschapsjargon – ‘passieve’ kwaliteitsbeheer, door het geregeld doorspoelen 
van de boezem, maar ook voor het ‘actieve’ beheer; dit door de aanleg van 
rioolwaterzuiveringsinstallaties.  

                                                           
62 De latere Hydrobiologische Vereniging, waarvan de rol in hoofdstuk drie nader zal worden 

besproken. 
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Figuur 2. Een kaart vervaardigd door Hoogenboom op basis van metingen van chloorgehaltes 
in de boezemwateren in de jaren 1924 en 1925. Na bemaling zouden deze aanzienlijk zijn 
gedaald, zo laten deze kaarten zien – in weerwil van wat de bollenboeren beweerden, namelijk 
dat het ingemalen boezemwater te zout zou zijn (kaart uit Gruyter, 1950, p. 37). 

Uiteindelijk ijverden de genoemde onderzoekers niet enkel voor regionale, maar vooral 
ook voor een landelijke beleidserkenning van de ervaren problemen. Hoe 
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vooruitstrevend Rijnland in de context van het toenmalige waterbeheer namelijk ook 
was, de kwaliteitszorg die zij verrichtte bestond vooral uit een verplaatsing van het 
water dat in zijn samenstelling niet aan de eisen van het Hoogheemraadschap voldeed. 
Men spoelde de boezem door als het zoutbezwaar of de vervuiling met het oog op 
vooral landbouwactiviteiten te gortig werd, maar pakte niet op enigerlei wijze de 
bronnen van vervuiling aan. Het verkrijgen van landelijke erkenning voor de 
gesignaleerde problemen met waterkwaliteit verliep moeizaam. Hoewel enthousiasme 
voor de zaak zeker bestond, bleef landelijk de beleidsmatige slagkracht van hun werk 
lange tijd beperkt. Hoe ambtenaren en onderzoekers die uiteindelijk toch verkrijgen, zij 
het voor een aantal betrokkenen op niet geheel bevredigende wijze, komt in de 
volgende twee hoofdstukken aan de orde.  

Het waterschap dat in de hiernavolgende paragraaf centraal staat, ontstond zélf als 
gevolg van een centraal ingezette politiek van ontginning, en is als zodanig een 
exponent van de modernistische koers van de landbouwsector in Nederland. Bewoners 
van de regio waarin dit waterschap actief werd waren niet onverdeeld gelukkig met de 
centraal ingezette koers van van bovenaf opgelegde intensivering van de landbouw. 
Het besluit tot oprichting van het Waterschap De Regge zorgde dan ook voor veel 
onrust in de regio.  

Het Waterschap De Regge: van ‘kieken wat ’t wödt’ naar bouwen aan beken en 
rivieren 
Het bestaansrecht van Waterschap De Regge, later Regge en Dinkel, gaat in de 
publicaties over de geschiedenis van dit Waterschap niet door voor een historische 
vanzelfsprekendheid. Rijnland lijkt er altijd te zijn geweest; over de oprichting ervan is 
weinig bekend. Over de omstandigheden waarin besloten werd tot oprichting van het 
Waterschap Regge en Dinkel is des te meer bekend. Uit de bronnen blijkt dat de 
oprichting ervan niet zonder problemen was.  
De Twentse uitspraak ‘kieken wat ’t wödt’ zou de levenshouding van veel 
Twentenaren, vaak ook naar eigen zeggen kenmerken. Inwoners van Twente zouden 
niet een afwijzende, maar wel een afwachtende houding aannemen ten opzichte van 
nieuwigheden. Zo ook bij de oprichting van nieuwe Waterschappen in Overijssel, eind 
negentiende eeuw.  
De keuze werd gemaakt om een organisatie op te tuigen die ervoor moest zorgen dat de 
geregelde overstromingen tot het verleden zouden gaan behoren.63 Deze keuze stond 
niet op zichzelf; ook in Drenthe, Limburg, Brabant en Gelderland werden vaak vanuit 
een gecombineerde inspanning van de centrale overheid en lokale belanghebbenden 

                                                           
63 In eerste instantie werden enkel de zomerse overstromingen aangepakt. De winterse 

overstromingen werden noodzakelijk geacht voor de verspreiding van vruchtbaar slib over 
de landbouwgronden. Kunstmest wordt pas decennia later op grote schaal toegepast.  
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zulke waterschappen opgericht. De keuze voor de organisatievorm van het Waterschap 
om een aanpak van de ervaren wateroverlast te bespoedigen, zou echter omstreden 
blijken: ten eerste omdat niet iedereen het eens was over de ernst van de situatie, en ten 
tweede omdat over de geëigende organisatievorm om de problemen op te lossen geen 
overeenstemming bestond.  
De weerstand tegen de aanpak van de wateroverlast van het (toen nog geheten) 
Waterschap De Regge zou tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw duren. Eén van 
de opstellers van de verbeteringsplannen in Twente in de jaren twintig, en later hoofd 
van de nog ter sprake komende Cultuurtechnische Dienst, F.P. Mesu, herinnerde bij 
zijn afscheidsrede in 1954 aan het feit dat er veel weerstand tegen de oprichting en de 
voorgenomen plannen van waterschappen in Overijssel bestond. Hij haalde ter 
illustratie daarvan een voorval aan aangaande het Dagelijks Bestuur van toenmalige 
Waterschap Hasselt en Zwartsluis, in noordwest Overijssel, dat hij zich herinnert uit de 
jaren kort na de Tweede wereldoorlog. Verbetering van de afwatering voor 
ruilverkaveling leidde in deze regio zelfs tot gebruik van intimidatie 

Laat op een avond kwam in Zwolle het bestuur van het Dagelijks Bestuur van 
Waterschap Hasselt en Zwartsluis besmeurd en bemodderd en met kapotte fietsen 
mij opzoeken om te beraadslagen wat er nu verder moest gebeuren; zij waren des 
avonds door tegenstanders opgewacht en afgedroogd. Het is merkwaardig hoe een 
koele vloeistof als water de gemoederen zo kan verhitten! (Mesu, 1954, p. 162). 

Er bestaat een verband tussen de tegenstand die de oprichting en de plannen van het 
Waterschap De Regge in de regio ondervond enerzijds, en de gerichtheid van 
waterbeheerders op het continueren van de ontwikkelde praktijken in de loop van de 
twintigste eeuw anderzijds. Het is in de context van dit onderzoek interessant in te gaan 
op de overwegingen om het Waterschap tóch op te richten. Deze overwegingen geven 
namelijk de achtergronden prijs van, ten eerste, de ervaren noodzaak om bepaalde 
kennis van waterbeheer in deze context te ontwikkelen, en ten tweede van het ontstaan 
van de tendens bij het Waterschap om de praktijken met een basis in deze kennis 
zoveel mogelijk te continueren.  
Het zal blijken dat de garantie van continuïteit in de ontwikkelde praktijken het behoud 
van de steun van de achterban van het Waterschap in de regio garandeerde. Zoals 
gezegd mocht het Waterschap deze steun niet voor een vanzelfsprekendheid aannemen; 
dit op straffe van tegenstand tegen het Waterschap als zodanig en zijn voorgenomen 
plannen. Ik betoog dat het Waterschap in de eerste helft van de twintigste eeuw, via 
haar praktijken en kennis, steeds opnieuw de legitimiteit van zijn ingrepen in de 
rivieren en beken in de regio heeft moeten beargumenteren. 

In het begin van de negentiende eeuw waren de jaarlijkse terugkerende overstromingen 
diep ingesleten geraakt in het handelingspatroon van landbouwers en grondeigenaren 
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in Twente. Zij werden dan ook niet als erg problematisch ervaren. In de geest van het 
bestuurlijke accent dat Koning Willem I tijdens zijn regeerperiode op de oprichting van 
een centraal verantwoordelijke Waterstaat legde, en daarmee op een modernisering van 
het Nederlandse waterbeheer, werd in de jaren veertig van de negentiende eeuw 
niettemin besloten de waterhuishouding in Overijssel te verbeteren. Naast de aanleg 
van een drietal kanalen door de zojuist opgerichte Overijsselsche Kanalisatie 
Maatschappij (O.K.M.), werd in 1847 tevens onderzoek gedaan door W.C.H. Staring 
en T.J. Stieltjes (sr.) naar de toestand van het Twentse ontwateringssysteem. Op 
instigatie van een andere drijvende kracht achter de infrastructurele modernisering van 
Nederland, Thorbecke, brachten Staring en Stieltjes hier in 1848 een rapport over uit.  
Nadien gebeurde er twintig jaar lang weinig. Na de zeer natte jaren van 1866 en 1867 
en de als gevolg daarvan geleden schade, besloten grondeigenaars en landbouwers zich 
te verenigen om overheidsingrijpen af te dwingen. In 1868 richtte deze Vereniging zich 
tot Koning Willem III om aandacht te vragen voor de problemen betreffende de 
waterhuishouding in de regio. Vooral een verbetering van de rivier De Regge zou 
volgens de Vereniging de nu als problematisch bestempelde situatie verbeteren.  
Eén en ander leidde ertoe dat er in hetzelfde jaar opnieuw aan de toenmalige directeur 
van de O.K.M. Stieltjes een opdracht werd verstrekt voor onderzoek naar de 
ontwatering in Twente. In 1872 kwam zijn rapport uit. Stieltjes concludeerde op basis 
van de in 1848 verzamelde gegevens dat de afvoeren van de rivier De Regge en haar 
vele beekvertakkingen de capaciteit van de bestaande waterinfrastructuur dusdanig 
overschreden, dat het op Rijksniveau beoogde stimuleren van landbouwactiviteit in het 
oosten van het land in de regio Twente niet zinvol zou zijn voordat er verandering in de 
situatie was aangebracht. De ondiepe rivier- en beekbeddingen en de meanderende 
vorm van de Regge en de beken die op deze rivier uitwaterden werden als oorzaak van 
de overstromingsproblematiek aangewezen. Stieltjes deed daarom de dringende 
aanbeveling om te komen tot de oprichting van Waterschappen 

In het rapport ontvangen grondeigenaren een handleiding van groote waarde, ze 
vinden hier aangewezen, hoe men zich moet vereenigen, om met goed gevolg en 
zonder anderen te benadeelen het hoofd te bieden aan een vijand, die tot hiertoe de 
landbouw en veeteelt heeft belemmerd (IJzerman, 1934, p. 6). 

De bewoners van Twente waren zelf inmiddels behoorlijk gewend geraakt aan de 
geregelde zomer- en wintervloeden door rivieren en beken die buiten hun oevers 
traden, al waren de Twentenaren natuurlijk niet erg gelukkig met de vooral materiële 
schade die de overstromingen opleverden. De wintervloeden werden – bij het 
ontbreken van kunstmest – in verband met bemesting door slibafzetting als een voor de 
landbouw gunstig gegeven beschouwd. 
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Figuur 3. Overstroming van de Wierdenschestraat in Almelo, 1891 (IJzerman, 1934, p. 7). 

Chroniqueur van de eerste vijftig jaar Overijsselse waterschappen en toenmalig 
waterschapsvoorzitter ir. M.J. IJzerman merkt hierover in 1934 op: ‘Welke geboren 
Twenthenaar, die over “vroegere tijden” kan meespreken, herinnert zich niet, hoe zich 
over het Reggegebied bij strenge winters één ononderbroken ijsveld zich uitstrekte, 
waarbij men zich op schaatsen in alle richtingen kon begeven en hoegenaamd geen 
hindernissen ondervond?’ In 1891 overstroomde een groot gedeelte van Twente 
opnieuw. Ook het in een komgrond gelegen Almelo kwam onder water te staan (fig. 3). 
Uit het Twentsch Zondagsblad van 1 februari 1891 citeert IJzerman over deze 
overstromingen 

Nooit tevoren is de waterstand in Twenthe zoo hoog geweest als in deze dagen. 
Van Vriezenveen, Delden, Hengelo, Weerselo, Enter, van overal bereiken ons 
klachten. Honderden landbouwers, die bij overige overstroomingen nog in huis 
konden blijven, zijn uitgeweken naar hoogere buurtschappen. Vele huisgezinnen 
in de steden Hengelo en Almelo zijn door het vloedwater uit hunne huizen 
verdreven, winkeliers en neringdoenden komen in gevaar. Beide steden zijn voor 
de helft totaal overstroomd. In het laagste gedeelte in Almelo staat het water 
ongeveer een meter in de huizen. Het is meer dan noodig, dat definitieve 
verbetering in deze middeleeuwsche toestanden worde aangebracht (IJzerman, 
1934, p. 7-8). 

Ondanks de ervaren problemen werden de voorstellen van de Commissie Stieltjes voor 
de oprichting van een Waterschap gemengd ontvangen. Rond 1880 kreeg de oprichting 
van de Waterschappen in Overijssel echter een onverwachte impuls door de 



TWEE WATERSCHAPSCULTUREN: RIJNLAND EN DE REGGE

83

landbouwcrisis. Ter beteugeling van deze crisis werd er een landelijk beleid ingezet om 
de ‘woeste gronden’ in het oosten van het land te ontginnen voor landbouwdoeleinden. 
Samen met een aantal Twentse textielfabrikanten besloot de centrale overheid tot 
verdere aanpassing van de bestaande waterinfrastructuur. Er werd een provinciale 
commissie samengesteld die advies moest uitbrengen over eventueel te vormen 
waterschappen en bijbehorende reglementen. Het voorstel was om onder andere 
Waterschap De Regge op te richten, dat zou moeten worden onderverdeeld in 
vierentwintig afdelingen. Bij Koninklijk Besluit werd op 20 januari 1884 het 
Waterschap De Regge opgericht.  
Daarmee was de discussie echter geenszins voorbij. Hoewel de meerderheid van 
grootgrondbezitters en ondernemers vóór oprichting van een Waterschap was, bestond 
er ten tijde van de ter visielegging van het reglement eveneens felle weerstand tegen. 
De bezwaren spitsten zich toe op, ten eerste, het voornemen ook de hogere gronden in 
het oosten van het gebied, welke in het perspectief van grondeigenaren aldaar niet 
zouden profiteren van de voorgenomen verbeteringen, aan te slaan voor 
waterschapsbelasting, en ten tweede op het voornemen tien cent per hectare grond in 
bezit te heffen om de oprichting van het Waterschap te kunnen bekostigen. Het 
toenmalige waterschapsreglement leidde tot veel consternatie. Een aantal bestuursleden 
was zeker bereid het Waterschap als de geëigende organisatievorm te verdedigen, maar 
er waren er ook die openlijk uitspraken ‘zich de benoeming tot bestuurslid [te hebben] 
laten welgevallen met het doel om er toe mede te werken om aan het Waterschap in 
zijn tegenwoordigen vorm spoedig een einde te maken’ (IJzerman, 1934, p. 16).  
Om de tegenstand de kop in te drukken werd in 1885 door (opnieuw) een provinciale 
onderzoekscommissie benadrukt dat het Waterschap zo zuinig mogelijk zou moeten 
opereren. In haar rapport benadrukt zij dat voor het creëren van draagvlak voor het 
zojuist opgerichte waterschap  

Dat daarvoor noodig is dat de arbeid worde beperkt tot verbetering van de 
werkelijke gebreken in den waterafvoer van den Regge en in de kom van Almelo. 
Dat in het Waterschap alleen worden opgenomen die gronden, welke daarbij 
belang hebben. […] Dat het beheer worde geconcentreerd in handen van een niet 
talrijk bestuur, en dat dit bestuur onder het noodige toezicht toch de vrijheid 
behoude de verbetering van De Regge op eenvoudigen en economischen voet tot 
stand te brengen (uit het rapport van de Commissie, geciteerd in IJzerman, 1934, 
p. 15-16).  

Voorstanders ervan probeerden de argumenten tegen de oprichting van het Waterschap 
te weerleggen door te benadrukken dat het Waterschap zich enkel tot het uitvoeren van 
de meest noodzakelijke verbeteringen zou beperken; dit met zo min mogelijk 
bestuurders en tegen zo laag mogelijke kosten.  
Door de perikelen rondom de oprichting van het Waterschap zou het alsnog tot 1892 
duren voor men met de voorbereiding van de eerste plannen ter verbetering van de 
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Regge kon beginnen. Dit leidde weer tot negatieve publiciteit voor het Waterschap. In 
1893 begon men dan toch met de eerste werkzaamheden. Ongeveer tweederde van de 
voorgenomen verbeteringen was in 1901 voltooid.  
Ook tijdens deze werkzaamheden deed zich op verschillende momenten weerstand 
gelden tegen de plannen van het Waterschap, vooral rond de aanleg van een aantal 
stuwen bij Almelo en de ontwateringswerken rond Vriezenveen. De laatstgenoemde 
werken werden bijvoorbeeld kort na de aanleg ervan uit protest vernield. Het was dus 
een continue strijd voor de betrokken actoren om het Waterschap als geëigende 
organisatievorm voor de aanpak van de bestaande problemen te verantwoorden. 

In de jaren tien en twintig werd aanstalten gemaakt tot planvorming voor een tweede 
verbeteringsronde. Het moeizame verloop hiervan laat opnieuw zien dat het 
Waterschap, voor het behoud van zijn legitimiteit, steeds de fysieke noodzaak van deze 
plannen diende te benadrukken.  
De aanleiding voor een tweede ronde van verbeteringen in de af- en ontwatering in 
Twente was de snelle opkomst van het gebruik van kunstmest. Waar eerst de 
wintervloeden vanwege de afzetting van vruchtbaar slib nog werden gehandhaafd, met 
als consequentie dat men bij hoge afvoeren na de eerste verbeteringsronde alsnog met 
grote schade kampte, werd nu door het Waterschap besloten dat ook de wintervloeden 
dienden te worden aangepakt.  
De uitvoering van dit besluit bleek opnieuw op barrières te stuiten. Ten eerste zouden 
de financiële verhoudingen in de betaling van omslag opnieuw onder de loep moeten 
worden genomen (IJzerman, 1934, p. 60). Dit vereiste een ‘herklassificatie’ van het 
beheersgebied van het Waterschap; oftewel een nieuwe indeling van de te ontwateren 
gronden. Deze herindeling was nodig om degenen die het meest baat zouden hebben 
bij de voorgenomen verbeteringen evenredig hiernaar aan te slaan in belasting. Dit zou 
naar verwachting veel oud zeer oprakelen omtrent de eerdere classificatie van de 
landbouwgronden, die luttele decennia eerder ook niet zonder protesten tot stand was 
gekomen. Desondanks maakte men in de jaren tien een begin met een nieuwe verdeling 
van de financiële lasten. De reden dat het Bestuur hiertoe besloot was dat een tweede 
verbeteringsronde opnieuw veel geld zou gaan kosten.  
Ten tweede zou er een reorganisatie van het Waterschap zelf nodig zijn. Men voorzag 
dat een meer centraal geleide organisatie van het waterbeheer in de regio – dus zonder 
al te veel bemoeienis van de vierentwintig afdelingen – nodig zou worden om de 
voorgenomen plannen te realiseren. Deze plannen waren immers veel grootschaliger 
van aard. Het toch al niet al te grote vertrouwen van de ingelanden in de verschillende 
streken in Twente in een centraal Waterschapsbestuur werd hierdoor verder op de proef 
gesteld.  



TWEE WATERSCHAPSCULTUREN: RIJNLAND EN DE REGGE

85

Het voert hier te ver om in detail in te gaan op alle perikelen rondom herklassificatie en 
reorganisatie voor de uitvoering van de tweede verbeteringsronde.64 Voor dit 
onderzoek is van belang dat tijdens de planvorming en uitvoering van een tweede 
Verbeteringsronde, de nadruk door Rijk, Provincie en Waterschap steeds werd gelegd 
op de fysieke noodzakelijkheid van de plannen en de efficiëntie van de 
waterschapsorganisatie ter uitvoering ervan.  
Hiervan getuigt de omschrijving in het Waterschapsreglement van de taakuitbreiding 
van het Schap naar het verbeteren van rivieren en waterleiding, die ‘voor zoveel 
mogelijk en noodig’ dienden te worden geregeld (p. 85). Deze wijziging in het 
reglement legde de basis voor de reorganisatie van het Schap. Aangaande de 
herklassificatie werden diverse  rapporten uitgebracht,  op basis waarvan uiteindelijk 
zal worden besloten de plaatselijke afdelingen op te heffen. Centralisatie was volgens 
deze rapporten noodzakelijk, want ‘[A]lleen als men het in die richting zocht, zou het 
Waterschap een krachtig, zoo economisch mogelijk georganiseerd lichaam kunnen 
zijn’. 
Het hoofdbestuur van het Waterschap De Regge werd met het afschaffen van de 
afzonderlijke afdelingen primair verantwoordelijk voor zowel de plaatselijke als de 
regionale af- en ontwatering. Met de verzekering dat de geplande verbeteringen 
financieel en bestuurlijk zo efficiënt mogelijk uit zouden worden gevoerd, verkreeg het 
Waterschap steun voor de benodigde reglementswijzigingen en herklassificatie van de 
gronden. Het door de betrokken overheden verzette werk maakte eind jaren twintig de 
weg vrij om te starten met een tweede ronde verbeteringen.65

In 1923 leidde dit tot een nieuw plan van hoofdingenieur W.M. Vink om het 
Reggegebied verder te verbeteren. Resultaat van de inspanningen van het Waterschap 
en de Provinciale Waterstaat was dat in vijftig jaar het stroomgebied van de Regge 
door ‘verbeteringen’ – het verdiepen, verbreden en het verwijderen van de natuurlijke 
meanders van de Regge zelf en van indirect hierop afwaterende beken in het gebied en 
de aanleg van een een aantal kunstwerken – was teruggebracht van 131800 naar 
114000 hectare (IJzerman, 1934, p. 10).66

                                                           
64 Deze kunnen worden nagelezen in het jubileumboekje ter ere van het vijftigjarig bestaan 

van het Waterschap De Regge, geschreven door toenmalig waterschapsvoorzitter IJzerman 
(1979) (met name hoofdstuk zeven tot en met twaalf), het overzicht van verbeteringswerken 
in de jaren twintig en dertig door toenmalig hoofd van de Provinciale Waterstaat Van 
Linden van den Heuvell (1933), en tot slot het overzicht van de moderne Overijsselse 
geschiedenis van Slicher van Bath; met name de delen over de sociaal-economische 
geschiedenis en waterstaatsgeschiedenis door de historici Schelven (1979)  en Fockema 
Andreae (1979). 

65 De hoge werkeloosheid in het westen van het land ten gevolg van de financiële crisis eind 
jaren twintig pakte voor het Waterschap gunstig uit. Door tewerkstelling van werklozen uit 
het westen van Nederland vielen de kosten van de verbeteringen relatief laag uit, en naderde 
het werk in rap tempo zijn (naar zal blijken, voorlopige) voltooiing.  

66 In de geraadpleegde bronnen wordt het verwijderen van de natuurlijke meanders en het 
uitdiepen en verbreden van rivieren en beken als ‘verbetering’ of ‘normalisatie’ aangeduid. 
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Figuur 4. De vorderingen van de kanalisaties in het kader van de Tweede Verbeteringsronde tot 
januari 1934 (IJzerman, 1934, p. 134). De dikke zwarte lijnen geven de dan gereedgekomen 
verbeteringen aan beken, kanalen en rivieren weer.  

In figuur 4 is te zien welke verbeteringswerken in januari 1934 waren uitgevoerd. De 
verbeteringen van beken en rivieren vonden in de crisisjaren versneld doorgang door 
de goedkope inzet van de vele werkelozen uit Holland (IJzerman, 1934). In 1939 werd 
deze tweede fase van verbeteringen afgerond.  
Opvallend is dat het Waterschap De Regge in samenspraak met voorzitter van de 
Cultuurtechnische Dienst Mesu in 1939 de gerenommeerde, als chemicus opgeleide 
S.B. Hooghoudt inhuurde om onderzoek te verrichten naar de ervaren hinder van 
droogte door boeren. Het Waterschap had klachten van boeren in de regio ontvangen 
over droogte van hun percelen als gevolg van de diepere ontwatering. Hooghoudt zou 

                                                                                                                                                    
In de jaren waarin deze casus zich afspeelt was men ervan overtuigd dat deze ingrepen 
inderdaad een verbetering en normalisering van de bestaande waterinfrastructuur inhielden. 
Naderhand werd dat in bredere kring steeds sterker betwijfeld, en raakten de termen in 
onbruik. Als ik hier spreek van verbeteringen, doe ik dat enkel om het beschreven pakket 
aan maatregelen aan te duiden, zonder een normatieve uitspraak over het karakter van die 
maatregelen te willen doen. Omwille van de leesbaarheid van dit hoofdstuk zal ik de 
aanhalingstekens die ik hier nog gebruik in het vervolg van dit hoofdstuk niet meer 
gebruiken. 
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later ook zitting nemen in de in het volgende hoofdstuk ter sprake komende Commissie 
Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland (COLN-TNO). Tot zijn voortijdig 
overlijden in 1953 zou hij voor aandacht voor mogelijke droogte door ontwatering 
pleiten. In het kader van zijn onderzoek in opdracht van het Waterschap bracht hij een 
zestal lijvige rapporten uit met ieder een inventarisatie van de problemen rondom 
droogte van een of twee beken of rivieren. Hij behandelt per rapport respectievelijk de 
Twickelervaart; de Boven-Regge; de Bornsche Beek en de Weezebeek; de Nieuwe 
Graven, de Exosche Aa en de Midden-Regge; de BenedenRegge en tot slot de 
VeeneLeiding. In veel gevallen raadde hij de aanleg van stuwen aan om de problemen 
te verhelpen. Het is één van de weinige keren vóór de Tweede Wereldoorlog dat het 
Waterschap zélf advies inroept van een expert ‘van buiten’. 

Het naoorlogse nationale beleid laat zich kenmerken door een nadruk op de verhoging 
van de landbouwproductie. Het Waterschap De Regge wilde de consequenties van deze 
centrale beleidsagenda voor de inrichting van zijn watergangen niet meteen 
aanvaarden. Het leverde het Schap halverwege de jaren vijftig een venijnige 
woordenwisseling op met de toenmalige Cultuurtechnische Dienst. Het geschil draaide 
vooral om de te hanteren afvoernormen. Deze bepalen onder andere de mate van 
ontwatering van landbouwgronden. Deze discussie vormt een belangrijke opmaat voor 
de wijze waarop in de jaren zeventig kennis wordt ontwikkeld en ingezet ten behoeve 
van de uitvoering van een derde verbeteringsronde. 
Afvoernormen zijn in belangrijke mate bepalend voor de vraag of, en zo ja volgens 
welke ontwerpcriteria verbeteringen aan de waterinfrastructuur tot stand dienen te 
komen. Onder de maatgevende afvoer verstaan cultuurtechnici ‘de afvoer die per 
tijdseenheid uit een bepaald gebied moet worden verwijderd, teneinde te bereiken dat 
een bepaald peil niet vaker dan één keer in de x jaren gedurende y dagen wordt 
overschreden’ (Bijkerk, 1964, p. 850).  Het Waterschap de Regge had in de jaren 
twintig, met goedkeuring van landbouwconsulent en later directeur van de 
Cultuurtechnische Dienst F. P. Mesu, de norm van 700 liter per 1000 hectare per 
seconde gehanteerd (0,7 l/ha/s).  
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er discussie over de toereikendheid van deze 
norm. Waar Mesu in beide bovengenoemde functies de afvoernorm van 0,7 l/ha/s altijd 
voldoende had geacht (IJzerman, 1934, p. 93), lieten de ambtenaren van de 
Cultuurtechnische Dienst kort na de pensionering van Mesu in 1955 al weten dat de 
norm naar haar mening diende te worden opgehoogd naar 1,1 l/ha/s (Donker, 1996,  
p. 66).  
De wens tot diepere ontwatering maakt deel uit  van een nieuwe fase in het bestaan van 
de Cultuurtechnische Dienst (Buiter & Korsten, 2006, p. 53). De Cultuurtechnische 
Dienst was in 1935 opgericht om van overheidswege de Ruilverkavelingswet van 1924 
gestalte te kunnen geven. In de jaren voorafgaand aan oprichting van de 
Cultuurtechnische Dienst was dat gebeurd onder leiding van de particuliere organisatie 
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de Heidemaatschappij. Echter, door het toenemend belang dat de Rijksoverheid aan 
modernisering van de landbouw was gaan hechten, wenste zij een grotere hand hebben 
in de ruilverkavelingsplannen. Mesu, die veel ervaring met ontginning en 
ruilverkaveling had opgedaan door zijn werkzaamheden als landbouwconsulent in 
verschillende provincies, waaronder Overijssel, werd de eerste directeur van de Dienst. 
De hogere ambtenaren van de Dienst hadden vrijwel zonder uitzondering hun opleiding 
genoten aan de Rijks- Hogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool, welke nader ter sprake 
zal komen in het tweede deel van dit hoofdstuk.  
Ondanks zijn karakteristieke voortvarendheid had Mesu om verschillende redenen 
moeite met het vormgeven van de ambities van de centrale overheid die tot het 
oprichten van de Cultuurtechnische Dienst hadden geleid.67 Ten eerste was er de 
aanvankelijke weerstand van agrariërs tegen de ruilverkavelingsplannen: de 
ruilverkavelingswet van 1924 bepaalde dat ruilverkavelingen enkel konden worden 
uitgevoerd als er een meerderheid van de grondeigenaren voor te vinden was en deze 
samen meer dan de helft van de grond bezaten in het gebied (Molen, 1978, p. 144). Een 
andere reden was de bestaande concurrentie van werkverschaffingsprojecten door de 
Rijksdienst ter Bestrijding van de Werkeloosheid, welke ressorteerde onder het 
Ministerie van Sociale Zaken. Om de grote werkloosheid in de jaren dertig te 
bestrijden, kon de Rijksdienst op eigen initiatief en zonder overleg met de Dienst 
ontginnings- en ruilverkavelingsprojecten initiëren en uitvoeren (Andela, 2000, p. 54; 
Buiter & Korsten, 2006, p. 36). Tot slot was er de moeizame relatie van de 
Cultuurtechnische Dienst met haar particuliere voorganger de Heidemaatschappij, 
waarvan de dienst voor kennis en ervaring zeker in het begin van haar bestaan 
afhankelijk was (Buiter & Korsten, 2006, p. 22-24).  
In de traagheid waarmee de ruilverkavelingsprojecten onder de hoede van de 
Cultuurtechnische Dienst tot stand kwamen, ontstond in 1954 verandering. Na de 
Tweede Wereldoorlog waren door landbouwminister Mansholt ter versnelling van de 
uitvoering van de ruilverkavelingen twee maatregelen genomen. Ten eerste werd de 
ruilverkavelingswet in 1954 voor een tweede keer herzien. Een eerdere herziening in 
1938 had het al eenvoudiger gemaakt een ruilverkaveling van een bepaald gebied op te 
leggen aan de inwoners. In 1954 kwam daar een artikel bij dat het onteigenen van 
maximaal 5% van de grond in het ruilverkavelingsgebied ‘voor gebruik ten algemene 
nutte’ vereenvoudigde, zij het tegen betaling (Molen, 1978, p. 154). 
Ten tweede werd de Cultuurtechnische Dienst gedecentraliseerd door per provincie een 
technische, uitvoerende afdeling van de Dienst in te richten. Deze provinciale 
afdelingen van de Dienst kregen ieder een ‘hoofdingenieur-directeur’ aangewezen 
– vaak een voormalig landbouwconsulent – die ‘met zijn ingenieurs, technisch 
ambtenaren […] meer en meer een zelfstandige eenheid [gaan] vormen’, aldus 
Herweijer op 28 juni 1954 (geciteerd in Buiter & Korsten, 2006, p. 54). Ook de 

                                                           
67 Andela, 2000, p. 54 en Geuze, 1979. 
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onderzoeksafdelingen van de Cultuurtechnische Dienst werden ondergebracht bij deze 
provinciale dependances. 
De in 1954 opgerichte Cultuurtechnische Dienst in Overijssel aarzelde niet de centraal 
meegegeven taak ten uitvoer te brengen. In 1955, een jaar na haar oprichting, stelde 
haar Technische Dienst voor de tot dan toe gehanteerde afvoernorm van 0,7 l/s/ha te 
verhogen. Als belangrijkste redenen werden door de cultuurtechnisch ingenieurs de 
modernisering van de landbouw en de voorgenomen ruilverkavelingen in het gebied 
aangevoerd (Biesheuvel, 1968, p. 24). Met het doorvoeren van de nieuwe norm zou het 
ontwateringsniveau stijgen van vijfentwintig centimeter onder het maaiveld, tot vijftig 
a tachtig centimeter. Het halen van deze norm zou een nieuwe verbeteringsslag in de 
regio Twente vergen, gezien het feit dat de watergangen door de zuinigheid waarmee 
de verbeteringen tot en met de jaren dertig waren uitgevoerd weinig meer water konden 
afvoeren dan volgens de toen gehanteerde  norm.  
Het Waterschap De Regge was fel gekant tegen ophoging van de norm en een daaruit 
voortvloeiende noodzaak van nieuwe, derde ronde van verbeteringen. Volgens het 
Schap was zo´n nieuwe verbeteringsronde ook helemaal niet nodig: de huidige 
ontwatering van vijfentwintig centimeter achtte zij voldoende. Achterliggende reden 
voor de weerstand van het Schap was het ontbreken van het geld voor een nieuwe 
verbeteringsronde; voor de eerste en tweede verbeteringsronde had De Regge zich al 
flink in de schulden moeten steken. De toenmalige voorzitter van het Waterschap, 
Knook, wilde de relatief arme boerenbevolking in Twente financieel niet zwaarder 
belasten dan vanuit zijn perspectief nodig was. Knook redeneerde dus vanuit dezelfde 
overwegingen die het Waterschap altijd geregeerd hadden, namelijk niet meer dan 
strikt noodzakelijk in de waterinfrastructuur in te grijpen.  
Toch ging het Waterschap uiteindelijk overstag. Een verklaring die in een 
jubileumboek ter ere van het honderdjarig bestaan van het Waterschap wordt 
aangevoerd, is dat de Cultuurtechnische Dienst ongemerkt de autonome positie van het 
Waterschap had aangetast. Waar het relatief jonge ‘ontginningswaterschap’ in het 
oosten van het land formeel een autonoom bestuurslaag was, was het informeel na de 
Tweede Wereldoorlog financieel gaandeweg steeds afhankelijker geworden van de 
Cultuurtechnische Dienst. Tot 1960 werd vijfenzeventig procent van de – in Twente 
dus minimaal uitgevoerde – verbeteringen gesubsidieerd door de Dienst; vanaf 1960 
was dat nog steeds een flinke zestig procent (Donker, 1996, p. 36). De overige kosten 
werden door het Waterschap uit de omslag betaald. De afvoernorm werd opgehoogd 
naar gemiddeld 0,85 l/ha/s.  
Naast de veranderde positie van het Waterschap, speelde hier volgens verschillende in 
de jaren zestig werkzame medewerkers van het Waterschap het aantreden in 1966 van 
een nieuwe waterschapsvoorzitter een rol in. In tegenstelling tot zijn voorganger 
Knook was de nieuwe waterschapsvoorzitter J.S. Biesheuvel van mening dat de door te 
voeren verbeteringen en de kosten die dit voor de boeren in het gebied met zich mee 
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zou brengen, zichzelf zouden terugbetalen in een hogere landbouwopbrengst.68 Waar 
de agrarische sector tot en met de periode van voorzitter Knook altijd zoveel mogelijk 
buiten schot was gehouden vanuit de negentiende-eeuwse redeneertrant gericht op 
uitvoering van enkel de hoogstnoodzakelijke ingrepen, verving Biesheuvel deze door 
een argumentatie die niet enkel alleen de kostenkant in ogenschouw nam, maar daar 
ook de mogelijke baten – in zijn perspectief een verhoging van de landbouwproductie –
tegen wegstreepte. 
Een sinds de vroegste plannen voor de oprichting van het Waterschap met discussie 
omgeven kwestie vormde de ontwatering van de hoge gronden rond het stroomgebied 
van de Bovendinkel.69 Deze rivier viel niet onder jurisdictie van een Waterschap. In 
1970 zou het stroomgebied van de Bovendinkel toch in waterschapsverband worden 
opgenomen. Samen met een fusie met het Waterschap de Benedendinkel leidde dit tot 
een flinke uitbreiding van het Waterschap De Regge. Ze bracht ook een 
naamsverandering met zich mee: Waterschap Regge en Dinkel zou in 1970 aan de 
bestuurlijke kaart van Nederland worden toegevoegd.  
De discussie met de Cultuurtechnische Dienst deed de waterschapsbestuurders nog iets 
anders beseffen, namelijk dat men inhoudelijk tekort was geschoten ten opzichte van 
het hooggespecialiseerde personeel van de Dienst. De Cultuurtechnische Dienst 
beschikte inmiddels over een Afdeling Onderzoek, die samen met de Directie 
Wieringermeerpolders en het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding de 
belangrijkste producenten van cultuurtechnische kennis waren. Daardoor hadden de 
ambtenaren bij het Waterschap geen weerwoord kunnen formuleren aan de door de 
Dienst voorgenomen ophoging van de afvoernorm; en ook later, bij het opstellen van 
de plannen, had men inhoudelijk maar weinig kunnen inbrengen. Zij hadden zich 
daardoor grotendeels moeten verlaten op onderzoek van anderen.  
Op basis van deze ervaring groeide bij het Waterschap de bereidheid zélf een goed 
geoutilleerde Technische Dienst in te richten, met medewerkers van hetzelfde kaliber 
als de Cultuurtechnische Dienst (Donker, 1996).70 Het bestuur maakte hiermee eind 
jaren vijftig een begin door twee cultuurtechnisch geschoolde ingenieurs aan te nemen. 
Deze pas afgestudeerde ingenieurs kregen met het aantreden van een nieuwe voorzitter 
rond 1970 veel zelfstandigheid bij het opbouwen van een Technische Dienst binnen het 
Waterschap en het inrichten van haar taak: het uitdenken en uitvoeren van plannen 
voor de nieuwe verbeteringsronde. 

                                                           
68 Persoonlijke communicatie ir. J. van Selm. 
69 De weerstand van agrariërs zoals dat in de negentiende eeuw had bestaan tegen ingrepen in 

dit gebied, bleek in de zeventiger jaren van de twintigste nog altijd aanwezig. Wel nieuw 
was de inmenging van de Provinciale Milieufederatie in het conflict. De Federatie vormde 
een coalitie met de boeren in het gebied om verbetering van de vrijwel ongerepte Dinkel 
tegen te houden. Uiteindelijk werd een regeling van de Europese Unie aangesproken om de 
boeren schadeloos te stellen (Schukken, 1980).  

70 Persoonlijke communicatie ir. J. van Selm, ir. J. Deurloo. 
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Na het conservatisme dat tot en met het voorzitterschap van Knook had geheerst, leek 
onder leiding van de nieuwe voorzitter Biesheuvel de weg vrij voor modernisering van 
de organisatie. Biesheuvel was, in tegenstelling tot zijn voorganger, wél bereid de 
voorstellen van de Cultuurtechnische Dienst te overwegen, wat uiteindelijk zou leiden 
tot het ontwerpen van een derde ronde verbeteringen. Voortaan wilde het Waterschap 
echter wel voorin de rij staan van overheden betrokken bij planning en uitvoering van 
werken in zijn beheersgebied. Men nam hiertoe een aantal relatief hoogopgeleide 
ambtenaren aan, om zo de verschillende overheden vroeg van een eigen visie op de 
plannen te kunnen voorzien. Alleen zo kon men naar eigen zeggen een stem houden in 
deze plannen, en op deze wijze de belangen van de inwoners blijven behartigen; zoals 
het Waterschap in zijn relatief korte bestaan noodzakelijkerwijs altijd had proberen te 
doen. 
Het handelen van het Waterschap en de Technische Dienst zou zich ontwikkelen 
volgens een eigen, zelfstandige rationaliteit. Een bespreking van de ontwikkeling van 
cultuurtechnische kennis, ingebed in een context waarin het onderscheid tussen 
toegepaste en zuivere wetenschap bepalend is, werpt met een analyse van de 
bestuurscultuur en de praktijken die zich in het Twentse waterbeheer hadden 
ontwikkeld, licht op de ontwikkeling en de werking van deze rationaliteit. 

Decentraal waterbeheer, landelijk beleid, kennis en belangen 
Beide Waterschappen hadden grote ambities. Het Hoogheemraadschap van Rijnland 
wilde in de Waterschapswereld van oudsher voorop lopen in het ontwikkelen van 
kennis. Waterschap Regge en Dinkel wilde tegen zo laag mogelijke kosten zoveel 
mogelijk de oorzaak van overstromingen in het gebied, namelijk de piekafvoeren 
terugdringen.
De ontwikkelde deskundigheid bij Waterschappen is historisch in hoge mate 
afhankelijk van de aanwezige belangen in het gebied. Het Hoogheemraadschap van 
Rijnland ontwikkelde bijvoorbeeld kennis van de waterkwaliteit omdat het anders de 
bollenboeren niet te woord kon staan. Het Waterschap Regge en Dinkel was van 
hogerhand opgericht om de landbouwopbrengsten uit het oosten van het land te 
vergroten.  
Steeds werd via deze kennis ook de spanning tussen de wensen van de centrale 
overheid en de decentrale waterschappen opgelost; bijvoorbeeld tijdens de discussie 
over de te hanteren afvoernormen bij Waterschap Regge en Dinkel. Een eeuw eerder 
had Rijnland al in de discussie over de aanleg van het Noordzeekanaal op basis van 
kennis beargumenteerd waarom het voor aanpassingen aan zijn boezemsysteem in 
aanmerking kwam voor Rijkssubsidie.  
Behartiging van de gewezen belangen door het Waterschap werd dus grotendeels 
gedaan op basis van de ontwikkelde technische kennis. Via kennis bemiddelt het 
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Waterschap daarnaast tussen wensen van de centrale Overheid en de wensen van de via 
de Waterschapsbesturen vertegenwoordigde belanghebbenden in de regio. 
 De ontwikkeling van kennis stond tot en met de jaren zestig voor een belangrijk deel 
ten dienste van de belanghebbenden in het gebied. De autonomie van de 
Waterschappen in de wijze waarop het die belangen behartigde garandeerde dat de 
kennis waarop men zijn handelen baseerde en de voorkeuren die men daarin had 
ontwikkeld niet snel veranderden. 
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3. De ontwikkeling van de hydrobiologie, de limnologie en de cultuurtechniek na 
de Tweede Wereldoorlog 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschap Regge en Dinkel hadden 
ieder een voorkeur ontwikkeld voor kennis van de waterkwaliteit en van beek- en 
rivierverbeteringen. In dit hoofdstuk staat de ontwikkeling van kennis van deze 
onderwerpen vanaf de Tweede Wereldoorlog centraal. De manier waarop beide 
Waterschappen namelijk vanaf de jaren zeventig vorm zouden geven aan de 
uitdagingen in waterbeheer waar zij beiden voor kwamen te staan, werd niet alleen 
door de interne ontwikkeling van deze overheidsorganisaties bepaald. Ook de 
ontwikkeling van deze relatief jonge onderzoeksgebieden gaf richting aan de op 
handen zijnde ontwikkelingen.  
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van deze vakgebieden benaderd in de context 
van de institutionalisering van het discursieve onderscheid tussen toegepast en zuiver, 
ook wel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De analyse van de manier waarop 
het onderscheid in de wetenschappen geïnstitutionaliseerd raakte dient als kader voor 
twee beschrijvingen van de ontwikkeling van hydrobiologisch en cultuurtechnisch 
onderzoek.  
Het wetenschapsbeleid in Nederland na de Tweede Wereldoorlog en de 
ontwikkelingen in de hydrobiologie, de limnologie en de cultuurtechniek bakenen de 
handelingsruimte af van de actoren die veranderingen in de praktijken van 
waterbeheerders teweeg probeerden te brengen. Deze zullen in hoofdstuk vier aan bod 
komen.  

Cultuurtechnisch en hydrobiologisch onderzoek als ‘toegepaste’ of ‘zuivere’ 
wetenschap 
Het onderscheiden van ‘toegepaste’ tegenover ‘fundamentele’ of ‘zuivere’ wetenschap 
was, en is nog altijd een gevoelige aangelegenheid. Al in 1947 getuigt daarvan het 
verslag van een congres van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers 
(V.W.O.), naar aanleiding van de voornemens van de Regering om een organisatie 
voor ‘zuiver’ wetenschappelijk onderzoek op te richten. De geesteswetenschappen, zo 
vreesde vertegenwoordiger van de KNAW prof. dr. P.C.A. Geyl, zouden bijvoorbeeld 
tussen wal en schip raken door de voorgenomen institutionalisering van dit 
onderscheid. Dit terwijl juist in de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, zo 
beargumenteerde Geyl, de volgens hem zo nodige zelfreflectie op gang kon komen. 
Dat was vooral nodig vanwege de voortschrijdende technologische ontwikkelingen als 
gevolg van onderzoek in de bèta hoek (De organisatie van het zuiver wetenschappelijk 
onderzoek in Nederland, 1947, p. 34). Ook werd het onderscheid door leden van het 
Verbond zoals dat werd gehanteerd in de plannen algemeen ‘vaag’ gevonden (ibid., 
p. 20).  
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De discussie over het nut en de wijze van het maken van onderscheiden in 
wetenschappelijke kennis blijft actueel. Hierop wijzen onder andere een aantal 
duidingen van veranderingen in het wetenschapsbedrijf in de laatste jaren. Een 
spraakmakende is de duiding dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de 
ontwikkeling van wetenschappelijke kennis van ‘mode 1’ (waarvan één kenmerk is dat 
er op zuiver onderzoek de nadruk ligt) naar ‘mode 2’ (een nadruk op toegepast 
onderzoek). Het debat over onderscheiden tussen vormen en soorten 
(wetenschappelijke) kennis duurt dus nog altijd voort.71 In de loop der tijd is de 
betekenis van de termen zuiver en toegepast in relatie tot de beoefening van 
wetenschap wel veranderd. Het zal blijken dat de naoorlogse betekenis van deze 
termen consequenties heeft gehad voor de dynamiek in de organisatie en 
kennisontwikkeling voor en door waterbeheerders.  
De institutionalisering van het onderscheid tussen toegepaste en fundamentele of 
zuivere wetenschap kreeg zijn weerslag in de ontwikkeling van methoden voor en 
theorie van ontwatering, ontginning en ruilverkaveling (cultuurtechniek,72

agrohydrologie) en de ontwikkeling van onderzoek naar biologische en chemische 
processen in zoet water (hydrobiologie, limnologie). Beide vormen van onderzoek 
ontwikkelen zich in Nederland gedurende de twintigste eeuw, en hebben zich daarmee 
relatief laat gevormd tot academische disciplines.  
In deze paragraaf zullen een aantal discursieve kenmerken van de termen ‘zuiver’ en 
‘toegepast’ worden geanalyseerd. Op basis hiervan worden in de hierna volgende 
paragraaf de wijze waarop de discussie over zuivere en toegepaste wetenschap zich 
ontspon binnen de twee hier centraal staande onderzoeksdomeinen geanalyseerd.73

Daarmee komen ook de spanningen naar voren die onvermijdelijk gepaard gaan met 
het maken van keuzes tijdens de ontwikkeling van een diffuse belangstelling tot 
discipline. Deze spanningen, zo zal ik in de volgende hoofdstukken bespreken, zullen 
zich in de jaren zeventig uitvergroten in de uitdagingen waarvoor waterbeheerders zich 
destijds gesteld zagen. 

                                                           
71 Zie voor een overzicht van het debat Hessels, Lente & Smits (2009). 
72 De term cultuurtechniek wordt voor het eerst gebezigd door A.L.H. Roebroek, een hoge 

ambtenaar in de periode van 1934 tot 1941 bij afwisselend de Ministeries van Economische 
Zaken en Arbeid en Landbouw en Visserij (Buiter & Korsten, 2006, p. 20-21). Verder 
wordt in de cultuurtechniek werd een onderscheid gemaakt tussen natte en droge 
cultuurtechniek. De natte cultuurtechniek richtte zich in dit tijdsbestek op het ontwikkelen 
van af- en ontwateringstechnieken. De droge legde zich in de jaren dertig  toe op 
afmetingen en vorm van percelen en kavels, waarbij ook bijvoorbeeld het opstellen van 
wegenplannen hoort (Lier, 1981, p. 27). Als ik hier over de cultuurtechniek spreek, bedoel 
ik vooral de natte cultuurtechniek. 

73 Het valt buiten mijn onderzoeksdoelstelling de naoorlogse ontwikkeling van dit discours in 
zijn geheel weer te geven. De literatuur waar aan wordt gerefereerd in deze analyse kan 
voor een beeld daarvan worden geraadpleegd. 
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Zuivere en toegepaste wetenschap: ‘Eenheid onder deskundige leiding’
In 1932 werd de Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
(TNO) opgericht. De oprichting van deze organisatie betekende het begin van de 
institutionalisering van de term ‘toegepast onderzoek’. Wat werd er verstaan onder 
‘toegepast onderzoek’ ten tijde van de oprichting van TNO? 
De term ‘toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek’ werd volgens de in 1957 
verschenen bundel ter ere van het vijfentwintig jarig bestaan van de Organisatie voor 
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) voor het eerst in deze context 
genoemd door minister-president Ruys de Beerenbroeck in 1923 (Kasteel, 1957, p. 11). 
Ten behoeve van aanbevelingen over de organisatie van dit onderzoek stelde Ruys de 
Beerenbroeck en minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap De Visser in 1923 
een commissie in. Leden van de commissie waren vooral afkomstig van de technische 
en landbouwhogescholen Delft en Wageningen, en uit de industriële sector. De 
Commissie – naar haar voorzitter al snel de Commissie Went genoemd – diende te 
onderzoeken hoe een organisatie voor toegepast onderzoek het beste kon worden 
ingericht. Ze kwam in 1925 met de aanbevelingen ‘samenwerking te bevorderen door 
een centraal, coördinerend en organiserend lichaam op te richten, en de leiding daarvan 
vooral te leggen bij een uitvoerend comité’ (ibid.).  
Tot ver in de jaren dertig waren de wetenschappers werkzaam voor een TNO-instituut 
vrij in het bepalen van hun onderzoeksonderwerpen en -methoden. De Commissie 
Went had dit bedongen door steeds het belang te verdedigen van een onderwerpskeuze 
bij TNO op basis de meningen van de deskundigen zelf. De erkenning van toegepast 
natuurwetenschappelijk onderzoek als van algemeen belang ‘waarvoor wetenschap en 
maatschappelijk leven samenwerken onder begunstiging van de staat’ betekende ook, 
dat ‘het t.n.o. in ons land niet mag zijn een voorwerp van Staatszorg, te beoordelen 
door ambtenaren’ (Kasteel, 1957, p. 15). De Rooy (2007) laat zien dat de volgens de 
Commissie Went vereiste autonomie van toegepaste wetenschap in de jaren dertig geen 
holle frase was, maar de basis van menig keuze in de onderzoeksonderwerpen door 
TNO-instituten.74

Hoe dan ook zou het in 1932 opgerichte TNO en haar instituten door allerlei perikelen 
niet eerder dan vanaf 1945 aan haar opmars beginnen.75 Tegen die tijd had daarnaast de 
idee postgevat om als pendant van toegepaste wetenschap en TNO, een soortgelijke 
organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek op te richten. Voordat dit kon 

                                                           
74 De Rooy beschrijft in zijn artikel over de eerste twintig jaar uit het bestaan van TNO een 

vanaf 1938 hoog oplopend conflict tussen het Ministerie van Economische Zaken en een 
aantal wetenschappers werkzaam bij TNO. Het Ministerie wilde meer te zeggen krijgen 
over de aansturing van onderzoek bij TNO, terwijl TNO zelf van mening was dat deze 
overheidsorganisatie hier niet voldoende deskundigheid voor in huis had. De Tweede 
Wereldoorlog maakte de uitkomst van deze discussie uiteindelijk irrelevant; de 
onafhankelijkheid van TNO-onderzoekers werd daarna alsnog gewaarborgd. 

75 Zie vooral hoofdstuk vier in Van Kasteel (1957), en voor een kritische benadering van het 
narratief van Van Kasteel wederom Van Rooy (2007). 
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plaatsvinden, was het echter noodzakelijk de termen zuivere wetenschap en toegepaste
wetenschap scherper ten opzichte van elkaar te definiëren. 

Nieuwe afbakeningen in onderzoek door plannen voor oprichting van ZWO 
Toegepast onderzoek werd door wetenschappers die zichzelf rekenden tot 
vertegenwoordigers van zuiver wetenschappelijk onderzoek met een zekere minachting 
benaderd. De term zuiver impliceert dat eigenlijk al, want ‘bij elke vergelijking [moet] 
de tegenstelling als minder zuiver worden beschouwd’ (Slogteren, 1926, p. 66).76 Een 
andere reden voor dit dedain was de aanname dat aan toegepast onderzoek altijd zuiver 
onderzoek ten grondslag ligt. Toepassing kwam in dit discours voort uit zuiver 
wetenschappelijk onderzoek, en dus nooit andersom. Ook zou men in de toegepaste 
wetenschap minder intellectueel hoogstaand werk verrichten dan in het zuivere 
onderzoek; men zou er dan ook minder scholing voor nodig hebben. Het onderscheid 
tussen zuiver en toegepast onderzoek impliceerde dus ook een hiërarchische 
verhouding in wetenschappelijk onderzoek.77

Uit de vorige paragraaf is niettemin duidelijk geworden dat er al in 1932 – bijna twintig 
jaar eerder dan een organisatie voor zuivere wetenschap, welke in 1950 zou worden 
opgericht – een organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek tot stand 
was gekomen. Na de Tweede Wereldoorlog waren het ook weer de op toepassing 
gerichte wetenschappen die een enorme ontwikkeling doormaakten; onder andere door 
financiering ervan vanuit de Marshall hulp (Brookman, 1979, p. 307-308; Maltha, 
1976, p. 114). Dit vanuit de gedachte dat vooral toepassing van wetenschappelijke 
inzichten mogelijkheden bood om Nederland economisch weer op peil te krijgen.78

Ondanks de minachting van fundamentele onderzoekers voer dus juist het op 
toepassing gerichte onderzoek wel bij de sociaal-economische en politieke 
ontwikkelingen in de jaren dertig en veertig. 
Na de Oorlog werd beargumenteerd dat er daarom, gelijk aan de wijze waarop dat voor 
de toepassingsgerichte wetenschappen via TNO was gebeurd, ook een institutionele 
versteviging van de positie van zuivere wetenschap zou moeten worden bewerkstelligd. 

                                                           
76 Door rector Moll van de Rijksuniversiteit Groningen was in 1910 daarom al voorgesteld 

niet de term ‘zuiver’ voor dit soort onderzoek te reserveren, maar het voortaan te hebben 
over ‘vrij’ onderzoek (ibid.). 

77 Zie voor een historische analyse van het ontstaan van de hiërarchie in dit onderscheid het 
proefschrift van Brookman (1979), hoofdstuk vier. Zijn werk geeft tevens een verklaring 
van de weerstand tegen het voorstel om via de ZWO ook het ‘teamwork’ in de wetenschap 
te stimuleren. Zuiver wetenschappelijk onderzoek werd historisch gezien als tot stand 
komende in eenzame contemplatie: Samenwerking stond daar volgens velen haaks op, en 
door teamwork te poneren als één van de doelen van het ZWO morrelde men daarmee 
volgens sommigen aan de essentie van zuivere wetenschap. In het geval van toegepaste 
wetenschap werd samenwerking immers wel gewaardeerd.  

78 Omdat de Nederlandse economie vooral draaide op landbouwproductie werd er, nog meer 
dan voor de Tweede Wereldoorlog, ingezet op de vergroting van landbouwkundige kennis, 
zo zal ook uit de hiernavolgende paragrafen blijken. 
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Men maakte plannen voor de oprichting van een Organisatie voor Zuiver 
Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO).  
Voorafgaand aan de oprichting van ZWO vond een nieuwe slag plaats in het afbakenen 
van zuiver ten opzichte van toegepast onderzoek. Aangaande de betekenis van ‘zuiver’ 
wetenschappelijk onderzoek en de institutionalisering ervan vallen in de pleidooien 
hiervoor twee perspectieven te onderscheiden. Het eerste perspectief waar vanuit men 
de noodzaak van een nieuwe afbakening beargumenteerde refereert aan het ideaal van 
Bildung. Het tweede perspectief verwijst naar de interesse in het ontwikkelen van 
nucleaire technologie in de context van snel bekoelende verhouding tussen de Sovjet 
Unie en de Verenigde Staten kort na de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van deze 
perspectieven vallen een aantal kenmerken te destilleren van de termen zuiver en 
toegepast. 
Het eerste perspectief op de betekenis van zuivere wetenschap leunde op de idee van 
Bildung. Het verwijst naar het educatieve traject dat ieder in principe individueel dient 
te doorlopen om de kans te krijgen zich op basis van de eigen kwaliteiten te ontplooien 
(Brookman, 1979, p. 158-159; Labrie, 1998). Bildung door wetenschap was in de 
negentiende eeuw een belangrijk ideaal in de Nederlandse burgerlijke cultuur, en 
daarmee in een nu ook voor burgers toegankelijke academische opleiding (Bank, 
Buuren, Braun, & Draaisma, 2000). Daarmee stond een academische opleiding in de 
jaren veertig gelijk aan een zekere mate van morele verheffing. 
De gedemoraliseerde, verzuilde en mogelijk met fascistische denkbeelden ‘besmette’ 
Nederlandse bevolking had de ideële verheffing die vooral de bij de zuivere 
wetenschap ingedeelde ‘alfa’ wetenschappen brachten hard nodig, zo vond Minister 
van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen Van der Leeuw. Verheffing door stimulering 
van zuiver wetenschappelijk onderzoek was dan ook de kern van de door hem en 
minister-president Schermerhorn ontwikkelde naoorlogse actieve cultuurpolitiek 
(Bannier, 1975; Faasse, 1999). Het peil van de wetenschap vertegenwoordigde in dit 
denken een ‘thermometer voor culturele ontwikkeling, geestelijk welbevinden en zelfs 
beschaving in het algemeen’ (Faasse, 1999, p. 124-125). Door de zuivere wetenschap 
te stimuleren zou men tevens de vorming van een nieuwe intellectuele elite stimuleren, 
waaruit de leiders van de toekomst konden worden gerekruteerd. 
Morele verheffing kwam inhoudelijk tot stand via reflectie op wetenschappelijke 
ontwikkelingen. De urgentie van dergelijke reflectie op wetenschappelijke 
ontwikkelingen werd door het Verbond voor Wetenschappelijk Onderzoek (V.W.O.) in 
haar brochure De Realisering van ons Streven uit 1948 pregnant verwoord 

De atoombom is ontploft, niet slechts in Hiroshima, Nagasaki en Bikini, doch ook 
op het eiland waar de wetenschappelijke onderzoekers hun wedren met de natuur 
houden. Het gilde der geleerden staat verschrikt stil en ziet om. Zij bemerken dat 
zij zonder ophouden zijn voortgehold over de weg, aan het begin waarvan de 
wegwijzer ‘Naar de Vooruitgang’ stond. Zij vragen zich nu af, of het wel de goede 
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weg was, of hij niet uiteindelijk naar de afgrond leidt (De realisering van ons 
streven, 1948, p. 14). 

Het belang van reflectie door zuivere wetenschap dreigde echter op de achtergrond te 
raken door alle aandacht voor de mogelijke baten van toegepaste wetenschappen. Het 
werd daarom als niet minder dan een morele plicht gezien het evenwicht tussen zuivere 
en toegepaste wetenschap te herstellen.  
Maar ook om economische redenen moest de ontwikkeling van zuiver 
wetenschappelijk onderzoek worden gestimuleerd. Dit argument figureert in het 
tweede hier onderscheiden perspectief, op de baten van zuiver wetenschappelijk 
onderzoek. De vraag die bijvoorbeeld bij sommige leden van het V.W.O. leefde, zo 
kwam naar voren tijdens een congres in 1947, was waarom juist na de oorlog, in een 
Nederland dat vóór de oorlog er financieel beter voor had gestaan en toen ook niet 
specifiek had geïnvesteerd in zuiver wetenschappelijk onderzoek, dat nu wél zou 
moeten doen. Het antwoord luidde dat vooral door ook zuiver natuurwetenschappelijk 
onderzoek te verrichten, de kans op het ontwikkelen van hoogstaande technologie 
vergroot werd (De organisatie van het zuiver wetenschappelijk onderzoek in 
Nederland, 1947, p. 15). Met zuiver onderzoek zou Nederland dan ook haar 
achterstand op internationaal gebied kunnen inhalen.79 In deze lijn der gedachten en in 
de context van de bekoeling van de verhoudingen tussen oost en west is het 
verklaarbaar dat vooral de natuurkunde en in het bijzonder de kernfysica flink van 
overheidswege gesubsidieerd zou worden vanuit de gelden bestemd voor zuivere 
wetenschap.80

Concluderend blijkt dat men ten tijde van de discussie over institutionalisering van dit 
onderscheid de zuivere, fundamentele wetenschap als de basis zag voor toegepaste 
wetenschap. Hier kwam een zekere minachting voor toegepaste wetenschap uit voort; 
het was immers niet meer dan een afgeleide van zuivere wetenschap. Toch werd er 
juist veel toegepaste onderzoek verricht tijdens het Interbellum en in de eerste decennia 
na de Tweede Wereldoorlog. Voor zuiver wetenschappelijk onderzoek werd, mede 
vanwege het succes van TNO en institutioneel parallel hieraan, gefaciliteerd via de 
oprichting van ZWO. Dit vanuit de gedachte dat zuiver wetenschappelijk onderzoek 

                                                           
79 Vanuit die gedachte werd het ZWO georganiseerd analoog aan de Amerikaanse begunstiger 

van wetenschappelijk onderzoek de Rockefeller Foundation; met dien verstande dat deze 
laatste uit particuliere gelden werd betaald en het ZWO het van overheidsgeld moest hebben 
(De organisatie van het zuiver wetenschappelijk onderzoek in Nederland, 1947, p. 9-19). 

80 In 1947 werd rond de 260.000 gulden van het totale Z.W.O.-budget van 570.000 gulden 
besteed aan kernfysisch onderzoek, uitgevoerd door de Stichting Fundamenteel Onderzoek 
der Materie (F.O.M.). Dit is veruit het hoogste bedrag. Ter vergelijking: Het op één na 
hoogste bedrag wordt uitgekeerd aan het Mathematisch Centrum, dat een bedrag van 
100.500 gulden ontving. De op twee na hoogste subsidie bedroeg slechts 20.000 gulden 
(Reinink & Bannier, 1950, p. 59). 
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kon assisteren in de morele heropvoeding van de Nederlandse bevolking, en daarnaast 
een belangrijke economische functie vervulde als de basis van toegepast onderzoek. 
Daarmee nam men voor lief dat de waarde van zuiver of fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek voor de ontwikkeling van inzichten voor toepassing een 
kwestie was van de lange adem – in veel gevallen was het überhaupt onzeker of inzicht 
in toepassing ooit ontwikkeld zou worden. Hoe dan ook duidde een hoog peil van 
zuivere wetenschappelijk onderzoek in de cultuurpolitiek van minister van OKW Van 
der Leeuw en minister-president Schermerhorn op een evenredig hoog 
beschavingspeil. Dit argument kende zuiver wetenschappelijk onderzoek een 
intrinsieke waarde toe.  
De vraag rondom het nut van wetenschap werd dus op een andere manier beantwoord 
dan nu het geval zou zijn. Het nut van wetenschappelijk onderzoek zou zich hoe dan 
ook bewijzen; hetzij op de korte, hetzij op de lange termijn. Bewees het zich niet, dan 
was het nog altijd gelegitimeerd vanuit het perspectief waarin wetenschap als medium 
voor ideële verheffing werd gezien. Momenteel vormt de verwoording van 
‘maatschappelijke relevantie’ van wetenschappelijk onderzoek één van de belangrijkste 
criteria waarop een onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld (Gibbons, Nowotny, & 
Limoges, 1994). In de huidige connotatie was de maatschappelijke relevantie van 
zuivere wetenschap dus onzeker. 
Een ander verschil is dat het via TNO, ZWO, KNAW en de universiteiten aan de 
wetenschappers zelf werd gelaten, en dus niet aan de overheid of bedrijfsleven, om de 
in hun werk geïnvesteerde (belasting)gelden publiekelijk te verantwoorden. In 
tegenstelling tot het huidige begrip van toegepast onderzoek, waarin men het 
beoordelen of onderzoek maatschappelijk relevant is aan anderen overlaat, mochten 
wetenschappers – zeker in het zuiver wetenschappelijk onderzoek – maar dus ook in de 
toegepaste wetenschappen, in het naoorlogse Nederland dit zelf, ten overstaan van 
elkaar beoordelen. Dit vanuit de overtuiging dat enkel deskundigen in de materie 
hierover kunnen oordelen. De autonomie in het ondernemen van onderzoek en de wijze 
van verantwoording daarvan was in alle toenmalig onderscheiden takken van 
wetenschap dus groot. 
Vanuit een dusdanig begrip ervan raakte het discursieve onderscheid tussen zuivere en 
toegepaste wetenschap via de oprichting van de ZWO en een adviserende rol van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op het gebied van zuiver 
wetenschappelijk onderzoek enerzijds, en via TNO en aanhangige instituten anderzijds, 
vanaf eind jaren veertig in steeds hogere mate geïnstitutionaliseerd (zie ook Brookman, 
1979; Faasse, 1999). Ook wetenschappers met een interesse in vraagstukken 
betreffende ‘de hoedanigheid’ van het oppervlaktewater en landbouwkundige 
vraagstukken kregen daardoor van doen met dit discours.  
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De ontwikkeling van onderzoek naar de ‘hoedanigheid van water’ 
In deze paragraaf staat de vraag centraal op welke manier hydrobiologen zich zouden 
ontwikkelen tot producenten van de kennis waar decentrale waterkwaliteitsbeheerders 
als het Hoogheemraadschap van Rijnland vanaf de jaren zeventig gebruik van zou 
maken. Voor een analyse van deze ontwikkeling zal worden gerefereerd aan het 
hiervoor ontwikkelde historische kader van toenemende institutionalisering van 
‘zuivere’ en ‘toegepaste’ wetenschap in de kennisinfrastructuur na de Tweede 
Wereldoorlog. 

De taxonomische traditie in en de versnippering van hydrobiologisch onderzoek in 
Nederland 
In Nederland vond vanaf het einde van de negentiende eeuw onderzoek naar leven in 
zoet water plaats. Soms was het beschrijven ervan enkel een vorm van ‘natuursport’. 
Deze tijdsbesteding ontwikkelde zich vanaf het einde van de negentiende eeuw. Het 
werk van Heimans en Thijsse uit dezelfde periode wordt vaak genoemd als de basis 
van het kwalitatieve beschrijven van flora en fauna in zoet water zoals dat in Nederland 
gebruikelijk raakte. Deze kwalitatieve beschrijvingen zouden gedurende een groot deel 
van de twintigste eeuw een van de belangrijkste activiteiten in de hydrobiologie 
blijven. 
Het onderzoek naar zoet water onafhankelijk van de economische overwegingen die bij 
lagere overheden beleidsbepalend waren, was in Nederland verdeeld over allerlei 
instituten en privé-initiatieven. Hydrobiologisch onderzoek was een nevenactiviteit van 
ambtenaren van rijksbureaus en -instituten. Inventarisaties werden ook verricht door 
hobbyisten. Romijn wees in 1910 op het grote belang van ‘de hulp van vele 
belangstellenden, die door hunne werkzaamheden of door hun voorliefde, zich op de 
nadere kennis van het leven in het water willen toeleggen’ (Romijn, 1910, p. 67). Soms 
is het onderscheid tussen professioneel geïnteresseerden en hobbyisten achteraf lastig 
te maken. Voor Romijn zelf, hoewel uit onder andere zijn functie als Inspecteur van de 
Volkgezondheid zeker professioneel betrokken bij het onderwerp, lijkt zijn levenslange 
toewijding bijvoorbeeld vooral voort te komen uit een persoonlijke voorliefde voor dit 
soort onderzoek.  
Hier dienen onder andere de namen genoemd te worden van B. Havinga, G.P.H. van 
Heusden, en mw. N.L. Isebree-Moens en A.G. Vorstman. Dat het Hoogheemraadschap 
Rijnland juist onder andere voornoemde personen raadpleegde (zie hoofdstuk twee) 
geeft aan dat het waterschap op grond van de ervaringen in de negentiende eeuw een 
intuïtie had ontwikkeld voor het lokaliseren van onderzoekers in de voorhoede van 
wetenschappelijke ontwikkelingen.  
Genoemden waren lid van de Hydrobiologische Club, een select gezelschap waar men 
enkel op voordracht lid van kon worden en dat aanvankelijk beperkt werd tot een 
gezelschap van twintig personen. In 1938 werd dat ledental uitgebreid naar veertig; en 
nog later naar een vijftigtal leden. De leden publiceerden regelmatig in het blad Water, 
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Bodem, Lucht van een inhoudelijk verwante vereniging, namelijk de Nederlandse
Vereeniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging. Vanaf 1938 gaf de Club 
een eenvoudig en onregelmatig verschijnend overzicht van ‘handelingen’ uit,  met 
daarin een korte inhoudelijke beschrijving van de belangrijkste onderzoeks- en 
publicatieactiviteiten van de verschillende leden van de Club.  
Hydrobiologisch onderzoek kreeg een belangrijke impuls door de aanleg van de 
Afsluitdijk en de aanleg van de Wieringermeerpolder (Heusden, 1943; Wibaut-Isebree 
Moens, 1931, 1932, 1934, 1936, 1940). Alle twintig leden van de Hydrobiologische 
Club namen in 1932 bijvoorbeeld deel aan een onderzoek naar de gevolgen van de 
afsluiting van de Zuiderzee voor de flora en fauna aldaar (Geelen & Leentvaar, 1988, 
p. 17). In het begin van de jaren twintig had dr. H.C. Redeke al een inventarisatie 
opgesteld van het leven in de Zuiderzee, om zo een referentiepunt te hebben voor de 
veranderingen die optreden wanneer de Zuiderzee een zoetwatermeer zou worden door 
de op handen zijnde aanleg van de Afsluitdijk.  
Het werk van Redeke maakt deel uit van het weinige onderzoek dat plaatsvond in een 
academische context. Redeke gaf als privaatdocent onderwijs in de hydrobiologie aan 
de Universiteit van Amsterdam, net als zijn collega A.G. Vorstman. De 
Hydrobiologische Club werd door hem in 1921 opgericht. Hij werkte een tijd lang 
samen met zijn leermeester, de dierfysioloog prof. dr. H. J. Jordan. Voor systematisch 
onderzoek was echter geen ruimte. Het levenswerk van Redeke, een inventarisatie van 
de hydrobiologie van Nederland, zou na zijn dood in 1948 verschijnen (Redeke, 1948). 
Dit werk berustte grotendeels op taxonomisch en beschrijvend onderzoek.  
Dat het meeste onderzoek in de hydrobiologie uit dit soort werk bestond, blijkt uit het 
overzicht van ‘handelingen’ van de leden. Dit bleef ook tijdens de Oorlog verschijnen. 
In 1943 publiceerde A.J.D. Veen over ‘de invloed van het IJsselmeerwater op de Zaan 
en omgeving’ (Veen, 1943).  Deze publicatie is gebaseerd op geregelde metingen en 
waarnemingen vanaf 1930. In de jaren twintig was in droge tijden geregeld zout water 
uit de Zuiderzee ingelaten. Aan de chloorgehalten die Veen meet koppelt hij de soorten 
‘brakwaterdieren’ die hij als gevolg daarvan tegenkomt, waaronder de strandkrab en de 
harder. Tot 1939, zo schrijft Veen, ‘ving ik nog zoealarven van het Zuiderzeekrabbetje’ 
(p. 11). Vanaf mei 1940 neemt Veen echter de watervlo waar in het water door de 
Zaan. Deze komt enkel in zoet water voor. Ook doet zich dan een periode van 
‘waterbloei’ voor die enkel kan worden geweten aan de inlaat van (voedselrijk) 
inundatiewater uit de polders, in combinatie met het warme weer. Vissterfte en de groei 
van blauwwier waren het gevolg. De publicatie van Veen geeft een inkijk in de 
beschrijvende, taxonomische stijl die kenmerkend is voor het hydrobiologische 
onderzoek in deze periode.  
‘Van visschen met het crustaceeënnet was geen sprake meer, daar het direct vol was’, 
zo constateert Veen over de periode van eutrofiëring in 1940. Het voornaamste 
instrument van deze hydrobiologen in dit soort onderzoek was het schepnet. Hiervan 
bestonden verschillende modellen, onder andere voor schaaldieren waar Veen over 
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spreekt, maar ook voor het nemen van planktonmonsters. Dat het schepnet in al zijn 
verschijningsvormen een cruciaal instrument was in de beoefening van 
hydrobiologisch onderzoek, blijkt uit het feit dat Van Heusden in 1946 vanwege het 
tekort aan nylongaas tijdens en kort na de Oorlog, een alternatief ontwerp voor het 
schepnet voorstelt, om ook in deze jaren onderzoek te kunnen verrichten (Heusden, 
1947, zie fig. 1). Van Heusden prees zijn ontwerp als volgt aan: ‘het netje is 
gemakkelijk te maken en desgewenscht makkelijker van nieuw gaas te voorzien, 
goedkooper dan de gebruikelijke netjes en werkt quantitatief zeer bevredigend. ’ 
Ander onderzoek werd verricht naar verzilting. Wibaut-Isebree Moens heeft 
bijvoorbeeld in Noord-Holland metingen naar verzilting van de boezem van 
Hoogheemraadschap Rijnland verricht (Wibaut-Isebree Moens, 1932). Een ander lid 
van de Hydrobiologische Club, Van Heusden, promoveerde in 1943 op een onderzoek 
naar ‘de trek van den glasaal naar het IJsselmeer’. Hij beschreef met behulp van een 
proefinstallatie de invloed van lichtintensiteit, stroomsterkte en zoutgehalte vast op het 
gedrag van de trekkende jonge paling. Dit soort onderzoek gebeurde vaak in 
samenspraak met organisaties en instituten die direct of indirect belangen hadden in de 
dan nog economisch vitale commerciële zoetwatervisserij.  
Tot slot speelden kwesties rond drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering in 
relatie tot volksgezondheid een rol in hydrobiologisch onderzoek. In de jaren twintig 
kwam nog geregeld tyfus voor als gevolg van het huishoudelijk gebruik van 
ongezuiverd water. Schoon drinkwater kon door  afwezigheid van 
zuiveringsinstallaties enkel uit de duinen worden gehaald, waardoor een tekort steeds 
dreigde. Vanuit een toenemende aandacht voor volksgezondheidsaspecten en 
verbetering van de drinkwatervoorziening van de centrale overheid werden 
respectievelijk in 1913 en 1928 het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening (RID) en 
het Rijkinstituut voor de Zuivering van Afvalwater (RIZA) opgericht (Zon, 1990). In 
de context van deze instituten werd meer systematisch, en dus niet door een enkeling 
zoals bij andere instituten, onderzoek naar zoet water verricht. Bij het RID bestond 
relatief veel ruimte om het gebruikelijke kwalitatieve, taxonomische onderzoek in 
georganiseerd verband te verrichten. Dit is mogelijk te verklaren vanuit het gegeven 
dat een precieze taakstelling en institutionele inbedding van het Instituut lange tijd 
vaag bleef. Daardoor konden individuele initiatieven tot onderzoek bij dit instituut 
relatief eenvoudig doorgang vinden (Zon, 1990). De taakstelling van het RIZA was 
tamelijk afgebakend: het Instituut behoorde overheidsdiensten en lagere overheden te 
dienen van advies over de zuivering van water. Men becijferde bijvoorbeeld de 
waterkwaliteit bijvoorbeeld aan de hand van inwonerequivalenten, om zo de mate 
waarin water organische vervuiling zelf kon verwerken, het zogeheten zelfreinigende 
vermogen, te kunnen vaststellen (Hoeks, 1951).  
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Figuur 1. Planktonnetje in open (rechts) en gesloten toestand (Heusden, 1947, p. 29). 

Het hydrobiologisch onderzoek was dus versnipperd over dat dat verricht werd door 
hobbyisten en dat door de bij verschillende overheden en diensten werkzame 
onderzoekers, en het onderzoek door de genoemde instituten. Dit werd al vroeg door 
leden de Hydrobiologische Club als een belangrijke hindernis onderkend voor het tot 
stand komen van onafhankelijk en hoogwaardig hydrobiologisch onderzoek. Romijn 
signaleerde in de jaren twintig de noodzaak van de oprichting van een instituut waar 
onderzoek naar waterkwaliteit gedaan werd. Hij zag daarvoor de Universiteit Leiden 
als aangewezen plek, en schreef in 1924: ‘Het is ongetwijfeld een groot gemis, dat de 
Leidsche Universiteit niet beschikt over een in het hartje van ons polderland gelegen 
instelling, die haar in staat stelt hare studenten in de natuurwetenschappen op te leiden 
in de studie van de eigenaardige vraagstukken, die de hygiëne van ons polderland den 
limnoloog stelt’ (Gruyter, 1950, p. 30).  
Een belangrijk streven van de Club vormde de oprichting van een gezamenlijke locatie 
waar hydrobiologisch onderzoek kon plaatsvinden. In eerste instantie dacht men aan 
een proefstation – analoog aan de oprichting van landbouwproefstations die in het deel 
over de ontwikkeling van de cultuurtechniek aan bod komen. In de jaren tien wilde 
men dit nog onderbrengen bij het toenmalige Centraal Bureau van Advies voor 
Waterreiniging; een voorloper van het RIZA. Een dergelijk laboratorium ‘waarvan de 
oprichting door onze Vereeniging wordt nagestreefd’, zo vermeldt het eerst nummer 
tijdschrift van de Vereniging Water, Bodem, Lucht bij monde van dezelfde G. Romijn 
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in 1910 (, p. 67), zou een centrumfunctie moeten gaan vervullen in het 
hydrobiologische onderzoek in Nederland.  
In anticipatie op de oprichting van een Hydrobiologisch Instituut richtte de Vereniging 
in de jaren vijftig drie lokalen in bij het Laboratorium voor Vergelijkende Physiologie
aan de Universiteit van Utrecht, het Hydrobiologisch Station geheten. Het onderzoek 
dat men verrichte was wat men noemde toegepast van aard. Het kwam vooral ten 
goede aan de financiers ervan: de Gemeentewaterleidingen van Amsterdam, de in de 
Rijncommissie samenwerkende waterleidingen, de Organisatie ter Verbetering van de 
Binnenvisserij en Rijkswaterstaat (Geelen & Leentvaar, 1988, p. 18).   
Uiteindelijk zou er eind jaren vijftig dan toch een onderzoeksinstituut voor 
hydrobiologisch onderzoek worden opgericht. In de aanloop naar de oprichting van dit 
Instituut speelde de veranderende organisatie van de kennisinfrastructuur, zoals 
hiervoor beschreven, een zeer bepalende rol. Later ontstond er discussie over de wijze 
waarop processen in zoet water gekend kunnen worden. De discussie vindt plaats langs 
het dan geïnstitutionaliseerde onderscheid tussen zuivere en toegepaste wetenschap. 
Vanuit deze ontwikkelingen werd een systeem van kennisproductie bewerkstelligd 
waarvan het ontstaan en het functioneren nu zal worden beschreven.  

‘Curious naturalists’ en de institutionalisering van fundamentele limnologie 
In haar proefschrift over de ontwikkeling van een missiegeoriënteerde ecologie 
analyseert Jacqueline Cramer (1987) een tegenstelling tussen een taxonomische, 
beschrijvende stijl enerzijds en een fysisch-chemische, ecofysiologische benadering 
anderzijds. Hoewel dit onderscheid zeker een rol speelt in de discussies over 
eutrofiëring en de ontwikkeling van standaarden voor het meten van waterkwaliteit, 
dient het niet te worden opgevat als vooral gebaseerd op een inhoudelijke gronden 
ontstane scheiding van geesten. 
Illustratief hiervoor is het gegeven dat men buiten Europa in de Verenigde Staten deze 
tegenstelling minder vaak bezigt in beschrijvingen van de ontwikkeling van de 
hydrobiologie tot zelfstandig vakgebied.81 De limnologie wordt daar als een in beginsel 
multidisciplinair vakgebied gedefinieerd. Ook heeft in deze wetenschapshistorische 
beschrijvingen de taxonomische traditie juist een belangrijke voorwaarde gevormd 
voor de latere, meer synthetiserende en analytische limnologie (Brezonik, 1996, p. 52; 
Rodhe, 1969).  
Deze in de Nederlandse beschrijvingen van de ontwikkeling van de hydrobiologie vaak 
verabsoluteerde tegenstelling was met andere woorden in eerste instantie niet vooral 
een inhoudelijke. De inhoudelijke tegenstelling werd in de hand gewerkt door de 

                                                           
81 In de VS kent men eveneens een sterke traditie in limnologisch onderzoek. De interesse 

ontstond ongeveer tegelijkertijd als in Europa. Vooral aan de University of Wisconsin-
Madison werd baanbrekend onderzoek verricht. Het Center of Limnology van deze 
universiteit bracht onder andere het werk van de limnologen Chancey Juday en Edward A. 
Birge voort. Dit wordt binnen de discipline als klassiek limnologisch onderzoek beschouwd.  
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institutionalisering van het onderscheid tussen zuivere en toegepaste wetenschap in de 
hydrobiologie. Het onderscheid kreeg dan ook in de loop van de jaren zestig invulling 
toen het ook door wetenschappers zelf tot algemeen gebruik was verheven. Welke 
instituten maakten deel uit van de kennisinfrastructuur in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog? En welke van deze instituten stonden de productie van toegepaste 
kennis voor, en welke die van fundamentele?  
Volgens de groep hydrobiologen die zichzelf een aantal jaar later als fundamentele 
onderzoekers zouden typeren, en daarmee de zelfverklaarde voorhoede van het 
vakgebied vormden, behoorde het onderzoek door het eerder genoemde RID en het 
RIZA tot de toegepaste wetenschap. Toegepaste wetenschap zou voor hen minder 
interessant zijn, daar het vooral de vragen van beleidsmakers beantwoordde. Er bestond 
bovendien de verdenking dat dit onderzoek door politieke en niet door 
wetenschappelijke overwegingen werd gestuurd. Tussen ‘echte’ fundamentele 
wetenschap en politieke overwegingen bestond een streng onderscheid. Het RIZA zou 
bijvoorbeeld ‘bij de Minister op schoot hebben gezeten’, volgens één van de 
geïnterviewden. Mede door de gesignaleerde achterstand in ‘fundamentele’ kennis van 
hydrobiologie werden er eind jaren twee nieuwe instituten opgericht. Deze zouden een 
belangrijke rol zouden gaan spelen in de ontwikkeling van hydrobiologische kennis. 
Op verzoek van de Regering onderzocht een Commissie Oecologisch Onderzoek van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op welke manier 
zulk onderzoek kon worden gestimuleerd in Nederland om de, mede op het terrein van 
Nederlandse kennis van de hydrobiologie gesignaleerde internationale achterstand in te 
halen. In 1957 werd het Hydrobiologische Instituut opgericht en ondergebracht bij de 
KNAW. De afhankelijkheid van het Instituut van de doelstellingen en beleidskoers van 
de KNAW kwam overigens niet zonder slag of stoot tot stand. De Hydrobiologische 
Vereniging was vanaf het begin van de werkzaamheden van de Commissie 
Oecologisch Onderzoek verbolgen geweest over het feit dat het initiatief tot oprichting 
van een onderzoeksinstituut haar uit handen was genomen (Jacqueline Cramer, 1987, 
p. 74). Toen er concrete plannen werden gemaakt om een dergelijk instituut aanhangig 
bij de KNAW te maken, zag de Vereniging dit opnieuw met lede ogen aan. Zij had 
liever de oprichting van een instituut bij TNO gezien, zodat de nadruk voor een groter 
deel zou blijven liggen op toegepast onderzoek (Faasse, 1999, p. 154-162).  
Misschien dat het gegeven dat de KNAW geen invloed had op de inhoudelijke koers 
van het Instituut het leed van de Vereniging wat verzachtte. De Akademie hield 
immers enkel toezicht op waarborging van haar eigen missie via het nieuwe Instituut, 
welke eruit bestond het fundamenteel onderzoek in Nederland te stimuleren. Daardoor 
lag er bij het Hydrobiologische Instituut dus van meet af aan de nadruk op 
fundamenteel hydrobiologisch onderzoek. Medewerkers van het Instituut hadden 
echter wel de mogelijkheid zelf te bepalen wat zij hier onder wilden verstaan. Zeer 
uitdrukkelijk manifesteert de discursieve tegenstelling tussen toegepaste en zuivere 
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wetenschap zich daarom in de, juist in die periode op gang komende ontwikkeling van 
de hydrobiologie tot een zelfstandig vakgebied in Nederland.  
In 1957, tegelijk met het Hydrobiologisch Instituut, werd het Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer (RIVON, later opgegaan in het RIN) opgericht. Dit gebeurde op initiatief 
van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer had behoefte aan vergroting van haar 
deskundigheid doordat de Rijksoverheid in toenemende mate aan een beleidsmatige rol 
in natuurbehoud hechtte. Het RIVON kreeg beschikking over een afzonderlijke 
afdeling voor hydrobiologisch onderzoek, waar onder andere de later nog ter sprake 
komende hydrobiologen Leentvaar en Schroevers werkzaam zouden worden. Het 
RIVON legde in het begin van haar bestaan een nadruk op het opstellen van, in de 
hydrobiologie inmiddels klassieke typeninventarisaties: ‘het verzamelen van gegevens 
omtrent verspreiding en oecologie van soorten en typen’ (Mörzer Bruyns, 1967). Vanaf 
1962 verschoof de aandacht echter naar een palet van wat Cramer 
‘missiegeoriënteerde’ taken noemt; namelijk het beheer van natuurreservaten, de inzet 
van de kennis van het RIVON in opleiding en onderwijs, en het oplossen van 
praktijkgerelateerde problemen. Op de achtergrond van deze oriëntatie speelde de vrees 
voor de teloorgang van bepaalde levensgemeenschappen door de ruilverkavelingen die 
in deze periode overal in Nederland veelvuldig ten uitvoer werden gebracht.  

De wijze van inhoudelijke onderbouwing van de tegenstelling tussen toegepast en 
zuiver onderzoek in de hydrobiologie komt op treffende wijze naar voren in de 
discussie die de ‘bioloog’ drs. P.J. Schroevers (Schroevers, 1968) en de ‘fysioloog’ dr. 
S.L. Parma (Parma, 1967) voerden in het Vakblad voor Biologen eind jaren zestig. 
Schroevers was in 1967 werkzaam bij de afdeling hydrobiologisch onderzoek van het 
Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud 
(RIVON). Parma was op dat moment werkzaam bij het Hydrobiologisch Instituut  en 
zou eind jaren zeventig Golterman opvolgen als directeur ervan.  
Parma en Schroevers formuleerden in hun polemiek ieder een visie op de 
uitgangspunten en de te hanteren methoden in de hydrobiologie. In eerste instantie 
waren beiden van plan samen een artikel te schrijven, maar door verschillen van 
mening over de inhoud ervan besloten zij uiteindelijk ieder voor zich een bijdrage aan 
het Vakblad te leveren.82 De discussie tussen Parma en Schroevers is kenmerkend voor 
de wijze waarop men het inhoudelijke verschil tussen de taxonomisch-beschrijvende en 
fysiologische of chemische benadering formuleerde. Beiden doen dit met referentie aan 
toonaangevende buitenlandse literatuur uit het vakgebied. De verschillende accenten 
die zij hierbij leggen geeft de discursieve positionering van beiden aan ten opzichte van 
het, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, inmiddels geïnstitutionaliseerde 
onderscheid tussen zuivere en toegepaste wetenschap. 

                                                           
82 Persoonlijke communicatie drs. P. Schroevers. 
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Volgens Parma is het centrale probleem in de limnologie het ‘watertypenprobleem’. 
Parma begint zijn bijdrage met het hernemen van het werk van de grondleggers van 
een dan zeer gebruikelijke typologie, namelijk die van de Zweed Einar Naumann en de 
Duitser August Thienemann. Zij baseren zich op hun beurt op de indeling van de 
Zwitserse onderzoeker Forel, die op basis van warmtehuishouding drie soorten meren 
onderscheidde: het tropische, gematigde en polaire type. Thienemann en Naumann 
werkten deze als universeel geldig bedoelde indeling uit aan de hand van hoeveelheden 
organische stof in het water. Veel organische stof, welke chemisch bepaald kan worden 
aan de hand van metingen van hoeveelheden stikstof en fosfaat (N en P), betekent veel 
voeding voor algen (de toevoeging –troof betekent voedend). Naumann en Thienemann 
deelden de mate van aanwezigheid van voedingsstoffen in water in in drie stadia: een 
toestand van eutrofie, mesotrofie en van oligotrofie. Het werk van Naumann en 
Thienemann is gekoppeld aan de idee van productiviteit van water. Hierin staan het 
concept primaire en secundaire productie van plankton centraal. Zulke productie vindt 
op basis van de aanwezige hoeveelheid voedingsstoffen. Voor limnologen is vooral de 
primaire productie interessant. Hiermee wordt de mate van algengroei bedoeld. Trofie 
en productie zijn in de typologie van Naumann als volgt met elkaar verbonden. Het 
eutrofe type is te herkennen als ‘Wasser wegen Hochproduktion an Phytoplankton für 
gewöhnlich stark gefärbt; Wasserblüte lange andauernd’; het oligotrofe type als 
‘Wasser wegen Geringproduktion an Phytoplankton niemals dadurch gefärbt, 
Wasserblüte, wenn überhaupt vorhanden, nur von kurzen Dauer’ (Parma, 1967,  
p. 143). Het mesotrofe type verwijst naar het stadium tussen oligotrofie en eutrofie in.  
Door het werk van Naumann en vooral ook Thienemann is volgens Parma het 
‘seetypenproblem’ uitgegroeid tot een centraal thema in de limnologie. De termen 
eutrofie en oligotrofie gingen echter steeds meer een eigen leven leiden; vaak werd niet 
meer de productie, maar het voorkomen van bepaalde algen die een bepaalde productie 
indiceren als maatstaf voor indeling gebruikt. Een ander probleem dat zich volgens 
Parma met de termen trofie en productiviteit voordeed, was dat in de door Forel 
onderscheiden tropische meren, statistische correlaties tussen trofie en productiviteit 
gelijkenis vertoonden met eutrofe meren, terwijl het hier toch zichtbaar oligotrofe 
meren betrof. De termen trofie en productiviteit lijken dus enkel bruikbaar in het geval 
van  typeninventarisaties in de door Thienemann en Naumann vooral bestudeerde 
gematigde meren, waardoor de indeling niet zo universeel geldig was als Thienemann 
en Naumann pretendeerden.  
De theoretische keuze waar limnologen volgens Parma voor staan eind jaren zestig 
bestaat eruit of men de productie zelf, of de omstandigheden waarin productie 
plaatsvond als uitgangspunt diende te nemen bij typeringen. Dat is ook voor 
toepassingsgerichte limnologen een relevante vraag, omdat men juist daar ‘voor het 
adviseren tot aankoop en beheer van wetenschappelijk waardevolle natuurgebieden 
[…] men in staat [dient] te zijn het terrein in het kort te karakteriseren’. Daar hebben 
typeninventarisaties dus een directe invloed op het te voeren beleid.  
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Voor een gedegen keuze in productie zelf of omstandigheden waarin productie 
plaatsvindt als maatstaf voor de trofietoestand bestaan volgens Parma weinig gedegen 
theoretische handreikingen; en al zeker niet in Nederland, met zijn traditie van 
inventariserend en taxonomisch hydrobiologisch onderzoek. Eén van de weinigen die 
hiervoor wel een theoretische voorzet heeft gedaan is een leerling van zowel Naumann 
als Thienemann, de Zweed Wilhelm Rodhe. Rodhe koppelt volgens Parma de 
begrippen trofie en productie op een theoretisch verantwoorde wijze. Rodhe benadrukt 
volgens Parma namelijk het dynamische aspect van de stofwisseling van het water, 
door trofie te definiëren als ‘die Intensität und Art seiner Versorgung mit organischen 
Substanz’. Niet de voorkomende plankton, maar de productie door toevoer van een 
hoeveelheid organisch materiaal over een bepaalde tijd is bepalend voor de classificatie 
van een meer. Men kan productie op deze wijze meten met dan zeer moderne metingen 
van de mate van aanwezigheid van een bepaalde koolstofisotoop. Toepassingsgerichte 
hydrobiologen zouden zijn werk als uitgangspunt voor hun typeninventarisaties moeten 
nemen. 

Concluderend maakt Parma in zijn bijdrage een onderscheid tussen soorten vragen. Als 
het de bedoeling is, zo geeft hij aan, om ‘de in het veld aangetroffen biocoenosen, 
planktonassociaties of welke eenheden dan ook te beschrijven en tot hogere eenheden 
te groeperen’, dan hoeft men zich niets van bovenstaande nuancering aan te trekken. 
Wil men echter ‘trachten in de verscheidenheid van wateren bepaalde standaardtypen 
te onderscheiden’, dan dient men zich theoretisch te baseren op Rodhe’s werk. Dit is 
volgens Parma de enige wijze waarop het indelen in standaardtypen theoretisch te 
verdedigen is.  
Parma deed hiermee veelal impliciet een aantal uitspraken over de ontwikkeling van de 
hydrobiologie, of limnologie zoals hij, en velen met hen, hun werkzaamheden waren 
gaan aanduiden. Toegepaste hydrobiologen – zij hanteerden de oude benaming vaak 
nog wel – kregen van Parma met deze conclusie impliciet een verwijt. Immers, vooral 
zij hadden de afgelopen jaren standaardtypen ontwikkeld die handzaam waren in het 
bepalen of men bijvoorbeeld tot aankoop van een bepaald gronden diende over te gaan. 
De subtekst van Parma’s artikel luidt dat zulke indelingen tot dan toe op onvoldoende 
theoretische grond was gedaan.  
Alleen al de gelijkschakeling van toegepaste hydrobiologie met het opstellen van 
typeninventarisaties was voer voor discussie in dit, voor het vakgebied vormende 
tijdperk. Mörzer Bruyns, dan directeur van het RIVON, geeft bijvoorbeeld – en 
waarschijnlijk met referentie naar deze tamelijk algemeen levende opvatting – in een 
overzicht van het tienjarig bestaan van het RIVON in 1967 aan dat het Instituut zich op 
dat tijdstip al sinds 1962 niet meer voornamelijk met typeninventarisaties bezighoudt. 
Dit was volgens hem zelfs sterk op de achtergrond geraakt met RIVON’s oriëntatie op 
de missie natuurbescherming en -behoud. Een dergelijk beeld van toegepaste 
hydrobiologie bleef echter bestaan bij de fysiologisch en biochemisch georiënteerde 
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limnologen, getuige onder andere het artikel van Parma. De reden hiervoor kan worden 
gevonden in de benadering die de hydrobiologen hanteerden. Al was dit dan strikt 
genomen geen puur inventariserende benadering meer, men verdedigde wel openlijk 
het belang van studie naar de kwalitatieve samenstelling van leven in water – zoals 
mede zal blijken uit de reactie van de ‘bioloog’ Schroevers hierna. In de naderhand 
veelvuldig verschenen terugblikken op de geschiedenis van ecologische 
waterbeoordeling refereert ook vooral deze groep hydrobiologen aan deze traditie als 
grondleggend voor de Nederlandse hydrobiologie. 
In zijn artikel verwijt Parma biologen van het RIVON dat zij zich van de verkeerde 
theorieën bedienden om standaardtypen te ontwikkelen. Hun interesse in 
levensgemeenschappen en planktonassociaties zou niet bijdragen aan het behalen van 
hun doelstelling; sterker nog, ze werkte vertroebelend in termen van theoretische 
consistentie. Voor een gedegen typeninventarisatie diende men volgens Parma niet uit 
te gaan van kwalitatieve methoden, maar van wat daar volgens hem aan ten grondslag 
ligt, namelijk een begrip van trofie en productie in een dynamische verhouding tot 
elkaar, zoals Rodhe dat had ontwikkeld. Schroevers had dan ook niet primair bezwaar 
tegen Parma’s kwalificatie van toegepaste hydrobiologen als enkel en alleen de 
opstellers van typeninventarisaties. De bioloog verdedigde zich vooral tegen Parma’s 
verwijt dat er binnen het door hem als toegepast weggezette hydrobiologische 
onderzoek een gebrek aan theoretische onderbouwing, en daarmee geen interesse in 
fundamentele vraagstukken, zou bestaan. Volgens Schroevers kent de biologische 
benadering wel degelijk een gedegen theoretische grondslag.  
Schroevers maakt in het begin van zijn repliek op Parma gewag van een ontwikkeling 
die volgens hem in het werk van Thienemann is te herkennen. Thienemann zou later in 
zijn leven hebben gepleit voor het meten van productie aan de hand van een combinatie 
van bodemfauna. Naumann en Parma maken gebruik van wat beiden een causaal-
analytische benadering noemen, en welke een relatie aanbrengt tussen chemisch milieu 
(gehalten N en P) en productie. Waar Parma een dergelijke benadering voorstelt als de 
basis van een theoretisch gefundeerde typeninventarisatie, welke ook goed bruikbaar is 
voor de hydrobiologen van het RIVON, vindt Schroevers de doelstelling sprekend uit 
een dergelijke causale benadering vooral ‘primitief’. Ze raakt ook niet aan de kern van 
het vakgebied zoals Schroevers die begrijpt, en welke voortkomt uit de biologie. 
Parma’s aanpak zou namelijk niet gericht zijn ‘op begrip van de biocoenose [de 
samenstelling van een levensgemeenschap, mb], maar op een praktische doelstelling, 
handig in het gebruik, maar in wezen onbiologisch’[cursivering mb].    
Begrip van de biologische werkelijkheid verkrijgt men volgens Schroevers dus enkel 
door de ‘Gesamthaushalt’ te bestuderen. Cruciaal in deze benadering is het principe 
van zelfordening. Een toestand van trofie houdt zichzelf over een bepaalde tijdsperiode 
in stand. Productie wordt noodzakelijkerwijs altijd gemeten op een bepaald moment. 
Onder invloed van storende factoren kan de situatie op dat moment sterk afwijken van 
de normaal aan de omstandigheden gebonden productiviteitsmogelijkheden, zo betoogt 
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Schroevers. Men dient daarom in principe uit te gaan van productiviteit, en niet van 
productie.  
Maar ook dat is volgens Schroevers eigenlijk nog steeds niet voldoende. Als men de 
werking van het ‘radersysteem’ wil begrijpen aan de hand van de elementen die daar 
deel van uit maken, dient men zoveel mogelijk kennis van die elementen te hebben. 
Die elementen geven stukjes informatie over de wijze waarop systemen steeds naar 
balans zoeken; met andere woorden, over het verloop van processen van zelfordening. 
Meetbaarheid kan op zichzelf niet als criterium dienen, omdat daarmee onvermijdelijk 
veel informatie over de elementen zelf en hun onderlinge verhoudingen verloren gaat. 
Om het verschil tussen de causaal-analytische benadering van Parma en zijn eigen 
‘biologisch-cybernetische’ benadering uit te leggen, gebruikt Schroevers de metafoor
van de computer  

Hij  [de ‘fysioloog’ met een causaal-analytische benadering, mb] bestudeert als het 
ware de werking van een computer door na te gaan wat er in gestopt wordt (het 
chemische milieu) en wat eruit komt (de produktie), terwijl datgene wat er in de 
computer gebeurt genegeerd wordt (Schroevers, 1968, p. 78). 

In het denken van Schroevers speelt de dynamiek in een levensgemeenschap over een 
bepaalde tijdsperiode een cruciale rol. De bestaande dynamiek verandert door 
verstoring van buitenaf. Schroevers’ kritiek op de causaal-analytische benadering 
waarop Parma zich laat voorstaan, luidt dat metingen van productiviteit alleen niet 
weergeven wat de biologische achtergrondvan een bepaalde situatie is, onder andere in 
termen van tijd. Ze monden uit in een ongefundeerde indeling van wateren in 
oligotroof en eutroof, terwijl een eutrofe toestand kan verwijzen naar (ernstige) 
verstoringen van buiten het systeem (oligo-, meso- of polysaprobie) of katharoob  
(‘schoon water’; de voedselrijkdom is dan van oorsprong aanwezig in het gebied). 
Metingen van productiviteit leiden dan ook niet tot het onderscheiden in verschillende 
maten van verstoring, doordat enkel productie in relatie tot de mate van voedselrijkdom 
(trofie) wordt beschouwd. De herkomst van die voedselrijkdom komt zo niet aan de 
orde, hoewel zij bijvoorbeeld van ‘autochtone’ of ‘allochtone’ afkomst kan zijn. Is zij 
van autochtone afkomst, dan is het juist over eutrofiëring te spreken. Ontstaat 
voedselrijkdom echter als gevolg van verstoring (noodzakelijkerwijs van buiten), dan 
zou men beter van saprobiëring spreken. Het begrip saprobie komt in het volgende 
hoofdstuk nader aan de orde. 

Schroevers’ kritiek op Rodhe is dat hij voorstelt watertypen in te delen op basis van 
primaire productie en dat naderhand specificeert aan de hand van het karakter van de 
levensgemeenschap. Biologisch verwante situaties die een overgangssituatie markeren 
(zogenaamde gradiënten) komen zo volgens Schroevers in verschillende indelingen 
terecht, waar zij ten gevolge van het onderscheiden van trofie en saprobie juist een 
nauwe samenhang zouden kunnen vertonen. Daarom zou er volgens Schroevers ‘een 
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indeling gevolgd moeten worden, die is opgesteld naar de kwalitatieve analyse der 
levensgemeenschappen’. Produktiviteitsbepalingen zijn daarom niet minder zinvol, 
maar zouden parallel aan kwalitatieve beschrijvingen van levensgemeenschappen 
moeten plaatsvinden.  
Deze redenering brengt ook aan het licht hoe Schroevers zich verhoudt tot de 
heersende categorisering van wetenschap in toegepast en fundamenteel, en hoe hij het 
limnologische onderzoek van Parma en het Hydrobiologische Instituut enerzijds en dat 
van de Hydrobiologische afdeling van het RIVON anderzijds in dit discursieve 
spectrum lokaliseert. Hij is het met Parma eens dat typologisch onderzoek een 
belangrijke plaats inneemt in natuurbeschermingsactiviteiten. Schroevers en zijn 
collega’s van het RIVON zijn echter ook geïnteresseerd in andere, wat hij noemt 
experimentele en causale benaderingen; zij het dat  

De informatie die daaruit verkregen wordt met betrekking tot de complexiteit die 
een natuurlijke biocoenose vormt, […] voorlopig nog te klein [is] om daarmee in 
de praktijk te kunnen werken. De RIVON-onderzoekers trachten daarom langs de 
weg van inventarisatie van levensgemeenschappen en een typologische 
benadering, hiervan de aard van ‘levenssystemen’, de biologische evenwichten 
zelf te benaderen, welke in wezen ons doel zijn als beschermingsobject. Praktische 
doelstelling en fundamentele vraagstelling vloeien dus uit elkaar voort 
(Schroevers, 1967).  

Schroevers betoogt dus dat toegepast en fundamenteel onderzoek binnen de missie die 
RIVON zich heeft gesteld noodzakelijkerwijs uit elkaar voortkomen. Dat men op 
toepassing is gericht betekende dus volgens Schroevers niet dat men geen oog heeft 
voor fundamentele vraagstukken.  
Dit is in tegenstelling met wat Parma in zijn bijdrage veronderstelt, namelijk dat het 
RIVON vooral toegepast onderzoek verricht. Parma, als medewerker en later directeur 
van het Hydrobiologisch Instituut, geeft er hiermee blijk van het fundamentele, 
causaal-analytische onderzoek in de hydrobiologie te willen hebben reserveren voor 
zijn Instituut. In de keuze voor een dergelijke profilering van het Instituut speelde 
uiteraard de toezichthoudende rol van de op de stimulering van zuiver 
wetenschappelijk onderzoek gerichte KNAW mee.  
Indirect speelde ook het eerder geanalyseerde hogere aanzien van fundamenteel 
onderzoek in de jaren vijftig en zestig een rol. Fundamenteel onderzoek verdiende dit 
aanzien door zich in cultureel en economisch opzicht als van grote waarde te 
profileren. De medewerkers van het Limnologisch Instituut hebben met hun keuze hun 
werk als fundamenteel te profileren dan ook niet bedoeld zich te profileren als minder 
maatschappelijk geëngageerd dan het RIVON – een belangrijk gegeven met het oog op 
de nog te bespreken rol van het toenmalige hoofd van dit instituut, dr. H.L. Golterman, 
in het verkrijgen van beleidserkenning van het problematische karakter van 
‘eutrofiëring’. 
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Figuur 2. Dat de biologen van het RIVON hun imago als ‘curious naturalists’ zélf ook in zekere 
mate koesterden, blijkt tevens uit het beeldmateriaal in het jubileumboekje dat uitkwam bij het 
tienjarig bestaan van het RIVON in 1967. Het bijschrift ‘Zó deden zij het .. te land, te water en 
in de lucht’ benadrukt dat onderzoek ter plekke en op basis van waarneming plaatsvond.  

De discussie samenvattend beweerde Parma dat het werk van het RIVON als 
toegepaste hydrobiologie tot dan toe onvoldoende theoretisch zou zijn gefundeerd. 
Schroevers verdedigde de benadering van het RIVON door te beargumenteren dat juist 
de causaal-analytische benadering – die Parma als karakteristiek ziet voor 
fundamentele wetenschap zoals die in Nederland aan het Hydrobiologische Instituut 
wordt verricht – een te sterk schematiserende is om bruikbaar te zijn in de 



DE ONTWIKKELING VAN DE HYDROBIOLOGIE, LIMNOLOGIE EN CULTUURTECHNIEK

113

natuurbeschermingspraktijk. Het RIVON verrichtte volgens Schroevers wel degelijk 
fundamenteel onderzoek om haar typologieën te kunnen onderbouwen. Toegepast 
onderzoek zou zo voortvloeien uit het fundamentele.  
Het debat tussen Parma en Schroevers geeft de manier weer waarop de al bestaande 
institutionele kloof tussen limnologen die op basis van een fysiologische benadering 
werkten, en zij die voor een biologische benadering kozen, gaandeweg inhoudelijk 
gefundeerd raakte. Biochemici en fysiologen met een interesse in de hydrobiologie 
vanuit een kwantitatieve benadering, typeerden zichzelf daarin als fundamentele 
onderzoekers. Biologen met een kwalitatieve insteek werden door hen als beoefenaars 
van ‘toegepaste wetenschap’ bestempeld. Zij vertegenwoordigden in het perspectief 
van de nieuwe lichting limnologen de wat ouderwetse ‘curious naturalists’ die, met als 
belangrijkste hulpmiddel het planktonnet, vooral inventariserend en taxonomisch 
onderzoek verrichtten. Daarnaast werd het werk van zulke hydrobiologen door de 
chemisch georiënteerde medewerkers van het Instituut vooral als interessant gezien 
voor toepassing ten behoeve van natuurbehoud. Hier echoot ook het dedain voor 
toegepast onderzoek in de jaren vijftig en zestig in door.  
Zo werd de term hydrobiologie een geuzennaam voor de mede op kwalitatieve 
methoden georiënteerde groep ‘toegepaste’ wetenschappers. Parallel hieraan raakte de 
term limnologie gerelateerd aan een op de causale relatie tussen productie en trofie 
gerichte, door degenen die een dergelijke benadering hadden ontwikkeld als 
fundamenteel getypeerde benadering. Hierin werd, met gebruikmaking van inzichten 
uit de fysiologie, chemisch bemonsterd op, vooral, de aanwezigheid van chemische 
bestanddelen als fosfaat en stikstof.  
Hydrobiologen en limnologen zouden zich in de jaren zeventig verder langs deze 
tegenstellingen formeren. Daarmee consolideren zowel de institutionele als 
inhoudelijke tegenstellingen tussen de ‘fundamentele’ limnologie en ‘toegepaste’ 
hydrobiologie zich in deze periode. Ieder voor zich ook zouden zij zich positioneren 
ten opzichte van veranderingen in beleid en wetenschap.  

Waterkwaliteit als probleem, en voor wie; voor de fundamentele of voor toegepaste 
wetenschap? 
De tegenstellingen tussen zuivere limnologie en toegepaste hydrobiologie 
consolideerden zich in de jaren zeventig; zowel inhoudelijk als in termen van de 
verschillen tussen de instituten die zich met dit onderzoek bezighielden. Dit zal in dit 
hoofdstuk aan de orde komen via een reconstructie van de ontwikkelingen aan het 
Limnologisch Instituut en zijn relatie tot de KNAW en tot het toegepaste onderzoek. 
Als kader hiervoor dient de missie die het hoofd van dit instituut, dr. H.L. Golterman, 
halverwege de jaren zestig ontwikkelde. De methodes die ‘biologen’ ontwikkelden 
zouden in de context van de sterkere positie van de, immers fundamenteel 
georiënteerde limnologie vooralsnog weinig aandacht trekken van de meeste decentrale 
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waterbeheerders. In hoofdstuk vijf komt ook naar voren, hoe zij in dezelfde periode als 
hier zal worden besproken de basis legden voor verandering hierin.  

De ontwikkeling van de fundamentele limnologie: een nieuwe probleemdefinitie 
In 1968 vond de naamsverandering van het Hydrobiologisch Instituut plaats: voortaan 
zou het het Limnologisch Instituut heten (Parma, 1982). Deze naamsverandering 
markeert de institutionele bestendiging van de hiervoor beschreven inhoudelijke 
verschillen. De directeur van het instituut, dr. H.L. Golterman, maakte hiermee de 
keuze zich te richten op biochemische processen in meren en plassen, in plaats van op 
biologische processen in zoet (stromend) water in het algemeen.  
In 1961 was Golterman mw. dr. M.F.E. Nicolai opgevolgd als hoofd van het 
Hydrobiologisch Instituut in Nieuwersluis. Het Instituut lag twintig kilometer ten 
noorden van Utrecht en was nabij potentiële onderzoekslocaties gesitueerd, vlakbij 
onder andere het meer Vechten. Later, in 1976, zou er ook een dependance van het 
Instituut worden geopend bij het Friese plaatsje Oosterzee, vlakbij het Tjeukemeer. 
Golterman was voorgedragen door zijn promotor prof. dr. A.W.H. van Herk. Van Herk 
had op zijn beurt via de Commissie voor Oecologie in de jaren vijftig een belangrijke 
rol gespeeld bij de oprichting van het Instituut. Golterman had een achtergrond in de 
biochemie. De jaren zestig vormden ook voor het nog jonge Instituut een woelige 
periode (Faasse, 1999, p. 211-220). Er waren medewerkers die in het onderzoek door 
het Instituut meer nadruk op de dan in zwang rakende ecosysteembenadering wilden 
zien. Ondanks de onrust aan het Instituut legde Golterman in deze periode de 
theoretische basis voor een zaak die een belangrijk deel van zijn werkzame leven zou 
bepalen.  
In 1965, tijdens de Akademiedagen van de KNAW, hield Golterman een lezing getiteld 
‘Hydrobiologische problemen van de Vechtplassen’ (Golterman, 1965). Het door 
Golterman gesignaleerde toenemend voorkomen van meren en plassen van het eutrofe 
type werd niet als probleem gezien. Het proces van eutrofiëring was in eerste instantie 
benoemd in verband met de toename van de visstanden. Het was in de eerste decennia 
van de twintigste eeuw in verband gebracht met vergroting van de vangst voor de dan 
nog op grote schaal bestaande zoetwatervisserij, en werd dus niet per se negatief 
gewaardeerd.  
Golterman beargumenteerde tijdens deze lezing dat een toename van eutrofe meren en 
plassen wel degelijk een probleem vormde, want ‘de vaak rijk gesorteerde 
oorspronkelijke populatie [van algen] gaat verdwijnen […] een alles overwoekerende 
opbloei van één soort gaat ontstaan’. Ook kon water door groei van overmatige groei 
van bepaalde algensoorten giftig worden voor vee dat ervan drinkt. Hij weet het 
probleem aan menselijk handelen; vooral het lozen van ongezuiverd afvalwater werd 
door Golterman als de oorzaak van de problematiek aangewezen. Hierdoor waren de 
fosfaatgehaltes in verschillende wateren drastisch toegenomen.  
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Hij besprak het probleem aan de hand van het concept ‘beperkende factor’. De 
beperkende factor is een potentiële voedingsstof, die door zijn geringe aanwezigheid in 
verhouding tot andere voedingsstoffen de groeisnelheid van plankton beperkt. Als door 
een te hoge toevoer ervan fosfaat wegvalt als beperkende factor zou er een uitbraak van 
algengroei plaatsvinden. Het gaat bij het concept van de beperkende factor om de 
aanwezige verhouding van fosfaat tot andere voedingsstoffen; zoals dat andere 
bestanddeel van kunstmest, stikstof. Golterman waarschuwde 

De concentratie van het fosfaat is in de Loosdrechtse plas ongeveer 50-100 mg 
per kubieke meter (0,05-0,1 ppm) hetgeen ongeveer vijftigmaal zo hoog is als 
gevonden zou worden, wanneer het gebied ‘ongerept’ was gebleven. […] Het 
gehalte aan organische stof is dan ook hoog, een waarschuwing, dat het 
zelfreinigend vermogen zwaarbelast is. […] Het besef [moet] doordringen, dat 
geen vuil in het water gebracht mag worden en moet er een goed begrip komen 
van wat vuil is. De in sommige kringen gehuldigde opvatting ‘die en die plas 
kan zoveel inwoner-equivalenten opvangen’ is volkomen verouderd
(Golterman, 1965, p. 28, 33). 

Tot dan toe was het gebruikelijk geweest vervuiling van oppervlaktewater te 
kwantificeren aan de hand van chloridegehaltes (Golterman, 1994, p. 16). Metingen 
van chloridegehaltes als indicator van vervuiling verwijzen naar een definitie waarin 
vervuiling werd begrepen als verzilting, zoals de in het vorige hoofdstuk aan bod 
gekomen definitie van vervuiling zoals ontwikkeld door het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. Het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater werd niet als vervuilend 
gezien, maar als het maken van aanspraak op het zelfreinigende vermogen van water. 
Op basis van een dergelijke opvatting van de functie van oppervlaktewater spoelde 
Rijnland bijvoorbeeld geregeld het boezemsysteem met daarin het verdunde afval door, 
om het ‘natuurlijke reinigingsvermogen van het ontvangende water’ te verhogen. Dit 
gebeurde op advies van het RIZA (Hoeks, 1951). 
Goltermans interesse in het probleem richtte zich op de herkomst van het fosfaat dat 
voor eutrofiëring zorgt, de snelheid waarmee het verwerkt wordt en de daarmee 
samenhangende wijze waarop het neerslaat in de bodem. Op het moment van de lezing 
in 1965 waren er nog geen gegevens voorhanden over de hoeveelheden fosfaat in de 
Nederlandse wateren. Golterman baseerde zich daarom op Zweedse gegevens, waar 
eutrofiëring op dat moment al meer erkenning als probleem kreeg.  
De snelheid waarmee processen van trofie zich voltrekken, evenals de wijze van 
neerslaan van fosfaat, vormden evengoed kwesties waar Golterman ten tijde van zijn 
lezing nog geen inzicht in had. Hij wees erop dat ‘één molecule fosfaat misschien wel 
tien keer per jaar opnieuw in algen wordt opgenomen. Het exacte aantal keren dat dit 
per jaar geschiedt is een buitengewoon moeilijk onderwerp’ (Golterman, 1965, p. 29). 
Het zelfde gold voor de wijze waarop fosfaat neerslaat. Verschillende omstandigheden 
zorgden ervoor dat fosfaat dan wel werd afgestaan, dan wel werd opgenomen door de 
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bodem. Ook allerhande seizoensgebonden omstandigheden en chemische reacties 
speelden hier een rol, zo had Golterman op basis van experimenten reeds vastgesteld. 
Wel durfde hij te constateren 

Fosfaat-uitwisselingsexperimenten tussen modder en water zijn voor de 
Loosdrechtse plassen nog niet verricht, doch wij weten nu reeds, dat de in de 
modder vastgelegde hoeveelheid fosfaat misschien wel honderd maal groter is 
dan de in het water opgeloste en dat ook de eerst genoemde aanzienlijk tot 
algengroei kan bijdragen (Golterman, 1965, p. 30). 

Hiermee worden de contouren zichtbaar van het onderzoek dat Golterman in de jaren 
die volgden zou verrichten. Tot dan toe zagen waterbeheerders en limnologen in 
Nederland de natuurlijke ophoping van fosfaat in de bodem lange tijd als een positief 
gegeven, omdat de bodem daarmee als ‘sink’ fungeerde. Het zou in 1969 door 
Golterman en collega’s worden vastgesteld, dat bij een tekort aan fosfaten in het water 
zelf, dit door de bodem werd aangevuld, waardoor men vele jaren last zou blijven 
houden van een tijdelijke overbelasting door fosfaten (Golterman, Bakels, & Jakobs-
Möglin, 1969). In opdracht van de dienst Zuiderzeewerken zou Golterman de rol van 
de bodem in de fosfaathuishouding aan de hand van onderzoek naar de eutrofiëring van 
het Veluwerandmeer nader uitwerken (Golterman, 1980; Kouwe & Golterman, 1976). 
Hoewel de oorzaken en het verloop van eutrofiëring vanuit hedendaags perspectief een 
uitgemaakte zaak lijkt, waren deze kwesties in de jaren zestig en, in Nederland ook nog 
in de jaren zeventig, nog altijd omstreden (Parma, 1980). Goltermans interesse in 
eutrofiëring werd gevoed door discussies in de internationale limnologische literatuur. 
Zo was er door de Amerikaanse National Academy of Sciences in 1969 het congres 
Eutrophication: Causes, Consequences,Correctives georganiseerd, waarbij vrijwel alle 
toonaangevende limnologen die zich met deze thematiek bezighielden aanwezig waren 
(Eutrophication: Causes, consequences, correctives: Proceedings of a symposium). 
Onder de bezoekers van de bijeenkomst waren J.W.G. Lund, E.A. Thomas,  
G.E. Hutchinson, W. Rohde en H. Hynes. 
Tijdens het symposium waren de aanwezigen het eens over de voorstelling van 
eutrofiëring als een probleem, veroorzaakt door ‘cultural influences’ (Rodhe, 1969,  
p. 58). Twijfels bestonden er wel ten aanzien van bijvoorbeeld de omkeerbaarheid van 
processen van eutrofiëring over een voor de mens afzienbare tijdsperiode 
(Eutrophication: Causes, consequences, correctives: Proceedings of a symposium,
1969, p. 4). Men vroeg zich ook af of men in alle gevallen, en zo ja, hoe ‘natuurlijke
eutrofiëring’ van ‘culturele’, door de mens veroorzaakte algenbloei kon onderscheiden 
(hutchinson 20). Tijdens het congres werd ook de complexiteit van het benoemen van 
oorzaken van eutrofiëring benadrukt: 
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We have experimental evidence that under certain circumstances a number of 
elements (e.g. C, N, P, Fe, Mo, Mg, Na) may be limiting, and we have some idea 
of the dynamics of some of the processes involved (Hutchinson, 1969, p. 20).  

De kennis hiervan was echter nog te gefragmenteerd om over deze dynamiek algemene 
uitspraken te doen. Ook konden andere elementen interfereren 

Input of an element not primarily involved as a limiting factor can, by its 
modification of the chemical dynamics, have a profound impact on what is 
happening (ibid.). 

Daarnaast werd er discussie gevoerd over de vraag in hoeverre verwijdering van de 
‘nuisance species’, oftewel de algen- en diersoorten die de door eutrofiëring ontstane 
monocultuur in het water in stand houden, een zinvolle maatregel was om eutrofiëring  
tegen te gaan.  Tot slot pleitten sommigen – vergelijkbaar met biologen als Schroevers 
in Nederland – voor meer aandacht voor biologische studies, waarbij de aanwezigheid 
van organismen op meerdere trofieniveaus werden onderzocht (Eutrophication: 
Causes, consequences, correctives: Proceedings of a symposium, 1969, p. 3-13). 
Zowel de oorzaken, als het nut van een eventuele aanpak, als ook over het begrip van 
processen van eutrofiëring waren dus eind jaren zestig internationaal nog punten van 
discussie. 

Uit het gegeven dat er internationaal nog altijd discussie was over deze onderwerpen, 
blijkt dat Golterman met de daarvoor ontwikkelde benadering ondertussen een keuze 
had gemaakt om eutrofiëring op de beschreven wijze te begrijpen. Uit zijn 
onderzoeksbenadering en methoden komt de keuze voor een hoofdzakelijk fysisch-
chemische insteek van het onderzoek door het Limnologisch Instituut naar voren. 
Immers, aan de hand van één element, namelijk het fosfaatmolecuul, volgde hij de 
wijze waarop dit element tijdens processen van productie wordt uitgewisseld. Als 
uitgangspunt hiervoor diende de relatie tussen trofie en productie: eutrofiëring – een 
trofietoestand – is een gevolg van het wegvallen van fosfaat als beperkende factor, 
waardoor de primaire productie toeneemt. Ook richtte Golterman zich vooral op de 
cyclus die een fosfaatmolecuul doorloopt. Hier werd dus een keuze gemaakt voor 
onderzoek naar één element in een van te voren gedefinieerde en nagebootste 
omgeving; waar hydrobiologen, zoals eerder werd beschreven, juist de nadruk legden 
op het belang van onderzoek ter plekke naar de samenstelling van en relaties tussen 
levensgemeenschappen. 
De nadruk die mede door het werk van Golterman in Nederland ontstond op een 
fysiologische en chemische benadering blijkt overigens ook uit de indeling van het 
onderzoek van het Instituut in drie werkgroepen halverwege de jaren zeventig. Het 
onderzoek werd opgedeeld in onderzoek naar ten eerste, primaire en secundaire 
productie, ten tweede naar mineralisatie van organische stof en ten derde naar 
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ecologische interrelaties tussen micro-organismen. Van de drie werkgroepen 
hanteerden er dus in ieder geval twee een meer fysisch-chemische en biochemische 
benadering.   

Beleidserkenning voor eutrofiëring als probleem van de overheid? 
Golterman’s oproep om het lozen van fosfaatrijk afvalwater te beperken vond in de 
jaren zestig weinig gehoor. Vanwege de publieke zichtbaarheid van de gevolgen van de 
vervuiling, bijvoorbeeld de zich voordoende golven van vissterfte door zuurstofgebrek 
en de dikke schuimende lagen van wasmiddelrestanten die op het water dreven, kon 
men de kwesties die Golterman aansneed eind jaren zestig echter ook niet volledig 
negeren.
Door decentrale overheden en overheidsdiensten als het RIZA en het RID werd 
Golterman echter niet beschouwd als een gesprekspartner. Het werd immers niet als 
een taak van de fundamentele wetenschap, waartoe ook het Limnologisch Instituut 
behoorde, gezien om bij te dragen aan een oplossing voor het probleem. 
Overheidsdiensten zagen de problemen die Golterman beschreef, als men ze al 
erkende, vooral als een technisch probleem van de daartoe ingestelde en 
gespecialiseerde overheidsdiensten. Na afloop van een lezing van Golterman te 
Nieuwersluis in 1969 stelde de toenmalige directeur van het RIZA J.T. Thijsse 
bijvoorbeeld: ‘Golterman, Nederland kent geen eutrofiëring en als er ooit een probleem 
zou komen, is dat voor het RIZA en niet voor uw Instituut!’
Een andere reden voor de weerstand die Golterman ondervond bij het ontwikkelen en 
uitdragen van zijn theorie over de causale relatie tussen fosfaten en eutrofiëring, kwam 
voort uit eigen academische kring. De promotor van Golterman, Van Herk, 
waarschuwde zijn promovendus bij aanvang van zijn onderzoek in 1953 dat de wijze 
van het neerslaan van fosfaat in de bodem te complex is voor welke limnoloog dan 
ook. Van Herk voegde daar de waarschuwing aan toe dat ‘al dat werk aan fosfaat wel 
eens toegepast zou kunnen worden’.83 Goltermans promotor refereerde hier aan het 
geïnstitutionaliseerde onderscheid tussen fundamenteel en toegepaste wetenschap, en 
Golterman’s positie daarin als fundamenteel onderzoeker.
De weerstand die Golterman ondervond verhinderde Golterman niet om, in zijn 
woorden, ‘de boer op te gaan’ met de verworven inzichten. In tegenstelling tot wat in 
professionele en academische kringen het geval was, werd Golterman hierbij niet 
belemmerd door zijn status als fundamenteel onderzoeker. Golterman vond gehoor bij 
bijvoorbeeld boerenbonden.84 In 1970 stelde Golterman voor om, naar aanleiding van 
het gegeven dat er dan tien a vijftien liter schoon zoet water wordt gebruikt om het 
toilet eenmaal door te spoelen, water te besparen via een systeem dat is gebaseerd op 
de gescheiden afvoer van zwart en grijs water. Urine en fecaliën zou dan opgevangen 

                                                           
83 Persoonlijke communicatie dr. H. Golterman. 
84 Idem. 
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kunnen worden en worden hergebruikt als meststof. Dat dat een prikkelende 
toekomstvisie, maar misschien ook wel een brug te ver was, blijkt uit een 
krantenartikel van de volgende dag, waarin Goltermans verhaal wordt samengevat als 
zou hij ‘de W.C.’s willen afschaffen’. 
In Nederland werd er mede door zijn oproep in 1972 de zogenaamde Urgentienota 
uitgebracht, waarin de nadruk lag op mogelijkheden van defosfatering van effluent van 
zuiveringsinstallaties en verlaging van het polyfosfaatgehalte in wasmiddelen als 
maatregelen tegen eutrofiëring. Volgens Golterman en een aantal collega’s waren er 
echter meer maatregelen nodig. In 1976 verscheen een rapport van de Stuurgroep 
Fosfaten van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), getiteld 
Fosfaten in het Nederlandse Oppervlaktewater (Golterman, 1976). De Stuurgroep had 
onder leiding van Golterman en met medewerking van een grote groep limnologen, 
microbiologen en chemici in werkgroepen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de 
toename van eutrofiëring na de Tweede Wereldoorlog, en kwam in het rapport met een 
aantal aanbevelingen.  
Het rapport schreef de oorzaken van eutrofiëring van Nederlandse wateren 
ondubbelzinnig toe aan de hoge fosfaatgehaltes in het oppervlaktewater. Dit fosfaat 
was volgens de Stuurgroep grotendeels van menselijke oorsprong. Lozing van 
ongezuiverd afvalwater, het gebruik van fosfaatrijke wasmiddelen en de bio-industrie 
werden in het rapport aangewezen als de voornaamste oorzaken ervan (Golterman, 
1976, p. 10-11).  Aanbevelingen die de betrokkenen deden waren het vervangen van 
fosfaat in wasmiddel door een veilige vervanger en het verwijderen van fosfaat uit 
afvalwater (zie ook Loeber, 2003). Als dat laatste op grote schaal zou plaatsvinden, zou 
het vinden van een vervanger voor fosfaat in wasmiddel volgens de Stuurgroep minder 
haast hoeven krijgen. Ook dienden er maatregelen te worden opgesteld om lozingen 
door de bio-industrie te beperken. Men beval tevens aan geregeld de wateren door te 
spoelen – een taak van de waterschappen – en internationale richtlijnen voor lozing van 
afvalwater op te stellen. Tot slot dienden er landelijke inventarisaties en regionale 
fosfaatbalansen te worden opgesteld om de zaak te kunnen blijven monitoren. 
Goltermans rol in het bijdragen aan de uitvoering van de voorgestelde aanpak van de 
door hem gesignaleerde problemen zou desondanks beperkt blijven, zo zal in het 
volgende hoofdstuk worden beargumenteerd. 

Samenvattend speelde Golterman, ondanks de aanvankelijke weerstand voortkomend 
uit de institutionele inbedding van het werk van Golterman in het fundamentele 
onderzoek, in de loop van de jaren zeventig een belangrijke rol in de discursieve 
inbedding van de term eutrofiëring in maatschappelijke debatten en beleidsvertogen. 
De weerslag van zijn theorie in het werk van de Commissie Uitvoering Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO) dient in dit verband genoemd te 
worden, evenals die op de doelstellingen van de actiegroep ‘Anti-witter-dan-wit’. De 
term zelfreinigend vermogen en het meten van chloride om vervuiling te bepalen 
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raakten in dezelfde periode langzaamaan in onbruik. Toevoer van organisch materiaal 
en afbraak daarvan werden niet meer als een economische kans, maar als mogelijk 
probleemveroorzakend gezien. De fysiologische en chemische benadering van een 
koppeling tussen trofie en productie was, zoals ook uit voorgaande discussie tussen 
Parma en Schroevers bleek, in de jaren zestig nog vooral een theoretische kwestie. Nu 
werd de aangebrachte causale relatie tussen de trofietoestand en de primaire productie 
als een beleidsprobleem erkend. Vanuit de uit de limnologie overgenomen causaal-
analytische gedachtegang werden te hoog geachte fosfaatgehaltes aangewezen als de 
belangrijkste oorzaak van de gesignaleerde problemen met waterkwaliteit. De 
verschillende technieken die waren ontwikkeld ter defosfatering van afvalwater (zie 
hiervoor Poel, 2008), in combinatie met de voortschrijdende ontwikkeling van 
fosfaatvrije wasmiddelen, werden door beleidsmakers en in het maatschappelijk debat 
als de belangrijkste maatregel voorgesteld om eutrofiëring terug te dringen.  

Verschuivende verhoudingen tussen toegepast en fundamenteel onderzoek in de 
cultuurtechniek 
In de naoorlogse periode, waarin de nadruk lag op herstel van de Nederlandse 
economie, raakten de landbouwwetenschappen dusdanig institutioneel ingebed dat 
vragen over de inhoudelijke richting die landbouwkundigen insloegen buiten de eigen 
kring, en zeker tot het begin van de jaren zestig, vrijwel niet gesteld werden. Niettemin 
werd er in de landbouwwetenschappen juist in deze periode een aantal belangrijke 
keuzes gemaakt voor de wijze waarop deze kennis zich zou ontwikkelen in termen van 
toepassing, en ter hand te nemen onderzoeksonderwerpen. Die keuzes hebben 
betrekking op de discursieve positionering van cultuurtechnische kennis als toegepaste 
en later ook fundamentele wetenschap.  
Het zal in de volgende paragraaf blijken dat het door de eerder genoemde onderzoeker 
Hooghoudt reeds  benoemde probleem van ‘hinder van droogte’, na zijn overlijden in 
1953 nog maar weinig aandacht kreeg. Dit komt mede voort uit de nu te bespreken 
keuzes die cultuurtechnici na de Tweede Wereldoorlog maakten. In wat benoemd werd 
als toegepaste cultuurtechniek zou men enerzijds een interesse ontwikkelen in ingrepen 
in waterinfrastructuur ten behoeve van de in voorbereiding zijnde ruilverkavelingen. 
Dit kwam vaak neer op onderzoek naar de mogelijke winst in termen van 
landbouwopbrengsten door diepere ontwatering. Anderzijds zou men bij wijze van 
fundamenteel onderzoek in het nieuwe vakgebied een interesse ontwikkelen in 
onderwerpen als verdamping en capillair geleidingsvermogen.  
Op droogte werd ook door het Waterschap De Regge, om in het volgende hoofdstuk te 
bespreken redenen, als mogelijk probleem niet geanticipeerd. Door het negeren van 
mogelijke ‘hinder van droogte’ zou het Waterschap De Regge in de jaren tachtig in de 
problemen komen met het verantwoorden van de noodzakelijk geachte normaliseringen 
van de laatste, in het kader van deze derde ronde nog (verder) te verbeteren beken – het 
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onderwerp van hoofdstuk zes. Een beroep op het argument dat de voorgenomen 
‘verbeteringen’ een simpele noodzaak vormden zou dan niet langer volstaan.

De landbouwwetenschappen en de cultuurtechniek: toegepaste of toch fundamentele 
wetenschap? 
Eind negentiende eeuw ontwikkelde zich een interesse in onderwijs in methoden om 
tot optimale ontwatering van landbouwgebieden te komen. Vanuit die interesse 
kristalliseerde zich een aantal decennia later de cultuurtechniek uit tot een zelfstandige 
discipline. Ook ontwikkelde men op verschillende plekken in Nederland belangstelling 
voor studie naar andere aspecten die van belang konden zijn voor de landbouw. In 
sommige gevallen ontwikkelden deze interessegebieden zich tot academische 
disciplines. Een aantal hiervan kwamen te vallen onder de noemer 
landbouwwetenschappen of landbouwkunde. De landbouwkunde vertegenwoordigde 
dus een multidisciplinair vakgebied. 
In Nederland ontwikkelde de behoefte aan onderwijs zich parallel aan de interesse van 
de centrale overheid in het voorzien in mogelijkheden zulk onderwijs te volgen 
(Goudswaard, 1986, p. 163-166). De ontwikkeling van onderwijs in 
landbouwmethodes zette zich relatief laat in, ten opzichte van een land als Duitsland 
waar het zich al rond 1850 had gevestigd (Goudswaard, 1988; Harwood, 2005). Dit 
heeft volgens Goudswaard onder andere te maken met de aanvankelijke weerstand 
tegen dit soort onderwijs, daar velen er van overtuigd waren dat ‘alleen in de praktijk 
van beroepsuitoefening vakmanschap [verworven kon worden] en dat niet slechts 
theorie maar ook toegepaste wetenschapsbeoefening als grondslag van het vak 
overbodige luxe was’ (Goudswaard, 1988). Een veranderende politieke cultuur, 
waarbij bemoeienis van de overheid met economische zaken als de landbouwproductie 
niet langer een door liberalisme ingegeven taboe was, en de landbouwcrisis in de jaren 
tachtig van de negentiende eeuw maakte overheidsingrijpen door het Haagse 
acceptabel. Daardoor kan de ontwikkeling van landbouwkundig onderwijs historisch 
niet los gezien worden van de politieke constellatie waarin het zich ontwikkelde.  
Niet alleen de overheid, maar ook boeren zelf stonden door de crisis meer open voor 
voorlichting en later ook onderwijs in landbouwmethodes. De Staatscommissie die 
werd ingesteld in 1912 om de snelle opeenvolging van ontwikkelingen in de landbouw 
in de drie decennia daarvoor te evalueren, vatte dit voor wat betreft de ontwikkeling 
van de landbouwwetenschappen samen als het hand in hand gaan van ‘ontwikkeling en 
populariseering der landbouwwetenschap’ (Overzicht van het landbouwbedr f in 
Nederland, 1912, p. 2). Met ‘ontwikkeling’ van de landbouwwetenschap doelde de 
commissie op de groei van vooral het onderwijs hierin; met ‘populariseering’ duidde ze 
een door haar gesignaleerde en tegelijk opgekomen behoefte aan voorlichting aan. De 
parallelle ontwikkeling van onderwijs en behoefte aan voorlichting was volgens de 
Commissie in economische zin een gunstige tendens, en diende door de centrale 
overheid zoveel mogelijk gestimuleerd te worden. Zo vormde de snelle ontwikkelingen 
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in de landbouwsector eind negentiende en begin twintigste eeuw de voedingsbodem 
voor de institutionele koppeling van onderwijs, voorlichting en onderzoek in de 
landbouwsector gedurende een groot deel van de twintigste eeuw. Deze is te boek 
komen te staan als het OVO-drieluik.  
Tot de jaren dertig lag in de ontwikkeling van de cultuurtechniek de nadruk op 
onderwijs. Cultuurtechnische beroepsopleidingen werden door de Koninklijke 
Heidemaatschappij verzorgd, met steun van de centrale overheid (Goudswaard, 1988). 
Wilde men zich breder ontwikkelen, dan kon men vanaf 1904 landbouwkunde studeren 
aan de Rijks- Hogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool (voortaan: 
Rijkslandbouwhogeschool) (Maltha, 1976, p. 112). Ook werden er als schakel tussen 
onderwijs en voorlichting sinds 1890 rijkslandbouwconsulenten ingesteld, waarvan de 
eerder genoemde F.P. Mesu een voorbeeld is.85

Onderzoek werd in deze context minder verricht. Het onderzoek dat werd verricht werd 
gedaan aan de regionaal georganiseerde landbouwproefstations. Dit onderzoek richtte 
zich vooral op het testen van de kwaliteit van de in de landbouw gehanteerde 
grondstoffen als zaaizaden en kunstmeststoffen. Ook werd er onderzoek gedaan naar 
de invloed van bevloeiing op bemesting door slibafzetting. Deze 
landbouwproefstations zouden later onder TNO komen te ressorteren, waardoor TNO 
landelijk een flink aandeel in landbouwkundig onderzoek zou krijgen (Kasteel, 1957; 
Rooy, 2007).86 Zo raakte landbouwkundig onderzoek aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog discursief gepositioneerd als de toegepaste wetenschap.  

Reflectie op haar toegepaste karakter werd eind jaren veertig afgedwongen door de 
voorgenomen oprichting van ZWO. Hierdoor ontstond er in de jaren veertig discussie 
in de landbouwwetenschappen over de wijze van definiëring van de disciplinaire 
identiteit van de landbouwwetenschappen. Men had bijvoorbeeld moeite met het 
gegeven dat zij werd weggezet als toegepaste wetenschap, omdat daardoor de positie 
van landbouwkundig onderzoek binnen het nog op te richten ZWO onduidelijk bleef. 
De Wageningse professor Smit, aanwezig als vertegenwoordiger van het bestuur van 
de Rijkslandbouwhogeschool, sprak tijdens een congres over het op te richten ZWO 
zijn zorgen uit betreffende dit onderwerp aan dagvoorzitter H.J. Reinink  

De Senaat der Landbouwhogeschool doet voor niemand onder in waardering voor 
de verbeterde mogelijkheden van zuiver wetenschappelijk onderzoek, die Z.W.O. 
zal bieden. Maar hij heeft daarbij stellig de indruk, dat de landbouwwetenschap 
min of meer vergeten is, nu noch in het voorlopige bestuur der Stichting noch in 

                                                           
85 Mesu speelde een belangrijke rol in de lobby voor een aparte opleiding cultuurtechniek 

(Molen, 1981, p. 164). 
86 In 1957 zal er voor landbouwkundig onderzoek dat eerst bij TNO gebeurde, een aparte 

organisatie worden opgericht, de Nationale Raad van het Landbouwkundig Onderzoek 
(NRLO) (Dijksterhuis, Meulen, & Most, 2007). 
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de commissie, die het ontwerp-statuten moet beoordelen [sic], een 
vertegenwoordiger dier wetenschap is opgenomen. Hij vraagt alsnog om correctie 
daarvan [Een tweede zorg van de Senaat luidde dat] […] de wijze van 
steunverlening aanleiding tot bedenking zou kunnen geven, zij zien de 
Universiteiten en Hogescholen als centra van wetenschappelijk onderzoek, van 
waaruit dit naar alle richtingen kan uitstralen. De ontworpen gang van zaken, 
waarbij het stichten van wetenschappelijke instituten op het programma staat, kan 
leiden tot onttrekking van het wetenschappelijke onderzoek aan Universiteiten, 
waardoor deze tot onderwijsinstituten zouden gedegradeerd worden. Men zou 
daarom de betere subsidiëring van de Universiteitslaboratoria prefereren, en van 
daaruit de uitbreiding van de wetenschappelijke research willen leiden (De
organisatie van het zuiver wetenschappelijk onderzoek in Nederland, 1947, p. 19). 

Smit vond dus dat de landbouwwetenschappen er in de voornemens om een organisatie 
voor zuiver wetenschappelijk onderzoek op te richten relatief bekaaid afkwamen. Ook 
zag hij het gevaar van het wegvallen van subsidies voor onderzoek aan Universiteiten, 
waardoor zij enkel een onderwijstaak zouden overhouden. Zeker in het geval van 
Wageningen was dat geen ondenkbare ontwikkeling, daar veel landbouwkundig 
onderzoek nu al eerder was ondergebracht bij TNO en bij de Rijkslandbouwhogeschool 
om die reden al meer dan bij andere universiteiten een nadruk op het geven van 
onderwijs lag.87

In dit hoofdstuk kwam eerder al naar voren, met referentie aan de woorden van 
professor aan de Landbouwhogeschool Smit, dat de discussie van de indeling van de 
landbouwwetenschappen in het toegepaste institutionele spectrum gevoelig lag. Het 
onderscheid impliceerde immers een hiërarchie tussen beiden vormen van onderzoek. 
Voorzitter van het VWO prof. dr. M.G.J. Minnaert probeerde de verhitte 
landbouwkundige gemoederen tot bedaren te brengen. In de naoorlogse context waarin 
het op peil krijgen van de voedselvoorziening als eerste prioriteit werd gesteld, konden 
juist de landbouwwetenschappen een belangrijke bijdrage leveren, zo stelde Minnaert 
tijdens een congres van de V.W.O. over de rol van de wetenschap in de naoorlogse 
voedselvoorziening  

Misschien zullen er geleerden zijn, die de zorg voor het voedsel beschouwen als 
een laag bij de grondse aangelegenheid; die veel edeler zullen vinden, om alleen 

                                                           
87 Hierdoor ontstonden een aantal jaren later spanningen tussen de Rijkslandbouwhogeschool 

en de TNO-instituten. Vooral de Rijkslandbouwhogeschool was niet gelukkig met de 
institutionele scheiding tussen onderwijs, dat vooral door de School zelf, en onderzoek, dat 
voornamelijk door TNO en later het CILO werd verricht. In 1955 en 1961 bogen 
respectievelijk de regeringscommissies Polak en Koningsberger zich over de wenselijkheid 
van de scheiding van onderwijs en onderzoek in de landbouwkunde. Zie voor een 
beschrijving van deze discussie Maat (2001, p. 71-73). De commissies gingen hierbij tevens 
op zoek naar een nieuwe afbakening tussen zuiver en toegepast onderzoek in de 
landbouwwetenschappen. In die hoedanigheid komen de commissies en hun aanbevelingen 
later in deze paragraaf aan de orde. 
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de aangelegenheden des geestes te verzorgen, en te bespiegelen over de zuivere 
wetenschap of zich te wijden aan de ideale schoonheid. Daarop is ons antwoord, 
dat elk zijn taak in vrijheid moet kiezen en dat wijsheid en kunst inderdaad de 
kostbaarste goederen der mensheid zijn. Maar dit geeft ons niet het recht, het 
voedselvraagstuk als van ondergeschikt belang te beschouwen! De geestelijke 
vreugde wordt er niet minder door, wanneer hij zijn werkzaamheden richt op een 
vraagstuk dat practisch van ontzaglijke betekenis is. De zorg voor eten zou men 
plat-materialistisch kunnen noemen, indien het ging over de overbodige weelde en 
de niet zeer verhevene genoegens van een smulpartij. Maar we weten allen dat het 
voedselprobleem, waarmee we ons zullen bezighouden, betrekking heeft op het 
allernoodzakelijkste dat de mens behoeft om zijn werk met vreugde te kunnen 
doen, om het sobere maal dat daarvoor vereist is voor zijn levensonderhoud. […] 
Zuivere wetenschap, toegepaste wetenschap […] moeten hier samengaan en tot het 
geluk der mensheid bijdragen. Welk een prachtig arbeidsveld! (Fluiter, 1949, p. 8, 
89).

Door landbouwkundigen zou er kort na de Oorlog geen beslissing worden genomen of 
men de landbouwwetenschappen nu moest indelen bij de zuivere of toegepaste 
wetenschappen. De discussie werd namelijk indirect beslecht door de nadruk die 
landbouwminister Mansholt legde op modernisering van de landbouw ten behoeve van 
maximalisering van de opbrengsten van de sector. Mansholt zelf vatte zijn streven 
kernachtig samen tijdens een lezing voor het Verbond van Wetenschappelijke 
Onderzoekers: ‘Wensen wij honger en ondervoeding uit te bannen, dan is 
productievermeerdering een gebiedende eis’ (Fluiter, 1949, p. 12). Hiermee werd ook 
bepaald dat de van oorsprong als toegepaste wetenschap geïnstitutionaliseerde 
landbouwwetenschappen dat ook in de toekomst zouden blijven; want, zo stelde 
Mansholt ook tijdens bovengenoemde gelegenheid: ‘zo ergens, dan geldt bij de 
landbouw, dat nauwe samenwerking tussen wetenschap en practijk niet alleen van 
groot belang, maar zelfs onontbeerlijk is’ (Fluiter, 1949, p. 10). Mansholt stelde aan het 
V.W.O. voor, voortbouwend op de reeds besproken OVO-koppeling, de 
landbouwwetenschap en -voorlichting (nog) intensiever dan voorheen te coördineren 
en verbeteren (Fluiter, 1949, p. 17). 
Met het beleid van Mansholt werden de landbouwwetenschappen, en daarmee ook de 
cultuurtechniek, als toegepaste wetenschappen één van de wetenschappelijke pijlers 
van de Wederopbouw. In termen van de betekenis van de termen ‘toegepast’ en 
‘zuiver’ zoals die in de vorige paragraaf is geanalyseerd, betekende voor het onderzoek 
dat het, ten eerste, op de korte termijn bruikbaar zou moeten zijn. Ten tweede 
betekende het dat de waarde van dit onderzoek werd gedefinieerd in termen van 
economische opbrengst. Institutioneel hield dat in dat het cultuurtechnisch onderzoek 
vooral door stimulering van het landbouwkundige onderzoek zoals dat bij TNO 
plaatsvond zou moeten worden ondersteund. Ook het stimuleren en professionaliseren 
van onderwijs verdiende de aandacht.  
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In de cultuurtechniek zelf was men zich terdege bewust van wat de institutionele 
profilering van de landbouwwetenschappen als toegepast kon betekenen voor de 
financiering van haar onderwijs en onderzoek, zo zal blijken in het hiernavolgende. In 
ruil voor haar bereidwilligheid zich in te laten delen als toegepaste wetenschap zouden 
veel initiatieven van cultuurtechnici die vóór de Oorlog niet van de grond konden 
komen nu wél doorgang vinden.  
Twee voorbeelden daarvan, namelijk het inrichten van een zelfstandige opleiding 
cultuurtechniek bij de Rijkslandbouwhogeschool en een commissie voor 
waterhuishoudkundig onderzoek in relatie tot landbouw bij TNO, zullen nu worden 
besproken.88 Beide initiatieven zijn vanuit analytisch perspectief voorbeelden van de 
wijze waarop cultuurtechnici hun professionele en disciplinaire identiteit kort na de 
Oorlog definieerden. Zij wilden zo de hernieuwde discursieve status van de 
cultuurtechniek als toegepaste wetenschap invulling te geven. Men had de gedachte 
ontwikkeld dat het professionaliseren van de gehanteerde technieken in waterbeheer 
hiertoe uitgelezen mogelijkheden bood. 

Onderwijs en onderzoek in de cultuurtechniek: meebouwen aan het naoorlogse 
‘Landwirtschaftswunder’ in Nederland
De behoefte aan onderwijs in de cultuurtechnische methodes groeide in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw sterk. Van 1917 tot 1935 was het één van de 
achtentwintig keuzevakken in de landbouwkunde. Vanaf 1935 wordt het opgesplitst in 
de twee vakken ‘afwatering’ en ‘polderbemaling en bodemverbetering’. Zeven jaar 
later, in 1942, kwam er erkenning voor de cultuurtechniek als eenheid; ditmaal niet als 
keuzevak, maar als een zelfstandige discipline aan de Rijkslandbouwhogeschool in 
Wageningen. De eerste hoogleraar in de cultuurtechniek, de dertigjarige F. Hellinga, 
werd in 1947 geïnaugureerd. Hij liet zich tijdens zijn oratie als volgt uit over het 
toegepaste karakter van zijn vakgebied 

De cultuurtechniek, aldus wil ik voorstellen, omvat de maatregelen en werken die 
voor een reeks van jaren leiden tot een hogere gebruikswaarde van de bodem. 
Ontginning en herontginning, ontwatering en afwatering, bevloeiing, waterinlaat 
en beregening, landaanwinning en ruilverkaveling worden in deze definitie onder 
één naam naast de andere delen van de landbouwkunde geplaatst en maken 

                                                           
88 Deze voorbeelden verwijzen naar twee instituten op het gebied van cultuurtechnisch 

onderzoek, namelijk de Rijkslandbouwhogeschool Wageningen en TNO. Hoewel twee 
belangrijke spelers, waren deze instituten lang niet de enige die zich hier mee bezighielden. 
De Cultuurtechnische Dienst had sinds 1942 bijvoorbeeld ook een eigen afdeling voor 
cultuurtechnisch onderzoek, waar de ter sprake komende commissie van TNO nauwe 
banden mee had. De kennisinfrastructuur op het gebied van cultuurtechniek omvatte 
daarnaast vele andere instituten en afdelingen daarvan, waaronder bijvoorbeeld de Stichting 
Bodemkartering (STIBOKA) in Wageningen. Zie voor een overzicht van de naoorlogse 
ontwikkeling van de hydrologie en de agrohydrologie hierin het vijfde hoofdstuk van De 
Vries (1982). 
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aanspraak op behandeling als zelfstandig geheel. […] niet uitsluitend van 
theoretische, doch vooral van practische betekenis (Hellinga, 1947, p. 4). 

In zijn oratie definieerde hij het nut van een dergelijk opleiding vooral in termen van 
haar toepassing van theoretische inzichten door toekomstig cultuurtechnisch 
ingenieurs, middels integrale behandeling van de genoemde onderwerpen.  
De veranderde beleidsmatige context waarin Hellinga bovenstaande tekst uitsprak, 
werd bepaald door de versterkte nadruk op het economische belang van de agrarische 
sector. De doelstelling van Hellinga reikte echter verder dan enkel een ondersteunende 
functie van zijn onderwijs aan het beleid van landbouwminister Mansholt. Met de 
toepassing van die inzichten zag de hoogleraar voor toekomstige cultuurtechnici ook 
een belangrijke rol weggelegd bij de volgens Hellinga benodigde professionalisering 
van het waterbeheer door waterschappen. Het werkterrein van de toekomstige 
cultuurtechnicus overlapte in het perspectief van Hellinga dan ook met het werkterrein 
van waterschappen 

De technische toerusting van vele waterschappen is weinig volmaakt. Dit uit zich 
dikwijls in een slechts door conservatisme te verklaren gebrek aan belangstelling 
voor aan te brengen verbeteringen. Deze onverschilligheid, die […] helaas menig 
polderbestuur kenmerkt, leidt enerzijds tot een verslechtering van de inrichting, 
bijvoorbeeld door de vele misplaatste vergunningen tot onderbemaling, anderzijds 
blijven noodzakelijke verbeteringen achterwege of komen deze op 
onoordeelkundige en oneconomische wijze tot stand. Wil men toch de huidige 
opzet behouden, en dit verdient de voorkeur, en toch tot een oplossing van het hier 
geschetste probleem geraken, dan zullen de waterschapsbestuurders tot een actieve 
belangstelling voor de technische zijde van hun taak moeten worden gewekt 
(Hellinga, 1947, p. 7-8).89

De doelstelling van de cultuurtechniek om bij te dragen aan een modernisering van 
waterbeheer, zoals die door Hellinga werd voorgesteld, werd ook door een aantal 
gezaghebbende figuren uit het waterbeheer onderschreven – zeker na de 
Watersnoodramp van 1953 (zie hoofdstuk één). Eén ervan was W.C. Visser. Visser 
was een centrale figuur binnen de Cultuurtechnische Dienst en daarmee één van de 
uitvoerders van de ruilverkavelingsprojecten in Nederland, welke vaak een grondige 
herziening van de waterinfrastructuren vergden.90 Plannen voor ruilverkaveling en 
herziening van de waterinfrastructuur werden decentraal opgesteld en uitgevoerd.  

                                                           
89 Hellinga neemt dus stelling in de discussie over waterschappen, wat als een uiting kan 

worden geïnterpreteerd van zijn betrokkenheid bij de praktijk van het Nederlands 
waterbeheer. Via professionalisering van de technieken van waterschappen, zo stelt hij, kan 
‘de zelfwerkzaamheid van de polderbesturen [worden] gestimuleerd, terwijl de 
veelomstreden autonomie gewaarborgd blijft’ (Hellinga, 1947, p. 8). 

90 De Cultuurtechnische Dienst beschikte zelf ook over een Afdeling Onderzoek. Een ander 
belangrijk instituut op het gebied van cultuurtechnisch onderzoek was de Directie van de 
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In 1952 stelde Visser vast dat het niveau van kennis van waterbeheer ten behoeve van 
de landbouw al tamelijk hoog was. Deze omstandigheid kwam volgens Visser voort uit 
het gegeven dat men minder op basis van ervaring en meer op basis van toegepaste 
wetenschap was gaan werken. ‘Science for its own sake’ had zich daarin bewezen als 
een heilloze weg  

[…] the voices of their more skilled and probably more specialized colleagues are 
now heard in circles formerly dominated by tradition. […] modern methods of 
applying soil science and controlling the water supply were developed. […] 
Fundamental research was evaluated mainly by the practical possibilities it 
offered. Research was closely allied by practice. […] The cultivation of science 
for its own sake, usually resulting from seclusion of the research worker, had only 
limited prospects (Visser, 1952, p. 1-2). 

In de context van het in steeds sterkere mate geïnstitutionaliseerde onderscheid tussen 
zuivere en toegepaste wetenschap, was dus ook Visser, als vertegenwoordiger van in 
waterbeheer een steeds grotere rol opeisende Cultuurtechnische Dienst, overtuigd van 
de zinnigheid van de discursieve en institutionele positionering van de 
landbouwwetenschappen en cultuurtechniek als toegepaste wetenschap. De zin hiervan 
had zich volgens hem immers vanuit de geschiedenis bewezen. 

Visser vervulde, als initiatiefnemer van één van de onderzoekscommissies die na de 
Oorlog bij TNO werden ingesteld, eveneens een prominente rol in het naoorlogse 
onderzoek naar ontwatering. Deze commissies werden opgericht om vooral toegepast 
onderzoek te faciliteren. Een deel van de Marshall hulp werd hier beschikbaar voor 
gesteld, op basis van het argument dat meer kennis van agrohydrologie en de effecten 
van cultuurtechnische ingrepen zou leiden tot een vergroting van de 
landbouwproductie en herstel van de Nederlandse economie (Visser, 1958, p. 16). Zo 
had de droge zomer van 1947 bijvoorbeeld aangetoond dat men op sommige plekken 
met het oog op de landbouwopbrengst te ver was gegaan met het ontwateren van het 
gebied, met droogteschade tot gevolg. De commissie waartoe Visser het initiatief nam 
is de Commissie Landbouwwaterhuishouding Nederland (COLN-TNO), die in 1952 
werd opgericht. Met het oog op het evalueren van droogteschade nam ook Hooghoudt 
deel in de commissie. 
De bereidheid tot samenwerking van wetenschappers en mannen van de praktijk, welke 
uit de samenstelling van de Commissie spreekt, duidt reeds op deze definiëring van de 
identiteit van de cultuurtechniek als toegepaste wetenschap. Visser nam als secretaris 
van de werkgroep zitting in deze Commissie. Naast Hooghoudt vervulde ook Hellinga 

                                                                                                                                                    
Wieringermeerwerken. Ik zal ervoor kiezen het onderzoek van een ingestelde commissies 
voor cultuurtechnisch onderzoek te belichten. In het werk van de te bespreken commissie 
komt het karakter van het cultuurtechnisch onderzoek zoals dat toen verricht werd, door de 
vele leden van de commissie uit zowel ‘wetenschap’ en ‘praktijk’, het beste naar voren.  
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een rol in de Commissie van Beheer van COLN-TNO; evenals de eerder genoemde 
Mesu, nu in zijn functie als directeur van de Cultuurtechnische Dienst. De Commissie 
bestond zowel uit leden met ervaring in de praktijk, zoals medewerkers van de 
Cultuurtechnische Dienst Visser en Mesu, als uit leden uit de wetenschap, in de figuren 
van Hooghoudt en Hellinga. De samenstelling van de Commissie geeft aan dat van het 
nut van de landbouwwetenschappen en cultuurtechniek werd gedefinieerd in termen 
van het genereren van toepasbare kennis voor de betrokken overheidsinstanties. Dat 
deze kennis daadwerkelijk bruikbaar was voor waterbeheerders, blijkt onder andere uit 
een artikel van A.D. Oostra, medewerker van de Cultuurtechnische Dienst, die in een 
artikel in het Landbouwkundig Tijdschrift aangaf hoe er op basis van het onderzoek 
door COLN-TNO naar verdroging in het gebied een plan voor ruilverkaveling ten 
zuiden van Venray tot stand is gekomen, het Plan Panheel (Oostra, 1964).91 Zijn 
toepassing kon de cultuurtechniek dan ook vooral vinden in het waterbeheer.  
De wijze waarop COLN-TNO de doelstelling van haar onderzoekingen formuleerde is 
een tweede voorbeeld van de wijze waarop cultuurtechnici hun identiteit als op 
toepassing van hun inzichten gerichte wetenschappers definieerden. Analoog aan de 
ten dienste stelling van de cultuurtechniek aan de praktijken van waterbeheerders, werd 
de functie van water gedefinieerd in termen van zijn nut voor de landbouw. Hellinga 
stelde in 1954 dat men bij COLN-TNO als uitgangspunt van onderzoek hanteerde dat, 
‘terwijl in de cultuurtechnische praktijk verbetering van de waterafvoer door 
peilverlaging, drainage enz. nog aan de orde van de dag is, een belangrijk deel van het 
agrohydrologisch onderzoek wordt gericht op de eisen, die de gewassen aan de 
groeifactor water stellen’ (Hellinga, 1954, p. 53) [cursivering mb].  Ook Visser 
benadrukte de benadering van de rol van water als ‘groeifactor’ en koppelde dat aan 
een veranderende inhoudelijk zwaartepunt in de cultuurtechniek. Vóór de Oorlog had 
men zich vooral gericht op kwesties rond bemesting en hydraulische vraagstukken; nu 

 [...]ging [men] geleidelijk een accent leggen op de groeifactor water. Het 
drainage-onderzoek kreeg een landbouwkundige doelstelling in plaats van de 
technische van de voorafgaande jaren. [...] In enkele jaren nam het aantal 
onderzoekers toe tot een aantal, dat aangepast was aan de betekenis van het 
vraagstuk (Visser, 1958, p. 5-6) [cursivering mb].92

Aanvankelijk had een Commissie ter voorbereiding van het onderzoek met COLN-
TNO zich drie doelen gesteld. Doel A bestond uit het samenstellen van ‘een overzicht, 
aangevende waar te veel, te weinig of te zout water is, en welke opbrengstdervingen 
hiervan het gevolg zijn’. Doel B was het verkrijgen van een ‘overzicht van de 

                                                           
91 De COLN-TNO metingen zijn bij het aflopen van het onderzoek ondergebracht in het in 

1948 gestichte Archief voor Grondwaterstanden bij TNO. Nog altijd is dat archief aanwezig 
bij TNO en wordt er van de uitgebreide metingen in het kader van het COLN-TNO 
inventarisatie gebruik gemaakt.  

92 Ook Hellinga spreekt van water als groeifactor (Hellinga, 1954). 
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hydrografische en hydrologische gesteldheid van Nederland, waaruit de beschikbare 
hoeveelheden water, zowel open water als grondwater, kunnen blijken’. Het meest 
ambiteuze doel C bestond uit het synthetiseren van de overzichten A en B, ‘waarin de 
landbouwkundig meest gewenste verdeling en beheersing van het water in Nederland is 
uitgewerkt’ (Hellinga, 1954, p. 62). 
Van deze doelen werd uiteindelijk enkel het eerste, doel A, gerealiseerd (Visser, 1958, 
p. 11). Doelstelling B werd niet behaald vanwege het overlijden in 1953 van de 
belangrijkste expert op dit gebied, Hooghoudt; alsmede door gebrek aan coördinatie 
van de vele instellingen die voor het samenstellen van een overzicht van het 
beschikbare water door middel van het meten van regenval en verdamping nodig 
zouden zijn. Door het ontbreken van overzicht B kwam doelstelling C, welke immers 
op basis van een synthese van A en B tot stand zou moeten komen, ook niet van de 
grond.
Concreet realiseerde men doelstelling A door een aantal overzichtskaarten op te stellen. 
Men vervaardigde een hoogtekaart, een grondwaterdieptekaart, een bodemkaart op de 
tot dan toe ongekend gedetailleerde schaal van 1:200.000, en een kaart met 
zoutgehaltes van de open wateren. De grondwaterdieptekaarten werden door Visser 
(1958, p. 119-120 en bijlagen) aan gewasopbrengsten gerelateerd door middel van het 
per grondsoort opstellen van twaalf isocarpendiagrammen. Hij visualiseert in deze 
diagrammen de correlatie tussen grondsoort, winter- en zomerwaterstanden en 
opbrengstdepressies. Ook geeft hij aan waar het optimum zich bevindt. De 
isocarpendiagrammen van Visser zijn een voorbeeld  van het soort schematiseringen 
door COLN-TNO waar kritiek op was van collega-cultuurtechnici. Visser was zich 
terdege bewust van deze kritiek, maar gaf ook aan dat hij zich van de vertekeningen 
door deze (te ver doorgevoerde) schematisering niet teveel rekenschap kon geven, om 
de eenvoudige reden dat kennis van de invloed van periodes van wateroverlast of  
-tekorten ontbrak.  
Er was vanwege dit gebrek aan kennis van tevoren dan ook al besloten geen aandacht 
te schenken aan regionale klimaatsverschillen. Hellinga stelde in zijn uiteenzetting van 
de werkzaamheden van COLN-TNO in 1954 dan ook  

In het C.O.L.N.-onderzoek wordt aan de invloed van streeksgewijze verschillen in 
neerslag- en verdampingshoeveelheden voorbijgegaan [...]. een algemeen 
aanvaarde methode tot het vaststellen van verschillen in de verdamping tussen 
verschillende gebieden in Nederland ontbreekt. Het is gewenst, dat bij een 
verfijning van de waterhuishoudkundige onderzoekingen aan dit punt aandacht 
wordt besteed [...] (Hellinga, 1954, p. 63). 

Bij het aflopen van COLN-TNO in 1958 legde Visser op het ontbreken van een 
dergelijke methode opnieuw de nadruk, ditmaal vanuit zijn constatering dat ‘het 
onderzoek naar de vochthoudendheid van het profiel alsmede de vorderingen van het 
regenval- en verdampingsonderzoek de gedachten in een richting hebben doen gaan, 
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die afwijkt van wat vijf jaar geleden de gangbare mening was [...] toen werd de 
ontwateringseis uit bodemeigenschappen en grondwaterdiepte afgeleid’ (Visser, 1958, 
p. 13). Verder stelde hij vast dat  

hoewel klimaatvariaties wat betreft de suppletie van ontbrekend water uit het 
regenoverschot van maatgevend belang zijn [...] de mogelijkheid van het zoeken 
van deze oplossing nog niet aanwezig [was], omdat het onderzoek naar de 
vochthoudendheid van de grond noch dat naar de regen en verdamping voldoende 
ver gevorderd was. Op dit punt was een coördinerende taak nog niet mogelijk. De 
snelle ontwikkeling van het pF-onderzoek [vochtbepaling van de grond, mb] en de 
verdampingsberekeningen in een tijdvak, dat wat later viel dan dat waarin het 
C.O.L.N.-werk liep, zou thans wellicht een ander standpunt ten aanzien van de 
klimaatsinvloed hebben doen innemen, zij het, dat het inzicht in de relatie tussen 
regenval en verdamping enerzijds en de opbrengscurven anderzijds ook thans nog 
lang niet voor gebruik gereed is (Visser, 1958, p. 13). 

Voorafgaand aan en tijdens de looptijd van COLN-TNO van 1952 tot 1958 had het 
onderzoek ten aanzien van regenval en verdamping dus een hoge vlucht genomen. 
Visser doelde hier onder andere op het werk door de Commissie Hydrologisch 
Onderzoek van TNO (CHO-TNO), waarin ook Hooghoudt vanuit een interesse in 
toepassing van 1946 tot 1953 onderzoek deed naar verdamping.93 Het was echter bij 
het aflopen van het werk van de Commissie nog altijd niet bruikbaar. Visser was wel 
optimistisch over de mate waarin de data gegenereerd via COLN-TNO kan bijdragen 
aan inzicht in deze relatie 

Het inzicht in de vorm van de opbrengstcurven groeide onder invloed van het 
C.O.L.N.-onderzoek in zodanige mate, dat de mogelijkheid een curve op grond 
van de analysecijfers aan de tekentafel te construeren snel naderbij komt. De 
studie met betrekking tot de constructie van een goed model voor de beoordeling 
van de invloed van vocht en lucht op het gewas wordt thans voortgezet. Het doel, 
dat daarbij voorop staat, is het onderzoek te velde naar de vorm van de vochtcurve 
voor bepaalde profielen en hydrologische omstandigheden zoveel mogelijk 
overbodig te maken (Visser, 1958, p. 122). 

De oorzaken voor het ontbreken van inzicht in de relatie tussen regenval en 
verdamping, en een generieke formule en modellering hiervan, weet Visser aan het 
ontbreken van een accent op fundamenteel onderzoek binnen COLN-TNO en de 

                                                           
93 Raats en Feddes zeggen over deze oriëntatie van Hooghoudt dat ze waarschijnlijk 

voortkomt uit een dominantie van wetenschappers in zijn omgeving op de toepassing van 
kennis van bodemstructuren in het landbouwbedrijf. Hierdoor heeft volgens hen de meest 
waarschijnlijke kandidaat in de jaren veertig en vijftig om dit onderwerp uit te werken 
uiteindelijk geen onderzoek opgezet naar de beweging van water in de onverzadigde zone 
(Raats & Feddes, 2006, p. 11). Hun vermoeden bevestigt mijn argument van de naoorlogse 
dominantie van het discours van toegepaste wetenschap in de cultuurtechniek. 
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coördinatie van zulk onderzoek (Visser, 1958, p. 7). Hij relativeerde deze conclusie 
wel meteen, want, zoals hij ook al eerder aangaf, was ‘eerst geleidelijk [is] gebleken, 
dat voor een aantal vraagstukkken de basis van benodigde kennis nog niet aanwezig 
was, dan wel de mogelijkheid tot een oplossing te komen met algemeen geldende 
methoden van onderzoek niet met zekerheid vaststond’. Om de bruikbaarheid van de 
gegevens van COLN-TNO te vergroten is dus meer fundamenteel onderzoek nodig, 
met name aangaande de invloed van regenval en verdamping, aldus Visser. Als voorzet 
hiervoor organiseerde Visser in 1958 als één van de laatste activiteiten in het kader van 
COLN-TNO een symposium over het fenomeen verdamping (Wind, 1960). 
Visser benadrukte echter natuurlijk vooral het succes van het onderzoek door COLN-
TNO, en niet het gebrek aan verdieping van bestaande kennis. Hij legde daarvoor de 
nadruk op de geschiktheid van de gegevens voor COLN-TNO; en daarmee op het 
welslagen van het initiatief, dat immers was opgezet uit het oogpunt van water als 
groeifactor. Hij stelde 

Nu over geheel Nederland in samenwerking met het Archief van 
Grondwaterstanden nog steeds het grondwaterniveau wordt opgenomen in 
aansluiting aan de opname van C.O.L.N. verdient het alle overweging, dat de 
besturen van de polder en stroomgebieden het opmeten van deze 
grondwaterdiepten overnemen, de cijfers bestuderen en hun bemalings- of 
opstuwingsbeleid op combinatie van regen-, verdampings- en 
grondwaterdieptecijfers gaan baseren. De reeks van C.O.L.N.-gegevens is hierbij 
van betekenis (Visser, 1958, p. 123). 

Visser koesterde de verwachting dat deze gegevens tevens van groot nut zouden 
kunnen zijn bij verbeteringsplannen in het kader van landinrichtingsprojecten, en bij 
het voorkomen van fouten die er volgens hem in bijvoorbeeld Drenthe toe hebben 
geleid dat de ontwatering te diep had plaatsgevonden. Hierdoor hadden zich in de 
droge jaren van 1947 en 1948 ernstige droogteschade voorgedaan, wat bij aanvang van 
het initiatief een van de redenen was geweest voor Visser om überhaupt te ijveren voor 
het oprichten van een COLN-TNO. 
Hoewel met fundamenteel inzicht de wijze van dataverzameling door de werkgroepen 
van COLN-TNO vergemakkelijkt had kunnen worden en meer inzicht had kunnen 
opleveren, benadrukte Visser het belang van het werk van de Commissie voor 
praktijktoepassingen. Zijn roep om meer fundamenteel onderzoek naar verdamping en 
de beweging van vocht in de bodem (het zogenaamde capillaire geleidingsvermogen) 
had inmiddels echter wel in bredere kring gehoor gevonden. 

Beide voorbeelden geven aan dat cultuurtechnici, na de discussie hierover in de jaren 
veertig, hun vakgebied vanaf 1947 vooral positioneerden als toegepaste wetenschap. 
Hierdoor konden zij de cultuurtechniek institutioneel als zelfstandige discipline 
positioneren, met als legitimering dat zij zo zou bijdragen aan de professionalisering 
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van onder andere het decentraal georganiseerde waterbeheer. Ook namen 
cultuurtechnici als Hellinga en Hooghoudt zitting in op basis van financiering vanuit de 
Marshall hulp tot stand gekomen commissies voor landbouwkundig en hydrologisch 
onderzoek bij TNO. Dit om het reeds vóór de Oorlog opgestarte onderzoek naar 
ontwatering uit te breiden, nu onder verwijzing naar het nut hiervan in de landbouw. 
Water werd hierin benaderd als groeifactor.  
De kritiek op de vergaande schematisering door COLN-TNO en het verweer van 
Visser namens de Commissie, dat men niet anders kon vanwege het ontbreken van 
fundamentele kennis van verdamping en waterbeweging in de onverzadigde zone, geeft 
aan dat cultuurtechnici hier vooral een strategische keuze maakten. Het belang van 
fundamenteel onderzoek werd ook door hen immers onderschreven, zo bleek uit het 
voorgaande. In de context van het naoorlogse landbouwbeleid was het echter 
strategisch handiger zich te positioneren als toegepaste wetenschap, daar er vooral voor 
dit soort onderzoek en onderwijs geld beschikbaar werd gesteld.  
Het onderzoek door COLN-TNO werd door zijn ‘concentratie van vele krachten van
onderzoek’ al in 1953 geroemd als een belangrijk signaal van de ‘emancipatie van het 
agrohydrologisch onderzoek’ of het ‘réveil van het landbouwkundig onderzoek op het 
gebied van waterhuishouding en watervoorziening’.94 In de jaren vijftig en zestig zou 
zich als teken van verdere emancipatie een uitgebreid cultuurtechnisch ‘apparaat’ 
ontwikkelen (zie Andela, 2000, p. 50-65). Het toegepaste cultuurtechnische onderzoek 
dat in de context van dit apparaat plaatsvond stond vooral ten dienste van het 
naoorlogse landbouwstructuurbeleid, met als belangrijk instrument de ruilverkaveling. 
De beschreven ‘emancipatie’ van de cultuurtechniek via COLN-TNO gaat dan ook 
gelijk op met een toename van het aantal ruilverkavelingen in de periode van 1940 tot 
en met 1960 (fig. 3).  
Dit ‘cultuurtechnisch reveil’ bracht ook een discursieve koppeling van de 
cultuurtechniek met ‘toegepast onderzoek’ met zich mee. Hinder van droogte was in 
1947 een belangrijke aanleiding geweest om COLN-TNO in te stellen. Mogelijke 
problemen met verdroging raakten door de focus van een nieuwe generatie 
cultuurtechnici op het overheidsproject van de ruilverkavelingen echter langzaam op de 
achtergrond. Ook met het ontstaan van belangstelling voor onderwerpen die als van 
fundamenteel wetenschappelijk belang werden gedefinieerd, zou droogte als probleem 
echter niet terugkeren op de cultuurtechnische onderzoeksagenda.  

                                                           
94 Het werk van dr. S.B. Hooghoudt in dienst van het landbouwkundig onderzoek: Rede 

uitgesproken door P. Bruin op de herdenkingsbijeenkomst van 1 October 1953, p. 28.  
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Figuur 3. Oppervlakte van de gereedgekomen, in uitvoering zijnde en aangevraagde blokken 
per 31 december 1940 voor de jaren 1924-1960 (Soet, 1961, p. 676). 

Toegepast onderzoek in de cultuurtechniek en de opbouw van een ‘cultuurtechnisch 
apparaat’
Het Ministerie van Landbouw en Visserij – dat in 1955 nog opdracht had gegeven om 
het ICW op te richten – stelde eind jaren vijftig vragen bij de verhouding tussen 
toegepast en fundamenteel onderzoek in de landbouwwetenschappen. De aanleiding 
voor het stellen van deze vragen was de constatering van het Ministerie, dat het accent 
in de landbouwwetenschappen in te hoge mate was verschoven naar het verrichten van 
toegepaste wetenschap en dat de gevolgen daarvan kritisch dienen te worden gevolgd 
en geëvalueerd.  
Deze constatering was zoals gezegd niet ongegrond. Door de landbouwpolitiek ingezet 
door Mansholt was de aandacht van de ‘toegepaste’ cultuurtechniek in hoge mate 
gericht geraakt op vraagstukken rondom landinrichting als gevolg van voornemens 
voor ruilverkavelingen. Voor de zogenaamde ‘natte’ cultuurtechniek hield dit in dat 
water overwegend werd benaderd als ‘groeifactor’. 
Men stelde voor het vinden van antwoorden in deze kwestie in 1959 een Commissie 
aan, onder leiding van prof. dr. V.J. Koningsberger. Deze evalueerde de kwestie als 
volgt: 
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De vraag is gesteld of bij de grote vlucht, welke het Landbouwkundig Onderzoek 
heeft genomen, wel voldoende aandacht is besteed aan het fundamenteel gerichte 
werk, dat in eerste instantie, zo niet exclusief, zijn plaats vindt aan de 
Landbouwhogeschool. Voor volledige ontplooiing van het Landbouwkundig 
Onderzoek in Nederland moet immers worden gestreefd naar een juist evenwicht 
en naar een gezonde wisselwerking tussen het meer fundamentele en meer 
toegepaste onderzoek. De landbouwhogeschool is een opleidingsinstelling, maar 
op academisch niveau, hetgeen impliceert, dat een belangrijk deel van haar taak uit 
ontwikkeling van de landbouwwetenschap bestaat. De studenten die later hun 
werkkring bij het landbouwkundig onderzoek zullen vinden moeten tijdens hun 
studie worden geconfronteerd met onderzoekingsproblemen en dan uiteraard op 
een wijze, die volledig op de hoogte van de tijd is. Ook moet worden bedacht, dat 
bij onvoldoende ontwikkeling van het fundamentele onderzoek het toegepaste 
onderzoek hiervan de weerslag ondervindt en dat stilstand van het eerste 
sterilisatie van het tweede zou betekenen (Koningsberger, 1961, p. 5-6). 

De Commissie Koningsberger benadrukte dus het belang van fundamenteel onderzoek 
in de landbouwwetenschappen, en bepleitte het belang van het plaatsvinden van zulk 
onderzoek en onderwijs in de academische context van de Landbouwhogeschool. Eind 
jaren zestig mondt het werk van deze Commissie uit in wat Maat (2001, p. 74-76) 
omschrijft als een gelaagde structuur in de landbouwwetenschappen. Hierin werd het 
zuivere onderzoek in de landbouwwetenschappen gelokaliseerd aan de 
Landbouwhogeschool en aanhangige instituten. Dit had tot gevolg, dat de academische 
landbouwwetenschappen door beleidsmakers nu tevens als ‘zuivere wetenschap’ 
werden gezien. Maat analyseert hoe het advies van de Commissie Koningsberger, en 
daarmee de nieuwe duiding van de landbouwwetenschappen als zuivere wetenschap, 
leidde tot een stijging in het aantal specialisaties en het aantal promovendi aan de 
Landbouwhogeschool. Daaruit blijkt de voortvarendheid waarmee de 
landbouwwetenschappen zich positioneerden als fundamentele wetenschap.  
Ook in de cultuurtechniek zijn signalen van deze voortvarendheid in de bronnen terug 
te vinden. Een toename van het aantal specialisaties en promoties in de 
landbouwwetenschappen in jaren zestig is bijvoorbeeld ook traceerbaar bij het ICW. 
Hoogleraar in de agrohydrologie Van der Molen (1981, p. 169) schrijft dat, ondanks 
het feit dat cultuurtechniek in zijn perspectief altijd oog zou moeten houden voor de 
breedheid van haar vakgebied, in 1965 verdere specialisatie noodzakelijk bleek. Ook 
Wesseling (1977) merkt de noodzaak hiervan op. Als reden noemt Van der Molen dat 
‘bij academisch onderwijs deze brede kennis gepaard moet gaan met verdieping’. Hier 
echoot het advies van de Commissie Koningsberger in door, die immers ook de 
verdieping van de landbouwwetenschappelijke kennis door middel van onderwijs aan 
de Landbouwhogeschool had aanbevolen. Om aan de breedheid van de cultuurtechniek 
toch recht te doen, zo vermeldt Van der Molen ook, sprak men overigens bij de nieuw 
ingerichte studierichtingen liever van ‘oriëntaties’ dan van ‘specialisaties’ (Molen, 
1981, p. 168-169). Als nieuwe specialisatie wordt eerst het onderwerp waterzuivering 
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als studierichting ingesteld; later komt daar de richting milieuhygiëne bij. Ook het 
aantal promoties aan het ICW bij de vakgroep cultuurtechniek steeg in de periode 
1965-1975 met de helft ten opzichte van de voorgaande tien jaar; van zes in de periode 
1955 tot 1965 tot negen in de periode van 1965 tot 1975 (Molen, 1981, p. 179-181). 
De hier beschreven tendens om ook meer fundamentele, theoretische problemen aan te 
pakken in de cultuurtechniek valt samen met een aantal bredere ontwikkelingen in de 
kennisinfrastructuur rondom cultuurtechniek in relatie tot de praktijk van het 
waterbeheer. De Vries (1982, p. 100) signaleert in 1982 vanaf de jaren zestig een 
toename in het aantal leerstoelen in de (agro)hydrologie als zodanig. Volker en Van 
Dam bezetten er twee in Delft, Kraijenhoff van den Leur en Van der Molen twee in 
Wageningen, Engelen, Simmers en De Ridder drie aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. De Vries kent de oorzaken van de ontwikkeling van de hydrologie als 
zelfstandige discipline in de jaren zestig toe aan de vergroting van inzicht in 
transportverschijnselen van water in de hydrologische kringloop en ontwikkeling van 
de systeemanalyse. Met vergroting van inzicht in transport van water in de 
hydrologische kringloop duidt De Vries op de toename van kennis van processen 
waarin verdamping en capillair geleidingsvermogen een rol spelen als onderdeel van 
deze kringloop; systeemanalyses werden vergemakkelijkt en tegelijkertijd complexer 
door het gebruik van computers. Dat zijn met andere woorden precies de onderwerpen 
waar volgens cultuurtechnici de kennis in de jaren vijftig nog over ontbrak, en op basis 
waarvan zij de noodzaak voor een groter aandeel van fundamenteel onderzoek 
beargumenteerden. Breder dan enkel in de landbouwwetenschappen, wijst ook 
wetenschapshistoricus Brookman op de ontwikkeling van een ideologische breuk van 
wetenschappers begin jaren zestig met het ideaal van Wederopbouw; een ideaal waar 
hun onderzoeksonderwerpen en financiering vanaf 1945 zo sterk aan gekoppeld waren 
geraakt (1979, p. 302-349).  

Verdamping en capillair geleidingsvermogen als onderwerpen voor fundamenteel 
onderzoek in de cultuurtechniek 
Bij de nadruk op toegepast onderzoek in de landbouwwetenschappen werden dus op 
regeringsniveau in het begin van de jaren zestig vragen gesteld. Ook een deel van de 
meer op theorie georiënteerde cultuurtechnici zocht naar mogelijkheden om onderzoek 
te verrichten naar onderwerpen die men van ‘fundamenteel’ belang achtte: verdamping 
en capillair geleidingsvermogen.  
De strategische koppeling van cultuurtechniek met toegepaste wetenschappen en haar 
institutionalisering als zodanig, en het succes van deze strategie in de jaren die 
volgden, leidden dus bij sommigen tot de ontwikkeling van de stellingname dat het 
fundamentele onderzoek in de cultuurtechniek meer aandacht verdiende. Aan het dan 
net opgerichte Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) aan de 
Landbouwhogeschool in Wageningen zou men dan ook ruimte inbouwen voor de 
ontwikkeling van fundamenteel onderzoek.  
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Veel medewerkers van COLN-TNO vonden na het aflopen van dit initiatief in 1958 
een nieuwe betrekking bij het zojuist opgerichte Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding (ICW) in Wageningen (Wesseling, 1977). Het ICW werd in 1955 op 
initiatief van het Ministerie van Landbouw en Visserij opgericht, en is één van de 
voorlopers van het huidige onderzoekinstituut Alterra. Vanaf het begin van de jaren 
zestig is de tendens richting het positioneren van het werk van het ICW als 
fundamenteel onderzoek versterkt waarneembaar. In 1977 besprak één van de 
toenmalige kopstukken van de cultuurtechniek en op dat moment hoofd van de 
afdeling Waterhuishouding van het ICW, prof. dr. Jans Wesseling, het aspect 
waterhuishouding in een speciale uitgave van het Cultuurtechnisch Tijdschrift, over 
‘een twintigtal jaren cultuurtechnisch onderzoek’.95 Zijn visie op het belang van het 
belang van fundamentele cultuurtechniek in 1977 luidde dat, hoewel de taken van ‘het 
ontwikkelen van kennis en inzicht in het vakgebied’ en ‘het oplossen van zich 
voordoende problemen’ beide tot taken van het ICW behoren 

 [d]e feitelijke situatie [zo is], dat problemen niet kunnen worden opgelost indien 
geen inzicht bestaat in de processen die ze beheersen. Als een onderzoeker zich 
doorlopend moet bezighouden met het zoeken van oplossingen voor praktische 
problemen zonder in de gelegenheid te zijn bepaalde facetten nader te 
onderzoeken, dan zal hij zich na verloop van enige tijd moeten behelpen met de 
hem oorspronkelijk ter beschikking staande kennis. Vele vraagstukken zullen dan 
óf verkeerd óf in het geheel niet worden opgelost. De onderzoeker zal dan ook in 
de gelegenheid moeten worden gesteld een voldoende deel van zijn tijd aan 
basisonderzoek te besteden. De mate en snelheid waarmee resultaten van zulk 
basisonderzoek in de praktijk worden toegepast, blijken sterk afhankelijk te zijn 
van het feit in hoeverre de potentiële gebruiker er in slaagt directe 
aanknopingspunten te vinden met zijn praktische problemen (Wesseling, 1977,  
p. 128). 

Voortschrijdend inzicht op basis van fundamenteel onderzoek behoorde in zijn visie 
dus de nadruk te krijgen ten opzichte van de tweede taak, om de zich voordoende 
problemen op te lossen. Wesseling sprak ook van de noodzaak dat men zich als 
onderzoeker niet teveel in beslag laat nemen door ‘lokale praktijkproblemen, waardoor 
er voor hem geen tijd meer overblijft voor meer fundamenteel gericht onderzoek’ 
(Wesseling, 1977, p. 129). Een deelnemer van een  postdoctorale cursus over 
ontwatering gegeven door Wesseling in 1965, de latere hoogleraar aan de 
Landbouwuniversiteit Wenen prof. dr. Kastanek, herinnert zich in 2006 dat Wesseling 
hem tijdens deze cursus aanraadde ‘to take a look behind the subject’. ‘Since that 
time’, zegt Kastanek, ‘I am especially interested in the theoretical background’ [van 
bodemfysica, mb] (Raats & Feddes, 2006, p. 15). 

                                                           
95 Raats & Feddes (2006, p. 15). 



DE ONTWIKKELING VAN DE HYDROBIOLOGIE, LIMNOLOGIE EN CULTUURTECHNIEK

137

Hoe kan het dat Wesselings positionering van het belang van fundamenteel onderzoek 
binnen het ICW in 1977 zo verschilt van die van de eerste hoogleraar in de 
cultuurtechniek, professor F. Hellinga, nota bene promotor van Wesseling, en zelfs van 
één zijn voorgangers, adjunct-directeur van het ICW W.C. Visser? Hellinga en Visser 
legden immers beiden, zoals in het voorgaande al aan de orde is geweest, de nadruk op 
de toepasbaarheid door waterbeheerders van de onder hun hoede gegenereerde 
wetenschappelijke inzichten. Ligt hier een inhoudelijke verandering van 
onderzoeksinteresses van cultuurtechnici aan ten grondslag, of was het wederom om 
strategische redenen dat de cultuurtechniek nu (mede) als fundamentele wetenschap 
werd voorgesteld? 

Algemeen heeft het onderscheid tussen zuivere en toegepaste wetenschappen vooral 
institutioneel betekenis gehad. Brookman schrijft  

The idea of a continuum from pure science via applied science to technology […] 
will leave us with the problem of highly arbitrary demarcations […] we have to 
face the reality that terms such as ‘applied science’ and ‘pure science’ have been 
‘fixed’ for example in the naming of all kinds of institutional constructions and in 
more or less normative and operational classifications (Brookman, 1979, p. 167). 

In het vervolg van zijn proefschrift analyseert Brookman drie stadia van 
institutionalisering van dit onderscheid. Ook uit mijn onderzoek blijkt dat het 
onderscheid vooral de taak van beleidsmakers het beschikbare onderzoeksgeld op een 
in hun perspectief legitieme wijze te verdelen, vergemakkelijkte. Wetenschappers zelf 
vonden het vaak lastig hun discipline als zuiver of toegepast in te delen. Ik gaf in de 
voorgaande paragraaf als voorbeelden hiervan hoe geestes- en de 
landbouwwetenschappers kort na de Oorlog niet goed met het onderscheid overweg 
konden. Na de oorlog maakte men zoals besproken in de cultuurtechniek de 
strategische keuze zich bij TNO en de Landbouwhogeschool Wageningen onder te 
laten brengen. 
Dat betekent echter niet dat wetenschappers zich niets van het onderscheid hoefden aan 
te trekken in hun werk. De institutionalisering van het onderscheid in de jaren zestig, 
en de naoorlogse inbedding van de landbouwwetenschappen als toegepaste wetenschap 
hierin, betekende tevens dat de landbouwwetenschappen beperkt waren in hun keuze 
voor te onderzoeken onderwerpen. Die moesten immers tot het genereren van direct 
toepasbare kennis leiden. De sluimerende onvrede hierover profileerde zich al in de 
hierboven besproken evaluatie van het onderzoek door COLN-TNO. Vanuit die 
onvrede zou men de kans zich meer als fundamenteel-wetenschappelijk te profileren, 
en een reeks nieuwe onderwerpen te kunnen aanpakken die men beschouwde als 
behorend tot het fundamentele domein van wetenschap, niet laten ontnemen. De te 
bespreken ontwikkelingen in het onderzoek aan het nieuwe Instituut voor 
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Cultuurtechniek en Waterhuishouding laten dan ook zien, dat zowel inhoudelijk als 
institutioneel een versteviging van de positie van het fundamentele onderzoek 
opportuun werd gevonden. 

Het ICW werd opgericht op instigatie van het Ministerie van Landbouw en Visserij en 
werd ondergebracht bij de Landbouwhogeschool Wageningen. De doelstelling van de 
oprichting van het ICW was de onderzoeksresultaten uit de commissies van TNO op 
een centrale locatie verder uit te diepen. Waar veel van deze onderzoeken en projecten 
gebaseerd waren op regionale inventarisaties kwamen de onderzoeksresultaten van al 
deze projecten inhoudelijk dus bij elkaar in het onderzoek door het ICW.  Maltha 
(1976) buigt zich in zijn overzicht van de ontwikkeling van de landbouwkunde, over de 
vraag op welke schaal onderzoek dient plaats te vinden: regionaal, via de proefstations 
of landelijk, in een centraal Instituut. Eind jaren vijftig werd via de oprichting van het 
ICW uit het oogpunt van centralisatie de keuze gemaakt voor een landelijke schaal. 
Zoals gezegd vonden na het aflopen van het onderzoek door COLN-TNO veel 
medewerkers van deze commissie werk bij het nieuwe instituut (Lier, 1981; Wesseling, 
1977). Niet toevallig werd de afdeling waterhuishouding bij het ICW in 1957 veruit de 
grootste (Wesseling, 1977, p. 125). W.C. Visser, één van de initiatiefnemers van 
COLN-TNO, zou zelf in 1956 adjunct-directeur worden van het Instituut. Ik beschreef 
in de voorgaande paragraaf hoe tijdens het onderzoek verricht door COLN-TNO de 
medewerkers een beter beeld hadden gekregen van wat lacunes waren in de bestaande 
kennis van grondwaterstanden, en de invloed hiervan op de landbouwproductie. Die 
lacunes deden zich vooral gelden op het gebied van verdampingsonderzoek 
(evaporatie) en de vochtbeweging in de onverzadigde toplaag van de bodem.  
Niet toevallig ook werden juist deze onderwerpen aangegrepen door onderzoekers in 
dienst van het ICW. Hierin speelden de eerdere ontwikkeling van de theorie van 
Howard Penman in 1949, de fysische en modelmatige uitwerking hiervan door prof. dr. 
W.R. van Wijk en Wageninger C.T. de Wit, en het vervolg dat ICW-onderzoeker  
P.E. Rijtema hieraan gaf een belangrijke rol (Berg, 1981; Raats & Feddes, 2006; Vries, 
1982). Penman koppelde in 1948 zonnestraling, luchtvochtigheid (afgeleid uit 
zogenaamde verzadigingsdeficiet op basis van de relatieve luchtvochtigheid) en 
windsnelheid om het potentiële waterverbruik van gewassen te kunnen berekenen op 
basis van meteorologische omstandigheden. Bij genoeg water en volledige bedekking 
van de grond was de plant het medium dat water vanuit de grond in de atmosfeer 
bracht. Hieruit kon men de potentiële verdamping afleiden. Zo kon men de potentiële 
verdamping uitrekenen en vergelijken met de werkelijke verdamping, om zo te bepalen 
hoeveel meer of minder water er nodig is voor optimale groei van het gewas. W.R. van 
Wijk nuanceerde Penman’s rekenmethode door de invloed van windsnelheid te 
nuanceren (Vries, 1982, p. 113). Agrobioloog in Wageningen C.T. De Wit voegde daar 
in 1958 aan toe de constatering dat er een evenredig verband bestaat tussen 
waterverbruik en droge-stofproductie tot aan het niveau van de potentiële verdamping. 
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Een medewerker van het ICW, Rijtema, introduceerde in 1965 zijn proefschrift een 
vierde element in de berekeningsformule die Penman ontwikkelde, namelijk de 
weerstandsfactor van de plant.  
Een ander onderwerp dat medewerkers van het ICW aanpakten en waaruit blijkt dat zij 
een meer fundamentele interesse hadden ontwikkeld, was het verschijnsel van capillair 
geleidingsvermogen. Het basisidee hiervan, dat al begin twintigste eeuw in Engeland 
werd ontwikkeld, is dat een plantenwortel een aantal krachten moet overwinnen om 
water te kunnen opnemen. Aan die zuigkracht werd een logaritmische waarde aan 
verbonden, de zogenaamde pF-waarde. Medewerker van het ICW F. Bierhuizen ging 
begin jaren zestig ook met dit onderwerp aan de gang (Berg, 1981, p. 104; Bierhuizen, 
1962). Hij ving aan met het bepalen van de pF-curve in verschillende grondsoorten. 
Men kon dat in het laboratorium bepalen en hoefde dus over het algemeen meer 
tijdrovend veldonderzoek te doen. Een andere medewerker van het ICW, G.P. Wind, 
die later overigens een belangrijke rol zou spelen bij het ontwikkelen van modellen in 
de cultuurtechniek, hield zich bezig met de mate waarin capillair opstijgend 
grondwater kon bijdragen aan de watervoorziening van gewassen. Wesseling, later 
directeur van het ICW, promoveerde in 1957 op dit onderwerp. Ook de eerder 
genoemde Rijtema koppelde zijn theorie over verdamping eerst in 1959, en nogmaals 
in zijn proefschrift in 1965, met de zich snel ontwikkelende theorie over capillaire 
werking in het polderland. 
De aandacht van cultuurtechnici werkzaam bij het ICW verschoof dus naar 
onderwerpen die een fundamentele benadering vergden. Er kwam een nadruk te liggen 
op het speuren naar wetmatigheden en het op basis hiervan opstellen van 
rekenmethodes. Een hulpmiddel om zulke wetmatigheden op te sporen kwam spoedig 
voorhanden, namelijk de computer. De introductie van de computer kan in het kader 
worden begrepen van de centralisering van landbouwkundig onderzoek, die Maltha 
signaleerde en die ik in het begin van deze paragraaf besprak. Centralisering van het 
onderzoek in Wageningen maakte de inzet van computers immers mogelijk, doordat de 
kostbare apparatuur nu maar één keer hoefde te worden aangeschaft en men gebruik 
kon maken van elkaars computers, daar die zich vaak in hetzelfde gebouw bevonden. 
Een medewerker van het Instituut schreef in 1967 over het gebruik van deze apparatuur 
door het ICW 

For data processing, besides a number of mechanical calculating machines, a small 
table computer is available.  Although its memory is small, the possibility to cut 
immediately into the run of a program, its magnetic card input, which makes it 
possible to preserve specific programs, and the ease with which research personal 
can master its use, make it a useful research tool. To run more extensive programs 
time is hired of larger machines belonging to data processing organizations, one of 
which is occupying part of the Staringbuilding [het gebouw waarin ook het ICW 
was gevestigd] (Schierbeek, 1968, p. 86). 
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Om de beweging van water in al deze processen te modelleren, werd al sinds het begin 
van de twintigste eeuw gebruik gemaakt van modelinstallaties. Computermodellen 
maakten het echter mogelijk de deelprocessen die aan de hand van bovengenoemde 
onderwerpen werden geanalyseerd kwantitatief door middel van koppeling van 
verschillende wiskundige vergelijkingen met elkaar in verband te brengen. Men kon nu 
momentopnames van bepaalde processen in relatie tot elkaar maken, bijvoorbeeld het 
proces van waterafvoer in relatie tot regenval, en de uitkomsten hiervan eenvoudig en 
snel over een bepaalde tijdschaal met elkaar vergelijken. Hierdoor werd het 
eenvoudiger systeemanalyses te verrichten. Zulke systeemanalyses werden door 
cultuurtechnici zelf benoemd als een pijler van fundamenteel onderzoek in hun 
vakgebied (Vries, 1982).  
Cultuurtechnici raakten dus via verdieping van de onderwerpen verdamping en 
vochthuishouding meer gericht op het ontdekken van wetmatigheden. De introductie 
van de computer was een belangrijk hulpmiddel hierin. Het benoemen van zulke 
wetmatigheden werd als een bezigheid van fundamentele onderzoekers gezien. Het 
ontdekken ervan nam de plaats in van de eerdere nadruk van cultuurtechnici op het 
genereren van gegevens die voor waterbeheerders van direct belang zijn, zoals nog het 
geval was geweest met de onderzoeksresultaten van COLN-TNO.  
Tevens raakte men geïnteresseerd in internationale kennisuitwisseling rondom deze 
onderwerpen. Ten eerste nam het aantal gastonderzoekers dat bij het ICW op tijdelijke 
basis werd aangesteld toe (Wesseling, 1977). Ten tweede faciliteerde het ICW 
internationale bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld het congres dat in 1969 in het kader 
van het door UNESCO ingestelde International Hydrological Decade in Wageningen 
werd gehouden, met als thema Water in the Unsaturated Zone, waar juist het ICW zich 
de voorgaande jaren op basis van fundamenteel onderzoek zich zo sterk op had willen 
profileren. Het werd georganiseerd door de UNESCO en de International Association 
of Scientific Hydrology. Hiervoor waren buiten een heel aantal vertegenwoordigers van 
westerse landen, ook cultuurtechnici uit onder andere Afghanistan, Iran, Jordanië, 
Ethiopië, Kenia, Maleisië, Korea en India naar Wageningen gekomen. Er waren vijf 
medewerkers van het ICW aanwezig bij dit congres: C. van den Berg, L.F. Ernst,  
P.E. Rijtema, W.P. Stakman en, opnieuw, W.C. Visser (Rijtema & Wassink, 1969,  
p. 15-21). Daarnaast publiceerden landbouwwetenschappers (en naar men mag 
aannemen dus ook cultuurtechnici van het ICW) in de jaren zestig veelvuldig, en ook 
steeds vaker in het Engels (Maltha, 1976, p. 175). 

De verhouding tussen toegepast en fundamenteel onderzoek in de cultuurtechniek 
Samenvattend liet ik zien hoe, voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, onderzoek 
naar grondwaterstanden, drainage en peilbeheer al her en der al op gang was gekomen. 
Na de Oorlog werd dit soort onderzoek via vooral COLN-TNO discursief 
gepositioneerd in en institutioneel ondergebracht bij de toegepaste wetenschappen. De 
ontwikkelde kennis werd ingezet ten behoeve van het realiseren van het 
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landbouwbeleid van Mansholt. Ook de nadruk in het cultuurtechnisch onderwijs, dat 
vanaf 1942 verzelfstandigd was, lag op het opleiden van cultuurtechnisch ingenieurs 
voor een maatschappelijke carrière. Inhoudelijke ontwikkeling van cultuurtechnische 
kennis naar ‘water als groeifactor’ vond plaats in de context van de grote vraag naar 
kennis om modernisering van de landbouw mogelijk te maken. Hierdoor raakte de 
cultuurtechniek als zelfstandig vakgebied na de Oorlog institutioneel stevig verankerd 
in de Nederlandse kennisinfrastructuur voor landbouw en waterbeheer. Water werd 
door cultuurtechnici vooral benaderd als groeifactor. 
Bij de ontwikkeling van een ‘cultuurtechnisch apparaat’ werden op rijksniveau eind 
jaren vijftig vraagtekens geplaatst. Naast toegepast onderzoek moest er in de 
landbouwwetenschappen ook aandacht zijn voor fundamenteel onderzoek. Veel 
voormalig medewerkers van COLN-TNO zouden vanaf de oprichting van het ICW in 
1955 bij dit instituut werkzaam worden. Al tijdens het onderzoek verricht in de looptijd 
van COLN-TNO stuitten cultuurtechnici op een tekort aan kennis van 
verdampingsverschijnselen en capillair geleidingsvermogen. Eind jaren vijftig kwam er 
discussie op gang over de verhouding tussen fundamenteel en toegepast onderzoek in 
de landbouwkunde. Cultuurtechnici grepen de mogelijkheden aan die uit deze discussie 
voortsproten om deze onderwerpen op de agenda van het fundamenteel onderzoek te 
zetten.  
Het ICW werd daarmee een belangrijk centrum voor onderzoek naar deze thema’s. Dit 
onderzoek zorgde ervoor dat het ICW inhoudelijk gericht raakte op het formuleren van 
wetmatigheden, ofwel op wat men als fundamenteel onderzoek was gaan beschouwen. 
Het toenemend gebruik van computers voor het eenvoudig en snel uitvoeren van steeds 
complexere problemen versterkte deze tendens. 
Vanuit de behoefte de kennis over de ontdekte wetmatigheden en rekenmethoden te 
delen, raakte het ICW meer gericht op het onderhouden van contacten met andere 
wetenschappers, ook internationaal. Men publiceerde in toenemende mate in het 
Engels en organiseerde in 1966 een belangrijk internationaal congres. Mede op grond 
van het succes van de strategieën in de ontwikkeling van toepassingsgericht onderwijs 
en toegepast onderzoek die zij in de context van de Wederopbouwperiode ontwikkelde, 
kon de cultuurtechniek zich dus vanaf het begin van de jaren zestig ontwikkelen tot een 
zelfstandig vakgebied, met bijbehorende mogelijkheden voor het verrichten van 
fundamenteel onderzoek.  
Tot slot de vraag hoe het kan dat ‘droogte’ als onderwerp in de verdrukking raakte in 
de keuzes die cultuurtechnici maakten. Droogteschade door ontwatering was immers 
één van de redenen was voor Visser geweest om in 1947 het initiatief te nemen tot 
oprichting van COLN-TNO. Het zou echter al snel daarna verdwijnen van zowel de 
toegepaste als de fundamentele cultuurtechnische agenda.  
Cultuurtechnici hadden hun vakgebied, onder druk van de op handen zijnde oprichting 
van ZWO enerzijds en de landbouwpolitiek van Mansholt anderzijds, vooral als een 
toegepaste wetenschap gepositioneerd. De COLN-TNO benaderde water dan ook in de 
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loop der tijd steeds meer als groeifactor, zeker na het overlijden van Hooghoudt in 
1953. Cultuurtechnici zouden zich in de jaren vijftig en zestig een belangrijke rol in het 
uitvoeren van de ruilverkavelingen verwerven. 
Tijdens het onderzoek dat cultuurtechnici uitvoerden voor de COLN-TNO, stuitten de 
onderzoekers op een gebrek aan kennis van verdampingsverschijnselen en capillair 
geleidingsvermogen. Veel medewerkers van COLN-TNO vonden werk bij het in 1958 
opgerichte Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, en legden zich nadien 
toe op deze, in het perspectief van deze cultuurtechnici, fundamenteel onderzoek 
vereisende onderwerpen. In deze maalstroom van ontwikkelingen in de cultuurtechniek 
kreeg het onderwerp droogte nog maar weinig aandacht.  

De keuzes van cultuurtechnici verklaren het gebrek aan aandacht van het Waterschap 
De Regge voor droogteschade door ontwatering echter slechts gedeeltelijk. In 
hoofdstuk twee besprak ik immers dat het Waterschap De Regge al eerder, namelijk 
eind jaren dertig en begin jaren veertig, aandacht had besteed aan 
droogteverschijnselen, in de vorm van een onderzoeksopdracht aan een expert op dit 
gebied, dr. S.B. Hooghoudt. Kennis over de relatie tussen de verbeteringen die waren 
uitgevoerd en droogteverschijnselen was dus wel degelijk aanwezig bij het 
Waterschap. Niet alleen de keuzes die cultuurtechnici maakten kunnen dus 
verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan aandacht voor het onderwerp. Er moet dus 
nog een andere verklaring zijn. Deze komt in het volgende hoofdstuk aan bod, en hangt 
samen met decentrale organisatie van het waterbeheer en de eigen dynamiek die 
hierdoor was ontstaan in het Twentse waterbeheer.  
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4. Besluitvorming rond defosfatering bij Rijnland en een nieuwe ronde 
verbeteringen door Waterschap Regge en Dinkel 

Begin jaren zeventig hadden hydrobiologen en limnologen enerzijds, en cultuurtechnici 
in dienst van overheden en verschillende onderzoeksinstituten anderzijds, ieder hun 
keuzes gemaakt voor het verrichten van fundamenteel danwel toegepast onderzoek. 
Parallel daaraan kozen zij voor een institutionele inbedding van hun werk, een 
inhoudelijke benadering daarvan, en hadden zij een voorkeur voor bepaalde 
onderwerpen ontwikkeld.  
Waterbeheerders ontwikkelden begin jaren zeventig initiatieven waaruit hun 
verhouding tot het onderzoek in beide domeinen naar voren komt. Deze initiatieven 
worden in dit hoofdstuk in samenhang met de ontwikkeling van de vakgebieden in het 
vorige hoofdstuk besproken. Tevens komen kwesties terug betreffende de legitimiteit 
en het bestaansrecht van waterschappen, hun organisatiecultuur en de ontwikkelde 
voorkeuren voor bepaalde vormen van kennis en manieren van kennisontwikkeling. 

Eutrofiëring als beleidsprobleem; maar voor wie, en welke aanpak vereist het? 
In 1965 had het Hoogheemraadschap van Rijnland de verantwoordelijkheid op zich 
genomen voor wat men noemde ‘actief waterkwaliteitsbeheer’. Om hieraan invulling te 
geven stelde Rijnland lozingsnormen op: water mocht enkel op de boezem worden 
geloosd als het van een bepaalde kwaliteit was. Haalde het die kwaliteitnorm niet, dan 
moest het voor lozing gezuiverd worden. 
Zoals ook in hoofdstuk één aan de orde kwam werd een landelijk wettelijk kader voor 
het regelen van het beheer van waterkwaliteit pas vijf jaar later ingesteld, in 1970. De 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren maakte van het inrichten van voorzieningen 
voor waterzuivering een verplichting voor de provincie, die deze ofwel door mocht 
spelen aan de (grotere) waterschappen in haar gebied, ofwel aan daarvoor opgerichte 
zuiveringsschappen. Het ging hier om een verplichting tot zogenaamde 
‘tweedetrapszuivering’, dat wil zeggen zuivering op basis van biologische afbraak door 
enzymen. ‘Derdetrapszuivering’, waarbij ook fosfaten uit het afvalwater werden 
gefilterd via chemische toevoegingen, zou pas vanaf 1979 als een verplichting gaan 
gelden.  
Veel waterkwaliteitsbeheerders – in de meeste gevallen waterschappen – hadden eerder 
het experiment niet aangedurfd. Zo gaf dr. ir. H.J. Eggink van Waterschap De Dommel 
in een artikel met de veelzeggende titel ‘De Dommel is schoon’ (1977, p. 408)  aan dat 
zijn Waterschap, na de grote investeringen die de aanleg van biologische 
zuiveringsinstallaties met zich meebracht, een nieuwe investering in 
defosfateringstechnieken niet kon verantwoorden zolang het nut daarvan nog onzeker 
was. Ook een medewerker van Rijnland zelf, de hydrobioloog Sjoerd Klapwijk, geeft 
aan dat een keuze voor derdetrapszuivering lastig te verantwoorden zou zijn: 
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De financiële consequenties van de zuiveringstaak drukken reeds zo zwaar, dat bij 
velen het gevoel leeft van ‘moeten we nog verder gaan? Laten we, voordat we met 
iets nieuws beginnen, eerst de conventionele zuiveringstaak maar afmaken!’ 
(Klapwijk, 1977, p. 285). 

Rijnland had echter door zijn relatief lange, in hoofdstuk twee beschreven geschiedenis 
van kwaliteitsbeheer een grote affiniteit met het onderwerp waterkwaliteit ontwikkeld. 
Algemeen zag het Hoogheemraadschap het als zijn verantwoordelijkheid als groot en 
vermogend waterschap te investeren in kennisontwikkeling. Men had ook ruime 
ervaring met het politiek-strategische belang van kennis, zo bleek al in hoofdstuk twee. 
Daarbij wilde het Waterschap laten zien dat men als decentrale waterbeheerder wel 
degelijk in staat kon worden geacht verantwoordelijkheid te dragen voor een 
onderwerp dat van algemeen belang werd beschouwd. Waterkwaliteit was zo’n 
onderwerp, zoals de ontwikkeling dat zorg voor waterkwaliteit via de WVO nu als een 
taak van de centrale overheid werd geformuleerd, aantoont. Het doorsluizen van 
fosfaatrijk water naar elders, oftewel het ‘passieve’ kwaliteitsbeheer waar Rijnland zich 
vanaf de jaren twintig van had bediend, werd niet langer als dienend aan dit belang 
opgevat.   
Vanuit deze achtergronden wilde men de mogelijkheid een derde zuiveringstrap in
rioolwaterzuiveringsinstallaties in te bouwen, in vergelijking met andere 
waterschappen, al tamelijk vroeg overwegen; namelijk al aan het begin van de jaren 
zeventig. Voorwaarde was wel dat er zekerheid zou worden verkregen omtrent het nut 
van een dergelijke zuiveringstrap voor de bestrijding van eutrofiëring. Zou dit namelijk 
niet effectief zijn in de verlaging van fosfaatgehaltes en de bestrijding van eutrofiëring, 
dan zou het inbouwen van een extra zuiveringstrap enkel schade berokkenen. Voor het 
defosfateringsproces in rioolwaterzuiveringsinstallaties werden namelijk aluminium- 
en ijzerverbindingen gebruikt. Deze zouden ten dele via het gezuiverde water in het 
oppervlaktewater terecht zouden komen. Ook zou de hoeveelheid slib, een restant van 
het zuiveringsproces, door het gebruik van ijzersulfaat toenemen. Als defosfatering niet 
zinvol zou blijken, zou men door het inbouwen van een derde zuiveringstrap de 
waterkwaliteit dus alleen maar verder belasten. 
De overweging om een extra zuiveringstrap in te bouwen moest volgens het 
Hoogheemraadschap gebeuren op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Uit 
hoofdstuk twee werd duidelijk dat Rijnland een organisatiecultuur had ontwikkeld 
waarin oog was voor wat algemeen als de voorhoede van wetenschappelijke 
ontwikkelingen werd gezien. Het had bijvoorbeeld eerder, via ingenieur De Gruyter, 
nauw contact onderhouden met leden van de Hydrobiologische Club als Isebree-Moens 
en Van der Werff. Tevens zou, in de lijn van de analyse in hoofdstuk drie waaruit de 
hiërarchische verhouding tussen zuivere en toegepaste wetenschap naar voren kwam, 
de keuze logischerwijs op de in hoger aanzien staande fundamentele wetenschap 
vallen. Voor beantwoording van de vragen die Rijnland had was daarom de in 
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Nederland nog jonge discipline van de limnologie de meest waarschijnlijke kandidaat. 
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het boezemwater en de vraag, of 
derdetrapszuivering effect zou hebben, zocht het hoofd van de Technologische Dienst 
ir. H.A. Meijer begin jaren zeventig contact met het Limnologisch Instituut.  
Directeur van het Limnologisch Instituut Golterman raadde Meijer aan een 
onderzoeker in dienst te nemen voor beantwoording van de vraag, of defosfatering 
voor het tegengaan van eutrofiëring in het geval van de meren en plassen in het 
beheersgebied van Rijnland zinvol zou zijn. In 1973 werd hiertoe drs. Alja Schmidt-
van Dorp aangenomen. Zij was opgeleid als biologe, en was afgestudeerd in de 
plantenfysiologie. Een deel van haar opleiding vervulde ze bij het Limnologisch 
Instituut te Nieuwersluis, waar ze bijvakken volgde in onder andere de biochemie.  
Haar achtergrond in de fysiologie en biochemie blijkt uit de nadruk in haar onderzoek 
op het achterhalen van dat chemische element dat de causale relatie tussen de 
trofietoestand en primaire productie bepaalt; oftewel de beperkende factor. Schmidt-
Van Dorp ging in haar promotieonderzoek op zoek naar een causale relatie tussen, ten 
eerste, de aanwezige voedingsstoffen en de snelheid van de primaire productie en ten 
tweede, een causale relatie tussen de aanwezige voedingsstoffen en de biomassa van 
het fytoplankton. Zij koos voor een onderzoek naar de rol van stikstof, fosfaat, straling 
en temperatuur in beide relaties. In haar optiek waren, op basis van de samenstelling 
van de bodem en het vooral via de Rijn aangevoerde water, fosfaat en stikstof de meest 
waarschijnlijke kandidaten voor de rol van beperkende factor.   
Schmidt-Van Dorp bemonsterde water uit zes ondiepe, relatief afgesloten plassen: de 
Kager Plassen, het Braassemermeer, de Mooie Nel, de Nieuwkoopse Plassen, de 
Langeraarse Plassen en de Westeinder Plassen. In diepere plassen of stromend water 
speelden volgens Schmidt-Van Dorp andere factoren een rol, zoals verblijftijd, die het 
bepalen van een relatie tussen het trofieniveau en primaire productie lastiger maken. 
Aan de hand van zogenaamde bio-assays, glazen bekers waarin de primaire productie 
in de daarvoor geschikt gemaakte monsters over een bepaalde tijdsperiode werden 
gevolgd, bepaalde Schmidt van Dorp dat de soorten algen die in deze watermonsters 
voorkomen, zich langzamer vermenigvuldigden en minder voorkwamen bij een tekort 
aan stikstof. Een tekort aan fosfaat deed zich nauwelijks voor.  
In het overgrote deel van de gevallen bleek stikstof dus de beperkende factor.  De 
verhouding die hierin bepalend bleek was 16. Zolang de verhouding 16 delen N 
tegenover 1 deel P of minder bleef, was fosfaat de beperkende factor in de monsters. In 
het geval dat de delen stikstof onder de 16 ten opzichte van de delen fosfaat kwam, 
werd stikstof de beperkende factor.96 Dat bleek bij in ieder geval de Westeinder- en 
Nieuwkoopse Plassen het geval. Voor de Kager en de Langeraarse Plassen werden 
dezelfde resultaten gevonden. 

                                                           
96 Theoretisch zou ook een stijging van het aantal delen fosfaat van stikstof de beperkende 

factor kunnen maken. Dat deed zich in deze situatie niet voor, zie figuur 1. 



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

146

Figuur 1. De verhouding stikstof-fosfaat in genoemde plassen op basis van het onderzoek door 
Schmidt-Van Dorp (1978, p. 83). 

Over het Braassemermeer kon de onderzoekster op basis van de genomen monsters 
geen sluitende conclusies trekken; de Mooie Nel bleek dermate hoge gehalten aan 
voedingsstoffen te bevatten dat een beperkende factor niet aanwezig was. Schmidt-Van 
Dorp concludeerde 

Bovengenoemde resultaten leidden tot de konklusie, dat stikstof regelmatig de 
meest beperkende factor was in de Kager-, de Westeinder-, de Nieuwkoopse- en 
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de Langeraarse Plassen. De trofietoestand […] in Rijnlands boezemwateren werd 
in het algemeen niet door fosfaat bepaald. Door fosfaatverwijdering uit afvalwater 
in zuiveringsinstallaties (plus vérstrekkende riolering van afvalwater) zou de 
fosfaatbelasting, vergeleken met de situatie in 1975, met iets meer dan de helft 
kunnen verminderen. Echter zelfs door deze maatregelen zal fosfaat waarschijnlijk 
niet de meest beperkende factor voor de fytoplanktongroei in de boezem worden. 
Daarom kan geen verbetering van de trofietoestand van dit water worden 
verwacht, tenzij de fosfaatbelasting door andere maatregelen nog verder kan 
verminderen (Schmidt-Van Dorp, 1978, p. 235-236). 

De conclusies van Schmidt-Van Dorp leidden kort na haar promotie in de zomer van 
1978 tot schreeuwende krantenkoppen. Het onderwerp eutrofiëring genoot immers 
volop de aandacht, zoals al in hoofdstuk vier werd beschreven – vooral nu er ook 
concrete maatregelen op til waren om eutrofiëring te bestrijden. De CUWVO had 
zojuist voorgesteld om de voornaamste fosfaatlozers de kosten voor defosfatering zelf 
te laten opbrengen. In Trouw verscheen op 29 juni een artikel met de kop ‘Fosfaat niet 
altijd de grote boosdoener’; een vergelijkbare artikel viel te lezen in De Waarheid, dat 
kopte ‘Fosfaat misschien niet de belangrijkste oorzaak vies water’. In de Haagsche 
Courant verscheen een artikel met de kop ‘Conclusie na diepgaand onderzoek: “Niet 
fosfaat maar stikstof bederft het water”’.
Golterman, die Schmidt-Van Dorp eerder had aangedragen bij Rijnland als kandidaat 
voor het verrichten van dit onderzoek, accepteerde echter niet dat de zaak waar hij zich 
sinds 1965 voor had ingezet, namelijk vermindering van de lozing van fosfaten op het 
oppervlaktewater, mogelijk averij op zou lopen. Zowel in de Haagsche Courant als in 
Trouw verschenen een aantal dagen later twee nieuwe artikelen, nu respectievelijk met 
de koppen ‘Fosfaat blijft de grote boosdoener’ (fig. 2) en ‘Fosfaat in de groentesoep’. 
Hierin probeerde hij conclusies van Schmidt-Van Dorp te relativeren en, uitgaande van 
zijn perspectief op de zaak, ook te nuanceren. Te relativeren, door te stellen dat het 
hem wel bekend was dat stikstof ook ‘de kwade genius’ is, maar dat daarmee enkel nog 
maar eens is aangetoond dat hij in 1965 al gelijk had: de problemen zouden, als men 
toen niet met defosfatering aan de slag zou gaan, wel eens uit de hand kunnen lopen. 
Uit deze redenering vloeit de nuancering van de discussie voort die Golterman wenste 
aan te brengen in de discussie. De ‘wetten van oorzaak en gevolg’ (zie hier weer de 
causaal-analytische benadering die het debat domineert) zouden hier ‘haasje over 
spelen’, zo stelde hij. Wat Schmidt-Van Dorp aantoonde was vooral dat het probleem, 
door de traagheid van de overheid in hun aanpak ervan, inmiddels uit de hand was 
gelopen. De hoeveelheid fosfaten was namelijk dermate groot geworden, dat niet 
fosfaat maar stikstof de beperkende factor was geworden; in ieder geval toch in het 
beheersgebied van Rijnland. 
Op 16 september zou nog een enkel bericht verschijnen in het NRC Handelsblad over 
het vertrek van Golterman bij het Limnologisch Instituut, om zijn werkzaamheden in 
de Franse streek Camargue voort te zetten. Hierin kwam Golterman nogmaals terug op 



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

148

de traagheid van de overheid in het coördineren van een aanpak van fosfaatlozingen: 
zijn teleurstelling hierover was voor hem een van de redenen om Nederland te verlaten. 
De discussie had zich echter inmiddels voortgezet in H O, één van de twee grote 
Nederlandse vakbladen voor waterbeheerders.  

Figuur 2. Artikel dat op 3 juli 1978 in de Haagsche Courant verscheen, met het weerwoord van 
dr. H.L. Golterman op Schmidt-Van Dorps conclusie dat stikstof de oorzaak van eutrofiëring  
zou zijn. 

In de ingenomen standpunten vallen twee verschillende invalshoeken ten opzichte van 
het proefschrift van Schmidt-Van Dorp te analyseren. De eerste invalshoek van de 
kritiek was dat er op haar conclusies inhoudelijk het een en ander af te dingen viel. 
Zowel op basis van de door haar gebruikte methodes als op basis van haar 
onderzoeksgebied zou de rol die stikstof speelt ofwel overdreven zijn, of niet 
voldoende aangetoond. Zij zich teveel ten dienste van beleidsmakers zou hebben 
opgesteld door te beweren dat haar conclusies onomstotelijk bewezen konden worden 
geacht en algemeen geldig waren. Dit volgens de critici op basis van methodes en 
bemonstering die zich niet lenen voor zulke algemene conclusies. De tweede 
invalshoek van kritiek die te analyseren valt op basis van de discussie in H O luidde 
juist dat Schmidt-Van Dorp zich teveel door haar positie als fundamenteel onderzoeker 
had laten leiden, en te weinig rekening had gehouden met de bestaande praktische 
mogelijkheden voor defosfatering dan wel denitrificatie. Ook de wijze waarop fosfaat 
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zich ophoopt in het milieu zou door Schmidt-Van Dorp onterecht zijn genegeerd, 
terwijl kennis daarover juist praktische aanwijzingen zou kunnen opleveren voor een 
aanpak van de problemen.  
De eerste invalshoek is herkenbaar in het standpunt dat onder andere werd ingenomen 
door een naaste collega van Schroevers bij het RIN (het voormalige RIVON), de 
hydrobioloog dr. Piet Leentvaar (1978). Hij vond dat zij haar conclusies als algemeen 
geldig had gepresenteerd waar zij dat volgens hem niet waren. Schmidt-Van Dorp 
sprak van ‘het Nederlandse oppervlaktewater’ waar zij volgens Leentvaar – met 
verwijzing naar de relatief afgesloten boezemwateren die zij had onderzocht – beter 
had kunnen refereren van ‘het ontvangende binnenwater’. Bovendien baseerde zij zich 
theoretisch op Zwitsers en Canadees onderzoek. Hier was volgens Leentvaar sprake 
van een andere beginsituatie. Deze kenmerkt zich door de aanwezigheid van uitermate 
zoet water, terwijl het Rijnlandse water in beginsel al aanzienlijk zouter is door 
kwelwater dat omhoog komt uit het diepe grondwaterpakket. Als ‘bioloog’ – de 
paradigmatische uitgangpunten van deze benadering besprak ik in het vorige  
hoofdstuk – weet Leentvaar dit aan Schmidt-Van Dorps benadering vanuit wat hij 
noemde de ‘produktiviteitsgedachte’. Hierbij werden processen in het water benaderd 
als chemische uitwisseling. Hiermee deed men volgens Leentvaar geen recht aan ‘de 
structuur van het water als milieu’. Tot slot was Nederlands oppervlaktewater volgens 
Leentvaar per definitie tot op zekere hoogte eutroof, en kan men in plaats van 
eutrofiëring daarom beter van een situatie van hypertrofie spreken. Hieruit komt 
overigens opnieuw de wens van biologen naar voren om ten behoeve van een dieper 
begrip van de plaatselijke situatie meerdere trofieniveaus van elkaar te onderscheiden. 
Leentvaars bezwaren tegen het werk van Schmidt-Van Dorp zijn, zo geeft hij aan, 
vooral academisch van karakter. De nuance om van hypertrofie in plaats van eutrofie te 
spreken is ‘vaag en weinig zeggend wanneer het erom gaat de oorzaken weg te nemen’ 
(p. 384). 
De tweede invalshoek komt onder meer naar voren in het standpunt van een 
medewerker van het RIZA, S.H. Hosper (1978). Hosper achtte de situatie voorstelbaar 
dat in sommige gevallen stikstof als beperkende factor kon optreden. Het was echter op 
basis van het onderzoek van Schmidt-Van Dorp niet onomstotelijk bewezen dat dat 
inderdaad het geval was, daar zij de verblijftijd van het water evenals de lichtintensiteit 
niet had meegewogen als factoren die volgens Hosper wel degelijk van belang waren. 
Als stikstof in een enkel geval de beperkende factor zou zijn, dan zou daarvoor 
omwille van deze consensus sluitend bewijs geleverd moeten worden – wat Schmidt-
Van Dorp dus had nagelaten volgens Hosper. Dit vooral ook omdat de algemene 
consensus onder Nederlandse limnologen was, dat in de meeste gevallen fosfaat als 
beperkende factor. De kritiek van Hosper luidde dus dat haar conclusies niet voldoende 
onderbouwd waren. 
Niet dat het allemaal veel had uitgemaakt. Hosper ging namelijk vervolgens in op de 
vraag in hoeverre stikstof als ‘stuurvariabele’ zou kunnen dienen voor het bestrijden 
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van eutrofiëring. Hoewel stikstof theoretisch de rol van beperkende factor zou kunnen 
vervullen, bood stikstof volgens Hosper – beperkende factor of niet – geen 
aanknopingspunt voor de bestrijding van eutrofiëring. Schmidt-Van Dorp hield geen 
rekening met het gegeven dat ‘het aandeel, direct afkomstig van de mens in de totale 
fosfaatbelasting van verontreinigde meren [...] duidelijk groter [is] dan het aandeel van 
de mens in de totale stikstofbelasting’. Fosfaat zou daarom beter beheersbaar zijn, 
omdat het meer direct afkomstig is van de mens. Stikstof zou zich in het milieu 
verspreiden via onder andere het gebruik van kunstmest, dat op een meer diffuse wijze 
in het water terecht komt. Hierdoor was het eenvoudiger – zeker waar het een aanpak 
van eutrofiëring door waterbeheerders betrof – een aanpak van eutrofiëring op basis 
van fosfaatverwijdering in te richten. Een laatste reden volgens Hosper om tot 
defosfatering en niet tot denitrificatie over te gaan, was dat bepaalde algen in staat 
zouden zijn bij een tekort aan stikstof in het water zelf, dit alsnog uit de lucht te halen.  
Golterman voerde in het vakblad voor waterbeheerders H O een combinatie van deze 
argumenten aan om op basis hiervan nogmaals aan te tonen dat regionale 
waterbeheerders zich, zoals hij al vanaf 1965 had beweerd, toch vooral op 
defosfatering moesten blijven richten ter bestrijding van eutrofiëring. In termen van de 
gebruikte methodes zou het door Schmidt-Van Dorp ingezette rekenmodel een 
discutabele zijn, en daarnaast ook nog op een wijze zijn ingezet die achteraf niet te 
repliceren valt door het ontbreken van ‘ieder inzicht in de nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid van de door haar gevolgde methode’ (Golterman, 1979, p. 41). Via de 
besproken metingen op basis van monsters in bio-assays werd bovendien de toevoer 
van fosfaten vanuit de bodem niet verdisconteerd – volgens Golterman een cruciale 
factor. Het bio-assay vertegenwoordigde daarmee te zeer een momentopname, en 
vertoonde onvoldoende gelijkenis met de complexe situatie in de plas zelf. 
Tot slot van zijn inhoudelijke commentaar gaf Golterman aan dat het hem had verbaasd 
dat haar conclusies zoveel opzien baarden. Werk van limnologen waar hijzelf 
veelvuldig aan refereerde, namelijk dat van E.A. Thomas en W.G. Lund, had al eerder 
in de richting gewezen dat stikstof als beperkende factor kon optreden. Golterman 
verwees echter ook naar de stelling dat in Nederland algemeen mag worden 
aangenomen dat fosfaat de beperkende factor is, waarmee hij inspeelde op de mede 
door hemzelf gevestigde consensus in de jaren zestig over de aard van de problematiek 
(1979, p. 43).  
Voor een tweede punt van kritiek, dat Schmidt-Van Dorp te weinig rekening zou 
houden met de praktische mogelijkheden tot defosfatering dan wel denitrificatie, had 
Golterman al een voorzet gedaan in de diverse krantenartikelen, waarin hij reageerde 
op de consternatie die was ontstaan als gevolg van het proefschrift van Schmidt-Van 
Dorp. Voor de aanwezigheid van stikstof in het oppervlaktewater moest de oorzaak 
vooral in het (kunst)mestgebruik door de landbouw gezocht worden. Denitrificatie van 
afvalwater kon daar geen invloed op uitoefenen, en, zo stelde Golterman al puntig in 
Trouw: ‘je kunt toch moeilijk veronderstellen dat we de kunstmest afschaffen’. Ook 
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had Golterman ten tijde van de discussie in de media al aangegeven dat, zelfs al zou 
stikstof in een enkel geval als beperkende factor optreden, defosfatering alsnog de 
beste methode zijn om eutrofiëring te bestrijden. Dat stikstof als beperkende factor was 
gaan fungeren, was volgens hem namelijk te wijten aan de verdere snelle toename van 
de hoeveelheid fosfaat in het oppervlaktewater in de afgelopen jaren. Door fosfaat te 
verwijderen, zou men deze situatie volgens Golterman kunnen omkeren en van fosfaat 
weer de beperkende factor kunnen maken. 
Dit argument kende ook een praktische achtergrond. Golterman had reeds aangegeven 
dat er wel methodes voor defosfatering voor handen zijn, en niet voor denitrificatie. Op 
basis van zijn inhoudelijke commentaar op het proefschrift van Schmidt-Van Dorp kon 
hij dit argument in H O genuanceerder uiteenzetten. Men dient zich te bedenken dat 
Golterman goed op de hoogte was van de ontwikkelingen in methoden om de hoge 
fosfaatgehaltes terug te dringen. De lijst van personen die aan het KNCV-rapport van 
de onder zijn leiding staande Stuurgroep Fosfaten hadden meegewerkt getuigt van het 
grote netwerk dat Golterman had opgebouwd. Ze vermeldde onder meer de namen van 
een medewerker van de Amerikaanse wasmiddelenfabrikant Procter & Gamble ir. Nico 
de Oude en hoofd van de Provinciale Waterstaat Utrecht dr. M.A. de Ruiter. Dit werpt 
licht op de wijze waarop Golterman, ondanks zijn taakstelling zich vooral op 
fundamenteel onderzoek te richten, op de hoogte kon blijven van de verschillende 
technieken die op dat moment werden ontwikkeld om fosfaten in wasmiddelen te 
vervangen door andere werkzame stoffen (zie hiervoor Loeber, 2003). Vanuit de 
bekendheid met de ontwikkelingen op het gebied van defosfatering waarschuwde hij 

De door Schmidt [sic] geopperde mogelijkheid om stikstof te verwijderen lijkt 
academisch interessant, maar de realiteit is dat in geen enkel land ter wereld 
praktisch uitvoerbare processen, die alle belangrijke bronnen aanpakken, zijn 
ontwikkeld. Mijn bezorgdheid is dat de door Schmidt geopperde academische
mogelijkheid, de invoering van de reeds ontwikkelde en effectief werkende 
defosfatering aanzienlijk zal vertragen (Golterman, 1979, p. 42) [cursivering mb]. 

Met haar conclusies had Schmidt-Van Dorp had zich als theoreticus volgens Golterman 
onvoldoende rekenschap gegeven van de bestaande ontwikkelingen ten aanzien van, 
vooral een praktische aanpak en methodes om de hoge fosfaatgehalten in 
oppervlaktewater terug te dringen.  
Hoewel Golterman de mogelijkheid dat stikstof de rol van beperkende factor vervulde 
in principe niet uitsloot, achtte hij dit niet overtuigend aangetoond in het proefschrift 
van Schmidt-Van Dorp. Ook boden deze ‘academische’ conclusies volgens een aantal 
van hun vakgenoten geen aanknopingspunten voor een aanpak van eutrofiëring. 

Het Hoogheemraadschap Rijnland bevond zich door het ontbreken van consensus 
onder limnologen over de oorzaken en aanpak van eutrofiëring in een lastige positie. 
Men had gehoopt door het inhuren van Schmidt-Van Dorp meer zekerheid te kunnen 
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verkrijgen over nut en noodzaak van defosfatering. In plaats daarvan was de 
onzekerheid alleen maar groter geworden. De discussie was bovendien dermate 
doorspekt van technische ins en outs, dat via de media de indruk was ontstaan dat de 
overheden in hun strijd tegen eutrofiëring op het verkeerde paard gokten, en daarmee 
een dure fout maakten. De schijn was gewekt dat ter bestrijding van eutrofiëring eerder 
op verwijdering van stikstof dan op die van fosfaat moest worden teruggegrepen. 
Daardoor was het lastiger geworden de dure, en ook in waterschapstermen erg 
vooruitstrevende maatregelen ter defosfatering van afvalwater te verantwoorden. 
Het Hoogheemraadschap bleef bij de uitgangspunten zoals zij die aan het begin van het 
besluitvormingstraject in 1973 had geformuleerd. Het Hoogheemraadschap was er toen 
van uitgegaan, dat het het probleem van eutrofiëring zoals zich dat in zijn 
beheersgebied voordeed, zelfstandig zou kunnen oplossen via chemische defosfatering 
in rwzi’s. Doordat nu mogelijk stikstof als oorzaak van eutrofiëring moest worden 
gezien – een conclusie waar Rijnland ondanks de discussie niet onwelwillend 
tegenover stond – bleek dat slechts tot op zekere hoogte het geval. Stikstof kwam 
immers via mest in het water terecht via het proces van ‘uitspoeling’. Landbouwbeleid 
behoorde uiteraard niet tot de verantwoordelijkheid van Rijnland, maar tot die van het 
Ministerie van Landbouw. De kans was eind jaren zeventig nihil dat dat Ministerie het 
probleem van uitspoeling zou aanpakken (zie hiervoor ook Bekke et al., 1994; Frouws, 
1994; Loeber, 2003). Ook landelijke normen voor fosfaatlozing bestonden niet in 1978, 
en dat er in deze context internationale afspraken over fosfaatlozingen in de grote 
rivieren tot stand zouden komen, zoals de Stuurgroep Fosfaten die had gewenst, leek 
helemaal een ijdele hoop. De zelfstandigheid die het Hoogheemraadschap bij het 
ontwikkelen van een aanpak van de problemen met waterkwaliteit aan de dag legde, 
correspondeert dan ook met zijn autonome positie als functionele 
waterschapsdemocratie – in een overigens sterk verkokerde bestuursstructuur.  
Van datzelfde geloof in een zelfstandige oplossing voor de problemen met 
waterkwaliteit getuigt de beslissing in 1977 om ondanks de bestaande onzekerheden 
toch tot defosfatering over te gaan – zij het op kleine schaal. Men besloot een derde 
zuiveringstrap aan te leggen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Gouda, 
Bodegraven en Nieuwveen. Men achtte de kans dat door defosfatering bij deze 
rioolwaterzuiveringsinstallaties effect zou hebben het grootst. Deze inschatting kwam 
mede op basis van de metingen van Schmidt-Van Dorp tot stand, die hadden 
aangetoond dat de fosfaatconcentraties en het fosfaattransport in het zuidoosten van het 
beheersgebied relatief laag waren.  
Rijnland besloot dus over te gaan tot defosfatering, ondanks de mogelijkheid dat dit in 
combinatie met het uitblijven van maatregelen waarvoor de verantwoordelijkheid bij 
andere overheden lag, geen effect zou hebben. Ter verantwoording van deze keuze had 
men een analyse gemaakt van de wijze waarop de verschillende, in de discussie door 
limnologen te berde gebrachte onzekerheden mogelijk zouden doorwerken op de 
bestrijding van eutrofiëring door defosfatering in het beheersgebied van Rijnland.  
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Het Hoogheemraadschap stond open voor de mogelijkheid dat stikstof, en niet fosfaat 
de rol van beperkende factor vervulde in zijn boezemwater. Naast een aantal 
onzekerheden die samenhingen met klimatologische omstandigheden in het 
beheersgebied, bestonden er naar aanleiding van de op gang gekomen discussie onder 
limnologen de volgende inhoudelijke twijfels. Ten eerste was men op basis van de 
voorgaande discussie tot de conclusie gekomen, dat de relaties tussen fosfaatbelasting, 
fosfaatconcentratie en algenbiomassa niet eenduidig vast te stellen waren. Rijnland 
geeft er hiermee blijk van onder meer Goltermans kritiek betreffende het buiten 
beschouwing laten door Schmidt-Van Dorp van nalevering van fosfaat uit de bodem, 
serieus te nemen. Ten tweede bestond er twijfel over de mogelijkheid of door 
fosfaatverwijdering de situatie waarin stikstof als beperkende factor gold, kon worden 
omgezet naar een situatie waarin fosfaat weer als zodanig kon gaan fungeren. 
Golterman had dit eerder wel stellig beweerd, maar in hoeverre dat ook in het 
beheersgebied van Rijnland, dat bijvoorbeeld ook te maken had met kwelwater, het 
geval zou zijn bleef voor Rijnland op basis van het onderzoek door Schmidt-Van Dorp 
een punt van twijfel.  
Defosfatering zou worden toegepast bij drie rioolwaterzuiveringinstallaties.  De keuze 
hiervoor werd verantwoord door voorop te stellen dat het hier een experiment betrof, 
ter verrijking van de kennis van het nut van defosfatering, vooral met betrekking tot de 
genoemde onzekerheden 

Het zal een bijdrage kunnen leveren aan de vraag, of door middel van 
fosfaatverwijdering uit effluent op zuiveringsinstallaties de fosfaatconcentratie in 
het water van een polder- of boezemsysteem in West-Nederland kan worden 
teruggebracht en of dit een gunstig gevolg zal hebben voor de mate van 
eutrofiëring (Klapwijk, 1977, p. 289). 

Ook was de bedoeling om de kennis vergaard tijdens de experimenten aan te dragen bij 
het Waterloopkundig Laboratorium, dat ten behoeve van het Hoogheemraadschap dan 
een waterkwaliteitsmodel zou kunnen ontwikkelen (ibid.). Opnieuw profileert Rijnland 
zich hier als een vooruitstrevend en modern Waterschap, dat bereid was bij te dragen 
aan kennisontwikkeling ten behoeve van een, zoals men dat noemt, 
‘gebiedsoverstijgend’ belang.
Ten behoeve van de ontwikkeling van deze kennis zou men de resultaten van de 
defosfatering op de genoemde zuiveringinstallaties in de drie jaren van de looptijd van 
het experiment, van 1978 tot en met 1980, zorgvuldig in de gaten houden. Rijnland 
stelde een hydrobioloog aan, de eerder vermelde Sjoerd Klapwijk, die deze taak op 
zich zou nemen. In 1984 bracht hij een rapport uit met daarin het verslag van zijn 
onderzoek naar de effecten van fosfaatverwijdering op de waterkwaliteit. Hierin is een 
eerste aanzet te herkennen van de biologische beoordelingsmethodes die hij in de jaren 
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tachtig zou ontwikkelen ten behoeve van het waterkwaliteitsbeheer van Rijnland. 

Figuur 3. Het boezemstelsel van Rijnland. De pijlen geven de fosfaattoevoer aan en in welke 
richting fosfaat via het water wordt getransporteerd. De dikte van de pijlen geeft de relatieve 
hoeveelheid fosfaat aan. De cijfers geven de hoeveelheden fosfaat aan zoals die door Schmidt-
Van Dorp gemeten werden van maart tot en met augustus in 1974 (Schmidt-Van Dorp, 1975,  
p. 257). 

Concluderend wenste het Hoogheemraadschap de strategische keuze al dan niet over te 
gaan tot defosfatering te objectiveren op basis van wetenschappelijke gegevens. Hieruit 
blijkt dat het Hoogheemraadschap Rijnland technocratische tendensen in waterbeheer 
‘coproduceerde’ (Jasanoff, 2004b). Uit het gegeven dat het Hoogheemraadschap het als 
een technisch begrepen probleem, zonder medewerking van andere instanties begreep, 
blijkt ook hoezeer het nog altijd aan zijn autonome positie hechtte. Via het produceren 
van kennis die ook voor andere waterschappen van belang kan zijn en het niet langer 
(letterlijk) willen doorsluizen van de problemen rondom waterkwaliteit, wilde het 
Hoogheemraadschap laten zien dat het in staat was zaken die van algemeen belang 
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werden geacht te behartigen. De tendens in de verschillende debatten over het 
Waterschapsbestel was dat waterschappen dat belang algemeen genomen niet 
voldoende zouden waarborgen, zo bleek al uit hoofdstuk één. Uit het autonome 
handelen van het Hoogheemraadschap blijkt dat men sterk hechtte aan het uitgangspunt 
van functionele decentralisatie, dat met een corporatistische tendens in de Nederlandse 
politieke cultuur vanaf het einde van de negentiende eeuw stevig verankerd was 
geraakt. Via Rijnlands opvatting van eutrofiëring als technisch probleem, dat het als 
zodanig alleen kon oplossen en op basis van eigen wetenschappelijk onderzoek, 
coproduceerde het dus technocratische en corporatistische tendensen karakteristiek 
voor de Nederlandse politieke cultuur.  
Dit blijkt echter ook de nodige strijd op te kunnen leveren. Het objectiveren van 
strategische, politieke keuzes via wetenschappelijke kennis – wat duidt op een 
besluitvormingsproces met een technocratisch karakter – is enkel mogelijk bij gratie 
van de aannemelijkheid van het bestaan van zulke objectiviteit; oftewel, het bestaan 
van overeenstemming onder wetenschappers over de aard van de problemen. 
Consensus over de oorzaken van eutrofiëring leek,  in belangrijke mate als verdienste 
van Golterman, te zijn bereikt op het moment dat het Hoogheemraadschap besloot 
onderzoek te laten verrichten naar de effecten van derdetrapszuivering.  
De aanname dat fosfaat de enige oorzaak van eutrofiëring was in Nederland, was echter 
minder algemeen verbreid dan Rijnland had verondersteld. Wetenschappers waren het 
er grotendeels over eens dat eutrofiëring begrepen diende te worden als een proces 
waarin trofie en productie zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. Schmidt-
Van Dorp, opgeleid als fundamenteel, ‘vrij’ onderzoeker, voelde zich niet gebonden 
aan de in Nederland, mede ten behoeve van het forceren van beleidsmaatregelen door 
Golterman en collega’s tot stand gebrachte consensus. Deze luidde dat de beperkende 
factor in het gematigde klimaat van Nederland altijd uit fosfaat zou bestaan. Uit het 
onderzoek van Schmidt-Van Dorp bleek de beperkende factor daar niet fosfaat, maar 
stikstof te zijn. Deze uitkomst was het deel van de Nederlandse gemeenschap van 
limnologen dat zich had ingespannen voor bestrijding van hoge fosfaatgehaltes 
onwelgevallig; om inhoudelijke redenen, maar vooral ook omdat Schmidt-Van Dorp 
pleitte voor meer aandacht voor denitrificatie als aanpak van eutrofiëring, en daarmee 
de discussie over een mogelijke aanpak volgens een aantal collega’s onnodig 
compliceerde. 
Dat het de zaken inderdaad compliceerde bleek uit de berichtgeving, waarin de zaak 
werd voorgesteld als zouden beleidsmakers de oorzaken van eutrofiëring in de 
verkeerde richting zoeken. De discussie in de kranten was gevoerd als ware een aanpak 
gebaseerd op het terugdringen van hoeveelheden fosfaat nutteloos. Dat defosfatering 
niet in alle gevallen nutteloos hoefde te zijn konden deskundigen enkel in zulke 
complexe bewoordingen verdedigen, dat Rijnland in een lastige positie werd gebracht. 
Ten eerste had het Hoogheemraadschap zich graag gebaseerd op de autoriteit van 
wetenschappelijke inzichten in zijn beslissing over te gaan tot defosfatering. Door de 
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discussie die naar aanleiding van het proefschrift van Schmidt-Van Dorp landelijk op 
gang kwam, slaagde deze opzet maar zeer ten dele. Nu moest men verantwoorden dat 
men deze dure ingreep in rioolwaterzuiveringsinstallaties toch, dus ondanks de 
bestaande onzekerheid zou laten uitvoeren. Daarom besloot het Hoogheemraadschap 
tot defosfatering over te gaan op grond van het argument dat het bij wijze van 
experiment, ter vergroting van de bestaande kennis, werd uitgevoerd.  
Deze wijze van argumenteren sluit overigens aan bij de historische identiteit van 
Hoogheemraadschap Rijnland, als waterschap met oog voor ‘het algemene belang’ dat 
waterkwaliteit in de jaren zeventig landelijk was gaan vertegenwoordigen. Ook past het 
bij de ontwikkelde gedachte, dat Rijnland de verantwoordelijkheid als rijk en groot 
waterschap om nieuwe kennis te ontwikkelen. Deze zou men dan ten dienste van 
andere waterschappen kunnen stellen, en meer nog, van het algemene belang dat 
waterkwaliteit was komen te vertegenwoordigen in het nationale beleidsvertoog in de 
jaren zeventig. 
Ten tweede waren er een nieuwe onzekerheden bijgekomen over de eenduidigheid van 
de relatie tussen fosfaat en eutrofiëring, mogelijke nalevering van fosfaat uit de bodem 
en of men via defosfatering de zaak zodanig kon omkeren, dat niet stikstof maar fosfaat 
opnieuw de beperkende factor zou worden. Om deze onzekerheden weg te nemen was 
een zorgvuldige monitoring van de met defosfatering behaalde resultaten vereist. Deze 
zou worden uitgevoerd door de hydrobioloog Klapwijk. Zijn werk speelt in het 
volgende hoofdstuk, over de ontwikkeling van methodes voor biologische 
waterbeoordeling, een belangrijke rol.  

Hoe de problematiek rond piekafvoeren mogelijke verdroging als probleem van de 
beleidsagenda verdrong 
Vanwege de voor Nederlandse begrippen bijzondere ligging van het beheersgebied in 
een hellend zandgebied, bood Twente een interessante locatie voor bodemkundig en 
hydrologisch onderzoek. Vanaf de jaren dertig waren er dan ook geregeld contacten 
tussen onderzoekers en het Waterschap De Regge.  
Eén van die contacten was S.B. Hooghoudt. In hoofdstuk twee kwam naar voren hoe 
hij in de jaren dertig onderzoek verrichte naar een mogelijk al te diepe ontwatering in 
de oostelijke hellende zandgebieden, waardoor ‘hinder van droogte’ was ontstaan. Zijn 
onderzoek omvatte onder andere een uitgebreide studie van de verschillende rivieren 
en beken in het beheersgebied van Waterschap De Regge zelf. Eind veertiger jaren zou 
Hooghoudt zijn kennis van droogteverschijnselen inzetten in het kader van zijn werk 
voor COLN-TNO in Drenthe (Bos, 1958, p. 14-16).  
Het onderwerp droogte stond echter, na het overlijden van S.B. Hooghoudt in 1953 als 
de belangrijkste expert op dit gebied, niet langer prominent op de agenda van dan wel 
de toegepaste, dan wel de  fundamentele cultuurtechniek. Desalniettemin zou het een 
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belangrijk onderwerp worden voor waterbeheerders in Twente in de jaren tachtig, 
doordat het vooral in deze regio in versterkte mate als probleem werd waargenomen. 
In het vorige hoofdstuk droeg ik één deel van een mogelijke verklaring voor het 
negeren van droogte aan. Beschreven werd hoe ‘toegepaste’ cultuurtechnici zich 
richtten op de wijze waarop ruilverkavelingen het beste ten uitvoer konden worden 
gebracht, waar de op fundamenteel onderzoek gerichte cultuurtechnici zich toelegden 
op onderwerpen als verdamping en de verplaatsing van water in de onverzadigde 
toplaag van de bodem.  Zowel vanuit de hoek van de als toegepast gepositioneerde 
cultuurtechniek als van fundamentele kant kwamen daarom nauwelijks 
waarschuwingen over de plannen die het Waterschap had voor een nieuwe ronde 
verbeteringen om een diepere ontwatering te bewerkstelligen. 
Een ander deel van de verklaring, dat in dit hoofdstuk centraal zal staan, komt voort uit 
de constatering dat waterbeheerders in Twente de onderzoeksresultaten van Hooghoudt 
zelf óók niet actief inzetten bij het ontwerpen van een nieuwe ronde verbeteringen.  
Een studie van het ontwerpproces van een zogenaamde derde verbeteringsronde laat 
zien dat men zich baseerde op  ervaringskennis – en dus niet op de in de 
waterschapsarchieven aanwezige rapporten van Hooghoudt met waarschuwingen voor 
droogte door ontwatering.  
De ervaring waar men zich bij het Waterschap op baseerde had men opgedaan tijdens 
de in hoofdstuk twee besproken eerste en tweede verbeteringsronde. Deze kennis werd 
gecultiveerd via een gesloten organisatiecultuur en de hechte lokale beleidsnetwerken. 
Via een bespreking van deze cultuur en netwerken en de daarin gecultiveerde 
ontwerpprincipes zal ik in deze paragraaf betogen, hoe de benaming ‘derde ronde’
blijk geeft van het feit dat men de voorgenomen plannen als een logisch vervolg ziet op 
de werken die waren uitgevoerd tijdens de eerste en de tweede verbeteringsronde. 
Twente was, in het perspectief van waterbeheerders, zeker nog niet ‘af’.

In hoofdstuk twee kwam naar voren hoe onder druk van de Cultuurtechnische Dienst 
het Waterschap De Regge eind jaren vijftig aanving met het maken van plannen voor 
een derde verbeteringsronde. Hiertoe werd een Studiecommissie ingesteld. Deze legde 
1969 een plan met een voorstel voor het uitvoeren van beek- en rivierverbeteringen op 
tafel. De Commissie stelde onder meer voor een nieuw kanaal bij Almelo aan te 
leggen. Om de plannen die hierin naar voren worden gebracht te bespreken, zal hier het 
proces van planvorming worden geanalyseerd in vergelijking met de wijze waarop men 
algemeen zulke plannen opstelde in de jaren zestig.  
De cultuurtechnicus prof. dr. C. Bijkerk, werkzaam bij het ICW, stelde in 1964 een 
overzicht op van het ontwerpproces van plannen voor rivier- en beekverbeteringen in 
hellende beekgebieden. Hij baseerde zich hiervoor op zijn kennis van de wijze waarop 
eerdere plannen voor zulke verbeteringen tot stand waren gekomen. De context van de 
verbeteringen die Bijkerk aanhaalt in zijn artikel werd gevormd door diverse 
ruilverkavelingsprojecten in het noorden van Limburg. Een ander voorbeeld van 
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planvorming voor verbeteringen in zo’n hellend beekgebied is de wijze waarop deze 
inhoudelijk werd vormgegeven in het beheersgebied van Waterschap De Regge. Door 
het samenvallen van tijdstip van verschijnen van Bijkerks artikel in 1964, en de 
planvorming voor deze nieuwe ronde verbeteringen door Twentse waterbeheerders, is 
het aannemelijk dat deze wijze van planvorming overeenkomsten zal vertonen met de 
fases die Bijkerk algemeen onderscheidt in planvormingsprocessen in de jaren zestig.  
Bijkerk benoemt in zijn artikel de volgende stappen: 

het vooronderzoek; 
het vaststellen van de doelstellingen van het ontwerp en het type; 
verbeteringsplan; 
het verzamelen van aanvullende gegevens;  
het opstellen van een schetsplan en mogelijke alternatieven;  
het vaststellen van de grondslagen van het ontwerp;  
de uitwerking van een plan of enkele plannen;  
de keuze van het definitieve plan.  

Welke invulling gaf men nu aan deze fases tijdens het ontwerpen van de geplande 
derde verbeteringsronde, en wat kan hieruit afgeleid worden over de ingezette kennis, 
de organisatiecultuur en de doorwerking van ideeën ontwikkeld in de ‘fundamentele’ 
cultuurtechniek? Om deze vragen te beantwoorden zal eerst steeds de algemene 
invulling die deze fase volgens Bijkerk krijgt worden besproken, om vervolgens de 
specifieke invulling die het Waterschap en andere betrokken overheden hieraan gaven 
in het ontwerpen voor plannen voor een derde verbeteringsronde te analyseren. Zo 
komen de kenmerken van het Twentse waterbeheer in termen van kennis, 
organisatiecultuur en samenwerking met Wageningse cultuurtechnici aan het licht, 
evenals de wijze waarop betrokken actoren de institutionele identiteit van het 
Waterschap De Regge in stand houden.  
De eerste fase is volgens Bijkerk de fase van vooronderzoek. Middels dit 
vooronderzoek dient men inzicht te krijgen in de structuur van het gebied en de 
bezwaren vanuit landbouwkundig oogpunt tegen de bestaande situatie. Hoewel strikt 
genomen geen vooronderzoek voor dit plan, bracht het Waterschap de resultaten van 
een eerder uitgebracht proefschrift door A.W. de Jager, over afvoerpieken, in het 
rapport in stelling (Biesheuvel, 1968, p. 37) . Het onderzoek naar afvoerpieken was 
uitgevoerd naar aanleiding van het COLN-TNO onderzoek in Overijssel, waarbij was 
vastgesteld dat periodes van watertekort en wateroverlast zich in Overijssel zeer snel 
afwisselden. Watertekort werd niet als een probleem gezien. In het proefschrift van De 
Jager ligt het accent op de gevolgen van bij tijd en wijle zeer grote aanvoer van water 
uit de bovenloop van de stroomgebieden over de grens in Duitsland. 
In deze fase van planvorming is al terug te zien hoe de waarschuwing van een eerder 
genoemde betrokkene bij het COLN-TNO onderzoek in Overijssel werd genegeerd. 
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Hooghoudt stelde dat men in deze provincie zo diep aan het ontwateren was geslagen 
dat periodes van verdroging zich in verhoogde mate zou voordoen. Hij ijverde al in 
1939 voor erkenning van dit door hem op basis van eigen empirisch onderzoek 
vastgestelde gegeven; via zijn lidmaatschap van de in Overijssel actieve werkgroep van 
COLN-TNO benadrukte hij dit potentiële gevaar opnieuw.  
Getuige het vooronderzoek waarop de Studiecommissie zich in het rapport baseerde, 
trok men zich weinig van die waarschuwing aan. Men ervoer vooral de situaties waarin 
hoge afvoeren zich voordeden als problematisch. Dat was getuige de recente 
overstromingen van vooral de relatief laag gelegen stad Almelo en de omliggende 
regio in 1960 ook niet zo vreemd. Ruim zeven jaar na dato had het zich daarmee, in het 
perspectief van het Waterschap, alsnog overtuigend aangetoond dat de capaciteit van 
de waterinfrastructuur in Twente tekort schoot.  
De eerste doelstelling die genoemd wordt in het rapport was dan ook de 
verstedelijkende regio tussen Enschede, Hengelo en Almelo – de zogenaamde 
‘Bandstad’ – in de toekomst zoveel mogelijk te vrijwaren van zo’n overstroming. Op 
basis van een provinciaal streekplan werd er een ‘functionele kernenhiërarchie’ 
opgesteld om de volgorde van belangrijkheid van dorpen en steden bij het voorkomen 
van overstromingen vast te stellen. Niet alleen het toenemend ruimtegebruik van 
gemeenten, maar ook de toename van verhard oppervlak was een probleem waarop 
men de plannen diende te berekenen. Men analyseerde een aantal knelpunten, waarvan 
de Bornse Beek veruit het grootste knelpunt bleek. Via de veel te klein bevonden 
Bornse Beek en de Weezebeek bereikten in tijden van piekafvoeren grote 
waterhoeveelheden de stad Almelo.97

Een tweede doelstelling was de intensivering van de landbouw middels dit plan te 
ondersteunen. Deze doelstelling kwam zoals besproken voort uit de geplande 
ruilverkavelingen van Cultuurtechnische Dienst in het gebied. Het rapport vermeldt 
hierover dat ‘de moderne landbouw aan de waterbeheersing aanzienlijk hogere eisen 
[stelt] dan bijvoorbeeld veertig jaar geleden’. Hiermee verwees men naar de al 
genoemde modernisering en intensivering van de landbouw in Nederland. Hier speelde 
ook de op stapel staande ruilverkavelingen van de Cultuurtechnische Dienst een rol; de 
reden dat de Dienst überhaupt had gestaan op een verhoging van de afvoernorm. Zo 
was zojuist in 1967 onder andere de ruilverkaveling van Vriezenveen tot stand 
gekomen. De beruchte plannen voor de ruilverkaveling van Tubbergen zou in het jaar 
van het uitkomen van dit rapport, het jaar 1969, in stemming worden gebracht 
(Biesheuvel, 1968, p. 17). 
De tweede fase van het ontwerpproces volgens Bijkerk, het vaststellen van 
doelstellingen, kwam in de praktijk dus neer op een inventarisatie van de belangen 

                                                           
97 Het Waterschap Regge en Dinkel zou uiteindelijk pas in de jaren tachtig aan het 

herinrichten van de Bornse Beek toekomen. Men  had tegen deze tijd een andere visie op 
waterbeheer ontwikkeld. Dit komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 
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waarmee men verkoos rekening te houden. Bijkerk signaleerde dat ook al, wat aangeeft 
dat de nadruk op belangen bij het vaststellen van doelstellingen een algemeen 
verschijnsel is in de ontwikkeling van verbeteringsplannen in relatief kort geleden 
ontgonnen gebieden in de jaren zestig. De wensen van belanghebbenden wogen dus 
algemeen zwaarder dan eventuele deskundigheid, die ter ondersteuning van de wensen 
van deze belanghebbenden wordt ingezet. Inhoudelijk gaf Bijkerk daarnaast aan ‘dat er 
in de doelstellingen van de waterbeheersingsplannen een ontwikkeling aantoonbaar 
[is], die zijn oorzaak vindt in de toenemende intensiteit van de landbouwproductie’. 
Deze ontwikkeling is ook herkenbaar in dit plan. Hierin worden immers vooral 
agrarische belangen en de economische belangen van de steden in de regio 
veiliggesteld. 
Als het vaststellen van doelstellingen vooral een kwestie is van het prioriteren van 
belangen, dan is juist deze fase er één waarin eventuele belangentegenstellingen aan 
het licht zouden moeten komen. Dat maakt het interessant te reconstrueren hoe de 
samenwerking tussen de betrokken partijen verliep en of belangentegenstellingen 
hierin een rol speelden. De officiële betrokkenen waren de Cultuurtechnische Dienst, 
Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat, en de in het Dagelijks Bestuur van het 
Waterschap zitting hebbende vertegenwoordigers van de grondeigenaren, industriële 
vervuilers en huishoudelijke vervuilers. Verder was als adviseur, en later ook als 
uitvoerder, betrokken de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij; ook wel de 
Heidemij. 
Met de Rijkswaterstaat en de Cultuurtechnische Dienst onderhield het Waterschap 
geen bijzondere banden. De band tussen het Waterschap en deze twee instanties was er 
dan ook vooral één met een financieel karakter: Rijkswaterstaat en de 
Cultuurtechnische Dienst waren bereid projecten te subsidiëren als deze bijdroegen aan 
hun taken, respectievelijk het beheer van Rijkswateren en de uitvoer van de 
ruilverkaveling. Met de Cultuurtechnische Dienst stond men inmiddels weer op goede 
voet, maar bronnen spreken niet van een grote hartelijkheid tussen het Waterschap en 
de Dienst. Met de Provinciale Waterstaat en de Heidemij werkte men ook inhoudelijk 
samen. De relatie tussen het Waterschap en respectievelijk de Provinciale Waterstaat 
en de Heidemij was een goede. Medewerkers kenden elkaar niet alleen professioneel, 
maar ook vaak persoonlijk (Schukken, 1988, p. 51). Daardoor waren de 
spreekwoordelijke lijnen kort: was er een probleem, dan was bij wijze van spreken een 
telefoontje onderling vaak voldoende om het op te lossen. Hierin speelt ook mee dat in 
de jaren zestig, zeker onder ambtenaren, het verloop in het personeel klein was. Men 
zat vaak jaren op dezelfde post, waardoor men gaandeweg een groot vertrouwen in 
elkaar ontwikkelde.  
De belangen van de betrokkenen overlapten vooral. Zowel het vertegenwoordigers van 
het Dagelijks Bestuur van het Waterschap, en de adviseurs van de Provinciale 
Waterstaat en de Heidemij waren gebaat bij de uitvoering van werken ten bate van de 
gestelde doelen. Het Waterschap was er daarbij op gebrand via de subsidies van de 
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Cultuurtechnische Dienst zijn oorspronkelijke taak de waterinfrastructuur in Twente te 
‘verbeteren’ door deze werkzaamheden af te ronden. Dat bleek goed te lukken, 
waardoor de verhoudingen tussen de Cultuurtechnische Dienst en het Waterschap na 
een korte periode van verslechtering weer verbeterden.   
De verwachting bestaat misschien dat eind jaren zestig ook het ‘milieu’ een rol speelt. 
Kort spreekt de Studiecommissie in het rapport van de toekomstige taak van het 
waterschap met betrekking tot ‘beheersing van het milieu’. In dit plan speelt het milieu 
dan ook geen rol van betekenis, maar, zo voorziet de Studiecommissie ook, dat zal in 
de toekomst volgens de Commissie wel het geval zijn. Men gaf aan dat men hiervoor 
open stond, maar dat dit aspect in de huidige plannen geen aandacht had gekregen door 
gebrek aan input vanuit dit perspectief. Er was dus al met al geen sprake van botsende 
belangen: de doelstelling van de plannen, aan stedelijke en agrarische ontwikkeling een 
beter kader te bieden via waterbeheer, bleken goed integreerbaar. Dit kwam ook 
doordat de banden tussen met name het Waterschap, de Provinciale Waterstaat en de 
Heidemij al bij voorbaat goed waren. Men onderhield op persoonlijk niveau contact 
met elkaar, zonder inmenging van anderen.  
De derde fase die Bijkerk onderscheidt, het verzamelen van aanvullende gegevens, 
vond niet plaats. Bijkerk geeft aan dat men in de vierde fase van het planproces 
algemeen bij verbeteringsplannen de volgende alternatieven verkent: ontkoppeling van 
beken, parallelschakeling van waterwegen, afvoerverdeling door de aanleg van 
verdeelwerken en afwatering van ingesloten laagtegebieden door infiltratieputten. 
Zoals gezegd werden de doelstellingen door de Reggecommissie vastgesteld op het 
voorkomen van wateroverlast in de stedenband en het mogelijk maken via waterbeheer 
van intensivering van de landbouw. Hiertoe werden een aantal mogelijkheden verkend: 
lozing van water op de Twentekanalen, tijdelijke berging van teveel aan water in 
bergingsvijvers, verruiming van de bestaande afvoerleiding naar de Vecht en de aanleg 
van een nieuw kanaal om water versneld af te voeren. Er werd besloten dat er een 
combinatie van maatregelen genomen diende te worden, waarin in ieder geval de 
aanleg van een nieuw kanaal, het Lateraalkanaal, centraal zou moeten staan. De naam 
van het kanaal, als ‘lateraal’ afwateringskanaal aan het Overijssels Kanaal via de 
Veeneleiding en de Linderbeek op de Beneden-Regge, geeft aan dat men zich hier 
voornamelijk verliet op de door Bijkerk onderscheiden oplossing van 
parallelschakeling. In het kader van het nieuwe kanaal werden eveneens een aantal 
nieuwe verdeelwerken aangelegd. De keuze voor de combinatie van maatregelen die 
uiteindelijk zou worden uitgevoerd, laat opnieuw zien dat de Commissie, ten eerste 
enkel economische belangen meenam in haar overwegingen, ten tweede zoals altijd het 
financiële aspect zwaar liet meewegen, en ten derde de bestaande bestuurlijke 
verhoudingen en hiërarchie ongemoeid liet.  
Er werden door de Commissie drie opties besproken. De eerste oplossing bestond eruit 
een aantal beken in noordelijke richting te kanaliseren; echter, deze oplossing 
betekende dat het Waterschap De Bovenvecht bereid moest worden gevonden tot het 
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mogelijk maken van grotere afvoeren over het Nieuwe Stroomkanaal en het 
Mariënberg-Vechtkanaal via zijn beheersgebied. Van tevoren had dit Waterschap 
echter al laten weten geen hogere afvoeren via zijn gebied te accepteren: dit vanuit de 
gedachte dat ieder Waterschap autonoom zijn beleid mocht bepalen in zijn 
beheersgebied liet de Reggecommissie deze optie vervallen. Ook speelde hier mee dat 
voor deze optie een herinrichting van het gebied rond Vroomshoop nodig was. Van dit 
gebied was juist op dat tijdstip de ruilverkaveling net gereedgekomen. De Commissie 
wenste de ruilverkavelingen door de Cultuurtechnische Dienst niet te verstoren. Tot 
slot zou men met deze oplossing het beleid van  Rijkswaterstaat dwarsbomen, omdat 
Rijkswaterstaat de afvoercapaciteit van dat deel van de Overijsselse Vecht juist naar 
wilde beneden te brengen om wateroverlast bij Ommen tegen te gaan. Om deze 
redenen achtte men de eerste optie niet wenselijk.  

Een tweede optie bestond uit een groot aantal verruimingen en de aanleg van een 
nieuwe stuw. Zowel de Verbindingsleiding als het noordelijk deel van de Veeneleiding 
als het Kanaal Hankate-Vroomshoop zouden moeten verruimd om hoge afvoerpieken 
rond Almelo in de toekomst te voorkomen. Deze oplossing was in principe haalbaar, 
maar duur in vergelijking met de derde optie: een combinatie van de aanleg van een 
nieuw kanaal, het Lateraalkanaal, en voor verruiming van de Linderbeek en de 
Midden-Regge. Uiteindelijk werd voor deze optie gekozen. Illustratief voor de 
historische continuïteit en het sterk aanwezige geloof dat men de bestaande situatie 
werkelijk verbeterde met de keuze voor de optie om een nieuw kanaal aan te leggen, is
de verwijzing van de Reggecommissie naar de plannen voor de tweede 
verbeteringsronde destijds in 1923 door ir. Vink 

In de aanleg van een lateraalkanaal [...] komt opnieuw tot uitdrukking de 
grondgedachte van het plan Vink van 1923, inhoudende dat de loop van het water 
min of meer zonderling is doordat het om de Vecht te bereiken een omweg moet 
maken over het Exo. De aanleg van het lateraalkanaal betekent een kortere 
afwateringsweg naar de Vecht (Biesheuvel, 1968, p. 57). 

De Commissie bestempelde de aanleg van het Lateraalkanaal hiermee als een verlate 
oplossing voor de in de ogen van Vink in 1923 en de leden van de Commissie in 1968 
onlogische, zij het min of meer natuurlijke situatie. Deze als zonderling getypeerde 
situatie kan worden opgeheven door verruiming van de genoemde beken en leidingen.  
Met de aanleg van het Lateraalkanaal zou er tevens een oplossing komen voor de te 
grote lozingen op het Twentekanaal uit het gebied ten oosten van de stad Almelo. Het 
teveel aan water kon op ‘natuurlijke’ wijze via het Lateraalkanaal worden afgevoerd. 
Daarvoor diende het Lateraalkanaal echter wel zodanig te worden gedimensioneerd, 
dat het zulke afvoeren ook in de toekomst kon verwerken. De keuze voor en 
consequenties van een ruime dimensionering zal hierna met een bespreking van de 
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gehanteerde ontwerpnormen aan bod komen. Tot slot zou door de aanleg van het 
Kanaal volgens de Commissie het stroomgebied van de Midden-Regge worden 
verkleind ten behoeve van de geplande ruilverkavelingen aldaar en de toename van 
verhard oppervlak in dit gebied. Omdat de afvoercapaciteit van de Midden-Regge door 
aanleg van het Kanaal toereikend blijft, hoefde men hierdoor geen verdere 
verbeteringen aan deze rivier uit te voeren. Wel zou men in de toekomst verbeteringen 
aan een groot aantal beken moeten uitvoeren om ook hiervan de afvoercapaciteit te 
vergroten, waaronder de Bornse Beek (hoofdstuk zes). 
Uit de keuze voor de derde optie blijkt de wens van de Reggecommissie de 
uiteenlopende beleidskoersen van de verschillende betrokken overheden te willen 
respecteren; die van het Waterschap de Bovenvecht vanwege zijn autonomie, die van 
Rijkswaterstaat vanwege de bestuurlijke hiërarchie, en die van de Cultuurtechnische 
Dienst bij het laten vervallen van optie één om de net gereedgekomen ruilverkaveling 
bij Vroomshoop niet te verstoren. Ook blijkt uit deze keuze het perspectief van de 
Commissie, dat haar plannen historisch logisch volgden uit de plannen die tijdens de 
Tweede Verbeteringsronde in de jaren twintig en dertig waren uitgevoerd. 

Figuur 4. De ten behoeve van de Derde Verbeteringsronde en de aanleg van het Lateraalkanaal 
verbeterde Linderbeek (eigen foto). 

Tot slot blijkt uit deze keuze dat de wens tot het uitvoeren van de minst dure oplossing 
een belangrijke factor vormde in de overwegingen van de Commissie – analoog aan de 
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in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk beschreven wens tot het bestendigen van 
draagvlak in de regio door het zo goedkoop mogelijk uitvoeren van de plannen. 
De vijfde en de zesde fase, het vaststellen van de grondslagen van het ontwerp en de 
uitwerking van een plan, zijn de fasen waarin de inhoudelijke kenmerken van het 
Twentse waterbeheer en de redenen dat men het ontwerp voor het nieuw te graven 
Kanaal op eerdere ervaring baseerde, blijken. De grondslagen van een ontwerp voor 
een verbeteringsplan worden volgens Bijkerk bepaald door de volgende factoren: de 
maatgevende afvoer, de drooglegging, de wandruwheid, de maximum-stroomsnelheid 
en de taludhelling en bodembreedte/waterdiepteverhouding. Ik zal nu bespreken wat er 
onder elke ontwerpnorm werd verstaan, en hoe die in dit geval werd ingevuld.  
Onder de maatgevende afvoer verstaat Bijkerk ‘de afvoer die per tijdseenheid uit een 
bepaald gebied moet worden verwijderd, teneinde te bereiken dat een bepaald peil niet 
vaker dan één keer in de x jaren gedurende y dagen wordt overschreden’.  De bepaling 
van maatgevende afvoeren berust volgens Bijkerk vooral op ervaring en keuzes. Vaak 
ontbreken volgens Bijkerk voor precieze berekening van maatgevende afvoeren 
betrouwbare meetgegevens 

In de praktijk van het ontwerpen wordt dan ook volstaan met een globale 
benadering op grond van ervaringen in analoge gebieden. Uit de 
afvoerintensiteiten of afvoerfactoren die men van een bepaald gebied verwacht, 
wordt dus een keuze gedaan. 

Dat betekent dat in de praktijk de hoogte van het bepalen van zulke maatgevende 
afvoeren werd gestuurd door keuzes gericht op de behartiging van de besproken 
belangen van de gemeenten en de landbouwsector. In de eerder geschetste context van 
Waterschap Regge en Dinkel zou dan vooral de wens ter voorkoming van 
wateroverlast en intensivering van de landbouw een rol spelen bij het bepalen van de 
maatgevende afvoer.  
Bijkerk constateert dat de reden dat men zich vooral op ervaring baseert voortkomt uit 
het gegeven ‘het kwantitatieve inzicht in de invloed van de factoren onvoldoende [is]’. 
Vóór 1964, het jaar waarin Bijkerk schrijft, zijn er, zo geeft hij aan, wel kengetallen 
ontwikkeld om tot een nauwkeurigere berekening van de maatgevende afvoer te 
komen, onder andere in 1958 door de cultuurtechnicus Kraaijenhoff van de Leur, die 
de zogenaamde reservoircoëfficiënt ontwikkelde. 
Zoals gezegd vormde de verhoging van de maatgevende afvoer om een diepere 
ontwatering te bewerkstelligen één van de redenen om met nieuwe verbeteringen te 
willen beginnen. Die ontwatering moest uitkomen op vijftig a tachtig centimeter.  
A.W. de Jager had eerder een promotie onderzoek naar de hoogte van de afvoeren in 
het stroomgebied verricht, onder leiding van promotor professor F. Hellinga. Het 
onderzoek van De Jager wordt in de paragraaf over verricht vooronderzoek in het 
rapport van de Studiecommissie genoemd. Onder andere de metingen van De Jager 
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worden gebruikt om de afvoernorm voor het gewenste ontwateringsniveau vast te 
stellen. In een aantal gevallen ontkomt men er echter niet aan op grond van ervaring 
een schatting te maken van die afvoernorm. Het rapport stelt  

Daar de gekozen normen gebaseerd zijn op ervaringscijfers en mede door 
metingen [onder andere dus die van De Jager, mb] zijn bepaald, is de commissie 
van oordeel, dat voor de opzet van de afwateringsplannen voor het Waterschap De 
Regge kan worden uitgegaan van 1.2 l/sec. ha bij 10.000 ha aflopend naar 0,8 
l/sec. ha bij 100.000 ha voor de berekening van afvoeren, welke met een 
frequentie van één keer per jaar optreden (Biesheuvel, 1968, p. 40).  

Op basis van welke gebeurtenissen had men zich die ervaring om afvoernormen te 
schatten verworven? De in de periode van 1958 tot 1966 aangenomen jonge ingenieurs 
hadden hun opleiding in de jaren vijftig genoten. In deze jaren lag in opleidingen in de 
cultuurtechniek, zoals in de vorige paragraaf is besproken in relatie tot het werk van 
Hellinga, de nadruk op praktijktoepassing. Studenten hadden dus al relatief veel 
werkervaring opgedaan voor zij waren afgestudeerd. Tevens bouwde men bij het 
schatten van de benodigde afvoernorm voort op de bestaande ervaring met eerdere 
plannen. De bestaande ervaringskennis werd binnen het waterschap gecultiveerd door 
de oudere ambtenaren, die vaak geen academische opleiding hadden genoten maar wel 
vaak al zeer lang bij het waterbeheer waren betrokken en dus veel ervaring met en 
kennis van de plaatselijke situatie hadden. Jonge ingenieurs als Johan Deurloo werden 
dan ook door hun collega’s ‘ingewijd’ om de waterschapscultuur en de regionale
gebruiken in waterbeheer nader te leren kennen.  
Deurloo geeft tijdens een interview aan hoe men jonge ingenieurs duidelijk maakte dat 
het Waterschap een eigen werkwijze hanteerde, die ten behoeve van de goede 
verhoudingen niet ter discussie diende te worden gesteld. Als er een probleem was met 
onderhoud aan bijvoorbeeld een stuw, lieten ondergeschikten de jonge ingenieur als 
diensthoofd eerst allerlei kunstgrepen uithalen om dit op te lossen. Pas wanneer deze 
zijn oplossing helemaal had uitgewerkt, kwam men met de oplossing die eigenlijk in 
dit soort gevallen binnen het Waterschap gebruikelijk was. Vervolgens gaf men te 
kennen dat er geen discussie mogelijk over welke oplossing werd toegepast; de laatste 
oplossing, dat wil zeggen, die van het Waterschap, was vanzelfsprekend de beste.98

Door de cultivering van ervaring hield men zichzelf niet op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen in het vakgebied. Daarbij kwam ook, dat academisch onderzoekers in 
het vakgebied steeds meer aandacht ontwikkelden voor, voor waterbeheerders in 
directe zin minder relevante onderwerpen als verdamping en modellering van 
hydrologische processen. 
Een derde factor waar men volgens Bijkerk in het ontwerp rekening mee moest 
houden, was de wandruwheid. De wandruwheid bepaalt de doorstroomsnelheid van het 

                                                           
98 Persoonlijke communicatie ir. J. Deurloo. 
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water. De wandruwheidsfactor, de zogenaamde K-manning waarde, is afhankelijk van 
verschillende factoren: de korreldiameter van de grond, de begroeiing, 
onregelmatigheden in het dwarsprofiel, bochten, verzandingen, obstakels, afmetingen 
en vorm van het dwarsprofiel, waterdiepte en zwevende stoffen. In het rapport van de 
Reggecommissie werd de K-manning waarde bepaald op basis van gegevens verschaft 
door de Cultuurtechnische Dienst. Het verhogen van de afvoernorm en drooglegging 
hield in dat men naar een lagere wandruwheid diende te streven. Lagere 
wandruwheden en grotere doorstroomsnelheden werden bereikt door bijvoorbeeld de 
taluds van beken te bedekken met betontegels, zoals dat in 1950 en 1951 in het geval 
van de Bornse Beek was gebeurd. De capaciteit van de beek was hierdoor met 
vijfentwintig procent vergroot. Dit soort maatregelen worden door de Commissie als 
voorbeeld van een mogelijke maatregel om de wandruwheid te verkleinen genoemd. In 
hoofdstuk zes zal besproken worden hoe men juist aan de inrichting van taluds een 
geheel andere invulling zal gaan geven, in de vorm van natuurvriendelijke oevers. 
Aan stroomsnelheden besteedde het rapport geen aandacht; wel kwam de laatste factor, 
namelijk de taludhelling en de bodembreedte/waterdiepteverhouding, aan bod. De 
hellingshoek van taluds en de verhouding tussen bodembreedte en waterdiepte is 
vooral van belang in het licht van het begrote onderhoud na gereedkoming. De helling 
van het talud bepaalt of deze met bijvoorbeeld gras kan worden ingeplant, of dat toch 
struiken en bomen noodzakelijk zijn om de bodem vast te houden en afkalving te 
voorkomen. De begroeiing van taluds werd machinaal onderhouden; daarvoor dienen 
in het ontwerp met maaipaden rekening te worden gehouden, variërend van één tot drie 
meter al naar gelang de gebruikte machine. De verhouding tussen bodembreedte en 
waterdiepte dient te worden bepaald aan de hand van de gewenste drooglegging. 
Omwille van de onzekerheid omtrent de groei van de Bandstad Twente werd er 
besloten de taluds zo in te richten, dat de waterwegen nadien gemakkelijk verbreed en 
verdiept zouden kunnen worden. Deze overdimensionering gold ook voor kunstwerken 
als bruggen en duikers. De hellingshoek van de taluds van het nieuw aangelegde kanaal 
werden bepaald op één staat tot twee. Na de, bij gereedkoming van het Kanaal zich 
voordoende afkalving van de oevers werd overigens besloten deze alsnog in te planten 
met bomen.  
De zevende stap van het ontwerpproces zoals Bijkerk die onderscheidt, namelijk de 
keuze voor het definitieve plan, is met het verschijnen van het rapport van de 
Reggecommissie informeel al gemaakt. Door de korte onderlinge lijnen tussen de 
verschillende in de Commissie vertegenwoordigde diensten hoeft het geen verbazing te 
wekken dat men kort na het uitkomen van het rapport van de Studiecommissie besloot 
tot uitvoering van de aanleg van het Lateraalkanaal volgens de hiervoor besproken 
ontwerpnormen.  
In 1978 startte het Waterschap met de Heidemij met de uitvoering van de aanleg van 
het Lateraalkanaal. Na acht jaar graven en bouwen werd het gereedkomen van het 
Lateraalkanaal in het Dagblad van het Oosten van 4 augustus 1984 in een bijna 
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paginagroot artikel vergeleken met de naderende voltooiing van de Deltawerken, 
zoveel status en belang werd er in de regio aan dit nieuwe kanaal toegedicht (Leoné, 
1984). Twente was, met het gereedkomen van het Lateraalkanaal eindelijk zo goed als 
af, zo was de heersende stemming; net zoals Nederland volgens toenmalig minister van 
Verkeer en Waterstaat Kroes bij het gereedkomen van de Oosterscheldekering twee 
jaar later af zou zijn. Zo goed als; want een paar beken, waaronder de Bornse Beek, 
dienden nog aan de nieuwe afvoernorm te worden aangepast.  
Al snel bleek echter dat deze afvoernormen – zelfs in relatie tot de stedelijke 
ontwikkeling in gebied – wel érg ruim waren ingeschat. Boeren in de regio uitten 
steeds meer klachten over droogteschade als gevolg van de inmiddels doorgevoerde 
verbeteringen. Deze klachten van boeren vormden samen met het steeds meer de 
aandacht opeisende thema milieu de opmaat voor het verdisconteren van manieren van 
behartiging van het ‘natuurbelang’ in de waterschapsorganisatie.

De gerichtheid op het scheppen van de fysiek-ruimtelijke kaders voor het behalen van 
regionale economische doelstellingen werd ondersteund door een historisch gegroeid 
beleidsnetwerk, waarin bepaalde denkbeelden en ervaringen bestonden. Deze bleken 
op dat moment nog onveranderlijk. Uit de bespreking van de planvorming voor de 
Derde Verbeteringsronde werd duidelijk dat door de hechte beleidsnetwerken, de 
opleidingsachtergrond van de betrokken ingenieurs en de organisatiecultuur, er vooral 
werd voortgebouwd op de bestaande ervaring. De hieruit voortkomende 
ontwerpnormen belichamen, via de wens tot het voorkomen van wateroverlast en 
intensivering van de landbouw, vooral de belangen van de stedelijke agglomeratie en 
de agrarische sector in de regio.  
Zoals in hoofdstuk een werd beschreven, is het inherent aan het karakter van de 
waterschappen als corporatistische doelorganisaties dat zij via hun bestuurlijke 
organisatie afwegingen tussen deskundigheid en belanghebbendheid faciliteren. Het 
voordeel dat men ten tijde van de oprichting van Regge en Dinkel zag in de 
waterschapsorganisatie, was dan ook juist de spanning tussen deskundigheid en 
belanghebbendheid die deze organisatievorm in zich droeg.   
Ik zette in hoofdstuk twee uiteen hoe men op basis van deze gedachte ondanks alle 
weerstand bleef vasthouden aan de organisatievorm van het Waterschap om de 
problemen die men signaleerde nu gecoördineerd en op een in de ogen van de 
betrokkenen legitieme wijze aan te pakken. De productiviteit van de spanning die het 
waterschap in zijn organisatievorm belichaamde had zich immers in het perspectief van 
de initiatiefnemers van de oprichting van het Waterschap De Regge historisch 
bewezen. In het geval van het Waterschap kwam echter, door het steeds moeten 
verdedigen van haar bestaansrecht in de regio doordat het Waterschap vooral een 
initiatief van de centrale overheid was geweest, en in de context van de naoorlogse 
nadruk van de centrale overheid op de economische belangen van de landbouwsector, 
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deskundigheid steeds meer vooral ten dienste te staan van bepaalde groepen van 
belanghebbenden.  
Deze technocratische tendens is geanalyseerd via zowel de ontwikkeling van 
cultuurtechnische kennis in het discursieve spanningsveld toegepast/fundamenteel, als 
via het verloop van planvormingsprocessen bij het Waterschap De Regge. Enerzijds 
richtten cultuurtechnici werkzaam bij het Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding hun aandacht in toenemende mate op het ontwikkelen van inzicht in 
wetmatigheden – ofwel op wat zij verstonden onder fundamenteel onderzoek. Waar 
cultuurtechnici zelf in eerste instantie een professionalisering van regionaal 
waterbeheer voorstonden, verloren de op de vestiging van de cultuurtechniek als 
academische discipline gerichte ingenieurs in de jaren zestig hun interesse in deze op 
toepassing gerichte doelstelling. Hun aandacht verschoof naar onderzoek naar 
wetmatigheden op het gebied van verdamping en capillair geleidingsvermogen, en 
daarmee van praktijk naar theorie. De op toepassing gerichte cultuurtechnici werkten 
vooral mee aan de planvorming rond ruilverkaveling. 
Landelijk verstomden daarmee in de jaren zestig de eerder wel hoorbare geluiden in de 
vorm van waarschuwingen voor te vergaande ontwatering en verdroging. Bij op 
toepassing gerichte cultuurtechnici en waterbeheerders bestond een grote inhoudelijke 
overeenstemming over de te behalen doelstellingen. Zo deelden de toepassingsgerichte 
cultuurtechnici, werkzaam bij onder andere de Cultuurtechnische Dienst, ten tijde van 
de planvorming voor een Derde Verbeteringsronde grotendeels de doelstellingen van 
het Waterschap De Regge. Er is daarom in deze planvormingsprocessen een 
technocratische tendens waarneembaar: politieke beslissingen werden door deze 
actoren geobjectiveerd door te verwijzen naar onderzoek en ervaringskennis.  
Daarnaast verwijst het nemen van regionale bestuurlijke autonomie als uitgangspunt, 
zoals waterbeheerders dat deden in de beschreven casus, naar een bestuurscultuur 
waarin het corporatistische dogma van functionele decentralisatie nog niet 
fundamenteel ter discussie stond. Op landelijk niveau waren in de jaren zestig in 
toenemende mate kritische geluiden over het Waterschapsbestel hoorbaar, zo bleek in 
het eerste hoofdstuk. Echter, op regionaal niveau had het idee dat Twente nog niet af 
was, en dat er daarvoor nogmaals een ronde verbeteringen nodig was, beleidsmatig 
inmiddels een vruchtbare voedingsbodem gevonden. Daarnaast hadden 
waterbeheerders een daadkrachtig beleidsnetwerk ontwikkeld, waardoor plannen voor 
zulke verbeteringen relatief snel konden worden opgesteld. Ook de verwezenlijking 
van die plannen kon relatief snel plaatsvinden, doordat zij grotendeels op basis van de 
bestaande ervaring kon worden gedaan. Vooralsnog had de landelijk op stoom 
komende discussie over het bestaansrecht van Waterschappen daarom geen invloed op 
de regionale praktijken van waterbeheerders in Twente.  
De besproken actoren ‘coproduceren’ op deze wijze een politieke cultuur. Vanuit de 
bestuurlijke organisatie van waterbeheer op basis van functionele decentralisatie, 
kregen de vanuit de historie ontstane manieren van plan- en besluitvorming in 
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waterbeheer onveranderlijk de voorkeur. In deze processen zijn technocratische 
tendensen herkenbaar. De nadruk bleef hierdoor op behartiging van de gevestigde 
belangen liggen; in de praktijk waren dit vooral de economische belangen van de 
agrarische sector en de gemeenten.  
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5. Hydrobiologie, saprobie en de ontwikkeling van een methode voor de 
beoordeling van de waterkwaliteit voor het Hoogheemraadschap van Rijnland  

Vooral vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog was het onderscheid tussen 
fundamentele, zuivere wetenschap en toegepaste wetenschap een belangrijke factor in 
menige keuze van onderzoekers en waterbeheerders. Rond 1980 begon dit onderscheid 
echter algemeen aan zeggingskracht in te boeten. Een reflectie van de ZWO – de 
organisatie dus die in 1950 was opgericht ter stimulering van zuiver wetenschappelijk 
onderzoek –  op haar toekomst in 1979 illustreert dit 

De uitsluiting van toegepast onderzoek op -gebied uit de taak van Z.W.O. blijkt 
in de praktijk niet wenselijk omdat de scheidslijn tussen zuiver-wetenschappelijk 
onderzoek en toegepast onderzoek niet altijd gemakkelijk is te trekken en een 
kunstmatige beperking oplegt aan de natuurlijke ontwikkeling van het 
wetenschappelijk onderzoek. Hieromtrent lijkt al sinds jaren in ruime kring 
overeenstemming te bestaan. Z.W.O. zou opheffing van deze wettelijke beperking 
[…] dan ook toejuichen. Hierdoor zou ook haar armslag voor uit maatschappelijk 
oogpunt gewenst onderzoek worden vergroot […]. De hier bepleite uitbreiding 
noopt ook tot herbezinning op de taak van Z.W.O. (ZWO 1979: plaats en 
perspectief, 1979, p. 12). 

In lijn met deze kritische benadering van het aloude onderscheid werd uiteindelijk in 
1988 de naam van de Organisatie van Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek Z.W.O. 
veranderd in Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
In de decennia voorafgaand aan deze ontwikkeling hadden de hydrobiologie en latere 
limnologie, in deze voor de vakgebieden vormende periode, de identiteit van hun 
vakgebied voor een belangrijk deel op dit onderscheid gebaseerd. In de vorige 
hoofdstukken kwam aan bod hoe de directeur van het Limnologisch Instituut 
Golterman, in zijn pogingen erkenning te krijgen voor eutrofiëring als probleem van 
bepaalde overheidsinstanties, bij verschillende gelegenheden liet blijken zich niet neer 
te willen leggen bij de beperkingen van zijn status als fundamenteel onderzoeker. 
Vanwege die status werd hij door de overheidsdiensten die mogelijk vorm en inhoud 
zouden kunnen geven aan een aanpak van het probleem niet als gesprekspartner 
beschouwd. Het valt dus te verwachten dat Golterman niet erg te spreken zou zijn over 
de institutionalisering van het onderscheid tussen fundamenteel en toegepast onderzoek 
na de Tweede Wereldoorlog. Dat bleek inderdaad het geval.  
Golterman liet al in 1977 weten dat hij het een ongelukkige omstandigheid vond dat de 
organisatie van het limnologisch onderzoek in Nederland had plaatsgevonden op basis 
van een strenge hantering van onderscheid tussen toegepaste en fundamentele 
wetenschap. Het gegeven bijvoorbeeld dat het Limnologisch Instituut geacht werd 
enkel fundamenteel onderzoek te verrichten, blokkeerde zijns inziens de mogelijkheid 
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om de inzichten over eutrofiëring voor toepassing in te zetten. Hij ervoer het als een 
belangrijke barrière voor de ontwikkeling van het onderzoek aan zijn Instituut 

Het Limnologisch Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen is door zijn oorsprong altijd zeer gericht geweest op creatief 
onderzoek en ik geloof, dat het strategisch onderzoek hier verwaarloosd is. Dat is 
jammer, aangezien een sterk Limnologisch Instituut – beide aspecten omvattend –
een duidelijke centrum-funktie zou kunnen hebben voor universitaire centra daar 
omheen, waar specialistische kennis die studies zou kunnen overnemen, die 
uiteraard ontbreken in een zich breed ontwikkelend Limnologisch Instituut 
(Golterman, 1977, p. 515).  

Het zij hier opgemerkt dat de termen ‘creatief’ en ‘strategisch’ in deze context net een 
andere betekenis hebben dan ‘fundamenteel’ en ‘toegepast’. De strekking van dit citaat
blijft echter hetzelfde: dergelijke onderscheidingen zijn volgens Golterman niet erg 
stimulerend voor kennisontwikkeling.  
Hoewel dus sceptisch ten opzichte van de institutionalisering van onderscheidingen in 
wetenschappelijke kennis, was het onderscheid tussen fundamenteel en toegepast 
volgens Golterman, en veel op fundamenteel onderzoek georiënteerde collega’s met 
hem, inhoudelijk wel degelijk van betekenis. In het vorige hoofdstuk beschreef ik hoe 
het onderzoek van de ‘limnologen’ werkzaam bij het Limnologisch Instituut zich 
volgens hen onderscheidde van dat verricht door ‘hydrobiologen’. Volgens  limnologen 
verrichtten hydrobiologen vanuit de uiteengezette benadering vooral toegepast
onderzoek. Dit achtten zij van weinig belang voor de ontwikkeling van de limnologie, 
dat immers door hen werd gezien als het domein van fundamenteel onderzoek naar 
processen in zoet water.  
Ik besprak ook de wijze waarop medewerkers van het toenmalige RIVON deze 
typering als een onterechte probeerden te weerleggen: een opzet waar zij door de 
resonantie van de term ‘fundamenteel wetenschappelijk onderzoek’ in deze periode op 
dat moment maar zeer ten dele in slaagden. Golterman kreeg als fundamenteel 
onderzoeker immers alsnog eerder erkenning voor de problemen die hij signaleerde, 
dan de ‘toegepaste’ hydrobiologen voor de zaken waar zij voor stonden.  In het 
tijdsbestek dat in dit hoofdstuk wordt besproken zouden zij deze achterstand op 
‘fundamentele’ limnologen ruimschoots inhalen. 
Hydrobiologen legden in deze periode wel de basis voor de initiatieven die zij later 
zouden ontplooiden om in de probleemdefiniëring in waterbeheer te sturen. Zij zouden 
zich namelijk gaan toeleggen op het ontwikkelen van methodes om de kwaliteit van 
water op biologische gronden te beoordelen. 
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Saprobie en de ‘toegepaste’ hydrobiologie in Nederland: ‘de soorten zijn het systeem’
In eerdere hoofdstukken kwam de term ‘zelfreinigend vermogen’ regelmatig naar 
voren. Hiermee werden processen van biologische afbraak aangeduid. Op basis hiervan 
werd de belastbaarheid van oppervlaktewater berekend. Dat gebeurde in termen van het 
aantal inwoners dat erop kon lozen zonder dat het zelfreinigende vermogen te zwaar 
belast raakte; de zogenaamde inwonerequivalenten. Waterkwaliteit was hierin 
benaderd als een zaak die enkel in zoverre van belang was, dat ze de mens in staat 
stelde vuil kwijt te kunnen.  
De aanduiding van waterkwaliteit in termen van zelfreinigend vermogen voldeed in het 
begin van de jaren zeventig niet langer. Een eerste reden hiervoor was dat, alvorens 
waterbeheerders als Provincie en Waterschap de inhoud van een pakket aan 
maatregelen konden bepalen waarmee zij uitvoering zouden kunnen geven aan de sinds 
1970 bestaande wettelijk verplichting van waterkwaliteitsbeheer, zij zich eerst op de 
hoogte dienden te stellen van de kwalitatieve toestand van de ene sloot, plas of beek 
ten opzichte van de andere. Een tweede komt voort uit de verbreding in de functies van 
water. Het aanleggen en aanwijzen van meren en plassen voor recreatief gebruik 
maakte dat dat (zwem)water van een betere kwaliteit moest zijn dan het water in de 
sloten in de gemiddelde polder. Echter, zulk water mocht in tuinbouwgebieden dan 
weer niet teveel verzilt zijn, omdat tuinbouwgewassen erg gevoelig zijn voor zout. Ook 
de differentiatie van gebruiksdoelen deed dus de behoefte bij waterbeheerders aan 
differentiatie in verschillende kwaliteiten ontstaan (Lange & Ruiter, 1978, p. 10). Een 
benadering gebaseerd op het zelfreinigende vermogen definieerde biologische afbraak 
puur als een economische efficiëntie en niet op mogelijke andere functies van 
waterkwaliteit.  
Daardoor groeide de vraag naar methodes om de waterkwaliteit in verschillende 
wateren systematisch te kunnen vergelijken. In 1967 richtte een aantal hydrobiologen 
de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling op. Zij wilden op deze behoefte inspelen 
omdat het hun nieuwe kansen bood een bijdrage te leveren aan de verbetering van 
waterkwaliteit. De vraag was echter hoe het beste op deze vraag kon worden 
gereageerd. 

Veel leden van de Werkgroep werkten bij overheden en overheidsdiensten. De 
hydrobioloog Schroevers speelde als voorzitter en ‘stimulator’ van de Werkgroep in de 
eerste jaren van het bestaan ervan een belangrijke rol (Lange & Ruiter, 1978, p. 1). In 
hoofdstuk drie besprak ik de gronden waarop Schroevers verdedigde dat 
hydrobiologisch onderzoek per definitie zowel fundamenteel als toegepast onderzoek 
inhield. De moeizame verhouding van hydrobiologen tot dit discursieve onderscheid 
blijkt ook uit de eerste jaren uit het bestaan van de Werkgroep.  
Tekenend voor het niet aanvaarden door de betrokkenen van het predicaat ‘toegepast’ 
– of eigenlijk überhaupt het onderscheid tussen fundamenteel en toegepast onderzoek 
als een zinvol onderscheid – is het gegeven dat de Werkgroep van 1972 tot 1975 
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aansluiting zocht bij de Stichting Biologisch Onderzoek Nederland (BION) 
(Verdonschot & Higler, 1987). Deze Stichting viel onder ZWO, de in 1950 opgerichte 
organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek. Daarmee was BION formeel een 
belangrijke vertegenwoordiger van het fundamentele biologische onderzoek zoals dat 
plaatsvond in Nederland in deze periode.99 In weerwil van haar aansluiting bij BION 
kan de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling dus niet voor ogen hebben gestaan 
zich hiermee te conformeren aan de indeling van hun werk in hetzij de toegepaste, 
hetzij de fundamentele wetenschap.  
De verhouding tussen de Werkgroep en BION werd vanaf 1975 steeds moeizamer. 
Wetenschapshistorica Edith Alkema (1985) laat zien hoe in de eerste jaren van het 
bestaan van BION vrijwel elke activiteit in biologisch onderzoek een plek onder de 
vleugels van de Stichting kon vinden. De Stichting bood voor de biologen van de 
Werkgroep het voordeel dat zij, door de band tussen BION en ZWO, eenvoudiger in 
aanmerking kwam voor subsidiëring van onderzoeksprojecten door ZWO. In dit licht is 
het weinig opmerkelijk dat de Werkgroep in de periode van 1972 tot 1975 aansluiting 
zocht én vond bij BION. Toen de Stichting echter vanaf 1975 een grotere nadruk begon 
te leggen op wat zij zag als zuivere wetenschap, besloot de Werkgroep alsnog haar 
eigen weg te gaan.  
De tegenstellingen tussen limnologen en hydrobiologen zoals die zich in de jaren zestig 
ontwikkelde, en de snel verslechterende verhouding in de loop van de jaren zeventig 
tussen de Werkgroep en BION, illustreert de vrijwel altijd moeizame relatie van 
hydrobiologen (en ook sommige limnologen) met instituties die het onderscheid zuiver 
en toegepast in de limnologie en hydrobiologie in stand hielden. 

Een groot deel van de leden van de Werkgroep stond de vertaling voor van de in deze 
periode gangbare theoretische uitgangspunten naar een methode voor biologische 
waterbeoordeling.  In de inleiding van het in 1978 uitgekomen, als handboek bedoelde 
boekwerk Biologische Waterbeoordeling: Methoden voor het beoordelen van 
Nederlands oppervlaktewater op biologische grondslag, wordt bij het opstellen van 
biologische beoordelingsmethodes gewaarschuwd voor een al te cijfermatige 
benadering:  

                                                           
99 Er valt overigens een parallel te herkennen tussen de ervaren noodzaak om tot oprichting te 

komen van een stichting voor fundamenteel onderzoek in de fysica in 1946, en de biologie 
in 1970. De aanleiding voor het oprichten van de Stichting Fundamenteel Onderzoek der 
Materie (FOM) in 1947 werd gevormd door de na de Tweede Wereldoorlog snel 
bekoelende verhoudingen tussen oost en west en de ontdekking van de mogelijkheden van 
atoomsplitsing. Dezelfde urgentie die kort na de Oorlog aan het ontwikkelen van 
fundamentele kennis van (kern)fysica werd gehecht, werd nu ook, met de opkomst van de 
milieubeweging, het rapport van de Club van Rome en het uitroepen van het jaar 1970 tot 
natuurbeschermingsjaar, aan de ontwikkeling van fundamentele kennis van biologie 
toegedicht.  
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Het wordt afgeraden de uit de verschillende hoofdstukken verkregen 
beoordelingscijfers en -graden te trachten te verenigen tot één cijfer. Zij vormen 
een beoordelingsspektrum van het betreffende water, dat méér informatie 
verstrekt, dan één enkel cijfer zou kunnen geven (Lange & Ruiter, 1978, p. 4). 

Schroevers vervulde als voorzitter van de Werkgroep een sleutelrol in het koppelen van 
theorie aan een bruikbare methode. Vanuit de op theoretische gronden ingenomen 
stelling dat het ophangen van één cijfer aan de waterkwaliteit niet erg informatief is, 
legde hij de nadruk op het opstellen van typologieën (Schroevers, 1987, 1988; 
Schroevers & Zonneveld, 1982). Schroevers stond hierin niet alleen. Uit publicaties in 
bijvoorbeeld het tijdschrift Levende Natuur van andere leden van de Werkgroep, als 
Higler, Marquet, Gast en Leentvaar blijkt dat zij zijn opvatting over methodes om tot 
een betekenisvol oordeel te komen deelden. Ik ga nu in op de theoretische 
achtergronden van deze stelling. 
In het in 1978 verschenen handboek schrijft Schroevers namens de Werkgroep over de 
methode van typologie 

Onder typologie van wateren wordt een indeling van wateren in groepen of typen 
verstaan, met hierbinnen ongeveer gelijke kenmerken. Deze typologie vormt een 
wezenlijk onderdeel van de methoden, waarvan biologische waterbeoordeling zich 
moet bedienen. In feite is waterbeoordeling vaak niet anders dan een sterk 
geabstraheerde typologie: teruggebracht tot één of enkele kriteria als 
voedselrijkdom of de mate van verstoring (Lange & Ruiter, 1978, p. 57-58). 

De Werkgroep maakte in de inleiding van het Handboek een onderscheid tussen het 
bepalen van de toestand en de kwaliteit. Het verschil is dat de toestand kan worden 
bepaald aan de hand van metingen en dergelijke, en dus ‘objectief’ vast te stellen zou 
zijn. Het bepalen van de kwaliteit houdt noodzakelijkerwijs een subjectief oordeel in, 
omdat een dergelijke exercitie enkel mogelijk is bij gratie van een referentiepunt. Dat 
wordt altijd gekozen met een bepaalde doelstelling in het achterhoofd. In deze 
denktrant geeft Schroevers aan dat aan beoordelingen op basis van typologieën de 
volgende nadelen kleven 

Een dergelijke beperking in de kriteria brengt haar gevaren met zich mee; vooral 
als ze dient ter ondersteuning van praktische vragen van het waterbeheer; omdat: 
a. er enkele maatstaven zijn gekozen uit zeer veel mogelijke. De relevantie 
daarvan kan theoretisch beargumenteerd worden, maar nooit ‘bewezen’. b. de 
keuze van deze maatstaven en van de nulwaarde ervan terug is te voeren tot een 
subjektieve uitspraak over ‘goed’ en ‘niet goed’, terwijl hier ook de uitspraak  
‘hetzelfde’ en ‘niet hetzelfde’ hierop berust. Zo wordt een subjektieve keuze 
verheven tot een schijnbaar objektieve norm (Lange & Ruiter, 1978, p. 57-58).  
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Met het abstraheren van een typologie ten behoeve van een beoordeling moet dus altijd 
een zekere voorzichtigheid worden betracht, omdat het een keuze impliceert voor een 
bepaalde maatstaf die vervolgens tot norm wordt verheven. Men kan de relevantie 
daarvan beargumenteren, maar de gekozen maatstaf en daarop gebaseerde norm is 
nooit een absoluut, objectief gegeven. Het blijft een keuze, en derhalve subjectief. 
Schroevers doet vervolgens een aantal aanbevelingen voor het kiezen van een maatstaf  

Zo’n norm […] hangt samen met de natuurlijke verscheidenheid van de 
nederlandse [sic] wateren. Men zou eigenlijk moeten nagaan in hoeverre een water 
afwijkt van die toestand, die ergens van nature verwacht mag worden, en op die 
manier het al dan niet gewenst zijn van beheersrichtlijnen vaststellen (Lange & 
Ruiter, 1978, p. 57-58) [cursivering in origineel].  

De lokale situatie zou, omwille van de natuurlijke verscheidenheid van wateren in 
Nederland, als uitgangspunt genomen moeten worden door de hydrobioloog. De 
Werkgroep nam in het Handboek Biologische Waterbeoordeling, waar ook 
bovenstaand citaat uit afkomstig is, een kaart op met daarin een onderscheid tussen 
soorten wateren in Nederland en daarvoor ‘van nature’ typerende 
planktongemeenschappen (fig. 1). Het Handboek benadrukt echter, dat dit enkel 
voorlopige weergaven zijn, hoe dan ook voor verbetering vatbaar en mogelijk niet 
corresponderend met de lokaal aangetroffen situatie. 
De theoretische achtergrond van het belang dat Schroevers aan het opstellen van 
typologieën hechtte, hing samen met zijn nadruk op ‘de factor tijd’ (1988, p. 66). Hij 
benadrukte het belang van tijd en het herkennen van veranderingen in 
levensgemeenschappen over een bepaalde periode. Het was volgens hem van belang 
om kwalitatieve typologieën op te stellen, omdat enkel op basis daarvan de verschillen 
over een bepaalde tijdsschaal zichtbaar worden. Chemische en fysische analyses 
vormden hier in het perspectief van de Werkgroep vooral een aanvulling op 

Met behulp van biologische methoden is het mogelijk snel een overzicht te krijgen 
van de waterkwaliteit in een groot gebied. Daarnaast zijn chemische methoden 
onontbeerlijk om de kwaliteit nader te kwantificeren en op grond van de getallen 
saneringsmaatregelen te treffen. Biologische en chemische methoden vullen elkaar 
daarom op zinvolle wijze aan, zonder dat zij elkaar kunnen vervangen (Lange & 
Ruiter, 1978, p. 12). 

Schroevers vat met de trits ‘evenwicht-verstoring-herstel’ de zelfordening samen die 
volgens hem de dynamiek van het systeem kenmerkt. Zulke zelfordening speelt zich af 
over een bepaalde tijdsas. Typologieën zijn van belang om lokaal langs deze drie fases 
processen van zelfordening in beeld te brengen. In zulke processen van zelfordening 
kan namelijk verstoring optreden. Schroevers duidde zulke verstoringen aan met het 
concept saprobie, via welk – en dit is van belang voor de discussie die later zal worden 
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besproken – Schroevers dus veranderingen over een bepaalde tijdsas in biologische 
beoordeling vervatte. Door het maken van verantwoorde keuzes in wat men op die plek 
in termen van de waterkwaliteit wil bereiken, naar welke voorheen bestaande situatie 
men terug wil, kan men vervolgens ingrijpen in zulke processen van zelfordening om 
in de richting van deze situatie te begeleiden (Schroevers, 1988, p. 65-69). 

Schroevers betoogt dus dat toegepast en fundamenteel onderzoek binnen de missie die 
RIVON zich heeft gesteld noodzakelijkerwijs uit elkaar voortkomen. Dat men op 
toepassing is gericht betekende dus volgens Schroevers niet dat men geen oog heeft 
voor fundamentele vraagstukken.  
Dit is in tegenstelling met wat Parma in zijn bijdrage veronderstelt, namelijk dat het 
RIVON vooral toegepast onderzoek verricht. Parma, als medewerker en later directeur 
van het Hydrobiologisch Instituut, geeft er hiermee blijk van het fundamentele, 
causaal-analytische onderzoek in de hydrobiologie te willen hebben reserveren voor 
zijn Instituut. In de keuze voor een dergelijke profilering van het Instituut speelde 
uiteraard de toezichthoudende rol van de op de stimulering van zuiver 
wetenschappelijk onderzoek gerichte KNAW mee.  
Indirect speelde ook het eerder geanalyseerde hogere aanzien van fundamenteel 
onderzoek in de jaren vijftig en zestig een rol. Fundamenteel onderzoek verdiende dit 
aanzien door zich in cultureel en economisch opzicht als van grote waarde te 
profileren. De medewerkers van het Limnologisch Instituut hebben met hun keuze hun 
werk als fundamenteel te profileren dan ook niet bedoeld zich te profileren als minder 
maatschappelijk geëngageerd dan het RIVON – een belangrijk gegeven met het oog op 
de nog te bespreken rol van het toenmalige hoofd van dit instituut, dr. H.L. Golterman, 
in het verkrijgen van beleidserkenning van het problematische karakter van 
‘eutrofiëring’. 
Het denken van Schroevers en collega’s voor de methodes waarvan men zich bij 
beoordeling van de waterkwaliteit moest bedienen, ligt aan de basis van bijvoorbeeld 
het onderzoek door H.K.M. Moller Pillot. Zijn werk kan als voorbeeld dienen voor een 
uitwerking van de methode op basis van de theoretische uitgangspunten van de 
Werkgroep. In 1971 ontwikkelde Moller Pillot  in samenwerking met het Brabantse 
Waterschap De Dommel een beoordelingsmethode voor de kwaliteit van water in 
beken op basis van het voorkomen van bepaalde insecten, amfibie- en vissoorten 
daarin; op basis dus van zogenaamde makrofauna.  
In het literatuuroverzicht in het tweede hoofdstuk van zijn proefschrift bespreekt hij de 
discussie tussen voorstanders van biologische beoordeling en het algemene gebruik in 
de waterwereld om verontreiniging op basis van chemische analyses te bepalen. Hij 
geeft een aantal mogelijke verklaringen voor de ontstane voorkeur voor chemische 
analyses. De eerste is, dat de chemie al een gevestigde wetenschap was in het begin 
van de twintigste eeuw, en de hydrobiologie niet. Een tweede is dat biologische 
beoordeling voor de ‘niet-vakman’ lastiger te volgen is. Soms hebben biologen, ten 
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derde, hun beoordelingsmethodes om voorgaande reden te sterk vereenvoudigd. Ten 
vierde schrikken lange lijsten met namen af. Tot slot lijken de getallen van de chemicus 
een exacter beeld te geven van de verontreiniging (Moller Pillot, 1971, p. 11-12).  

Figuur 1. De voor duinplassen, rivierengebieden en bossen- en poldergebieden typerende 
levensgemeenschappen. Op basis van zulke typologieën diende men volgens De Lange en De 
Ruiter de waterkwaliteit te beoordelen (Lange & Ruiter, 1978, p. 65-65a).  

Moller Pillot stelde zich ten doel aan te tonen dat een biologische beoordelingsmethode 
te verkiezen valt boven een op chemische analyse gebaseerde meting van 
verontreiniging. Hij voerde daarvoor een aantal argumenten aan uit de internationale 
literatuur.  Hij refereerde onder andere aan een publicatie van Butcher uit 1946, waarin 
deze beargumenteert dat biologische methodes op basis van flora en fauna een beeld 
geven van al het water dat is gepasseerd, terwijl een chemische analyse slechts een 
momentopname geeft. Daarnaast werd er volgens hem soms ten onrechte een laag 
zuurstofgebruik gemeten, waardoor het lijkt alsof er hier sprake is van gezond water, 
terwijl bij nader biologisch onderzoek bleek dat het lage zuurstofverbruik een gevolg 
was van vergiftiging, waardoor er überhaupt geen leven meer aanwezig was in het 
water. 
Moller Pillot ontwierp een beoordelingsmethode op basis van tabellen. Hij selecteerde 
in zijn proefschrift vijf groepen van soorten, die ieder voor een bepaalde mate van 
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verontreiniging staan. Per groep benoemde hij een aantal indicerende soorten, waarvan 
hij het voorkomen in tabellen in het laatste deel van zijn proefschrift samenvatte. Op 
basis daarvan trok hij conclusies over de waterkwaliteit in de beken van Waterschap 
De Dommel.  
Hij erkende echter ook de nadelen van deze op theoretische gronden gemaakte keuze, 
zo blijkt uit zijn analyse van het gebruiksgemak voor de ‘niet-vakman’ van drie 
methodes. De beoordeling op basis van tabellen was volgens Moller Pillot het meest 
nauwkeurig, maar vergde, in vergelijking met andere mogelijke methodes die 
waterkwaliteit samenvatten op basis van een getal, wel enige tijd en moeite bij gebruik 
door een niet in de finesses van de hydrobiologie ingewijde betrokkene. Zijn opzet om 
een handzame methode voor het beoordelen van waterkwaliteit op basis van de 
typologische benadering te ontwerpen slaagde dus echter maar ten dele. 
 Beoordeling op basis van tabellen waarin het voorkomen van bepaalde 
makrofauna wordt gekoppeld aan een bepaald watertype, zoals door Moller Pillot 
ontwikkeld, werd in het begin van de jaren zeventig als één van de eerste methodes in 
omloop ingezet door het Brabantse Waterschap De Dommel. Moller Pillot had nauw 
samengewerkt met dit Waterschap tijdens zijn onderzoek. In 1978 neemt ook de 
Provincie Friesland deze beoordelingmethode in gebruik, maar verdere navolging 
krijgt ze niet. 

De methodes waar men zich volgens Moller Pillot van moest bedienen waren, zoals hij 
zelf ook toegeeft, tijdrovend en voor de niet ingewijde lastig in gebruik. Alleen al de 
taxonomie van soorten kon allerlei praktische problemen geven. De reserves die Moller 
Pillot had ten opzichte van de door hemzelf ontwikkelde methode, samengenomen met 
de beperkte navolging die deze vond bij waterbeheerders, zijn enkele signalen van 
breder gedeelde twijfels over de bruikbaarheid van een beoordelingsmethode gebaseerd 
op soortensamenstelling. Deze twijfels zullen in de volgende paragrafen aan de orde 
zal komen.  
De methode van beoordeling op basis van soortensamenstelling is in de context van de 
ontwikkeling van de hydrobiologie als een tamelijk klassieke benadering te zien, zowel 
voor wat betreft de Nederlandse traditie als internationaal. In hoofdstuk drie besprak ik 
al de Nederlandse traditie van taxonomie in de hydrobiologie. Internationaal bedienden 
vroege hydrobiologen zich van een vergelijkbare benadering. Deze klassieke methodes 
van beoordeling van waterkwaliteit op basis van taxonomie en typologie lag 
internationaal sinds het begin van de jaren vijftig onder vuur. Tegenstanders van de 
uiteengezette benadering in Nederland zouden zich gedurende de jaren zeventig in 
toenemende mate bedienen van de argumenten van tegenstanders van deze wijze van 
beoordeling in de internationale discussie; zij het dan om andere redenen dan hun 
internationale collega’s. 
In de volgende paragraaf wordt daarom eerst deze discussie besproken. Dan volgen de 
argumenten van Nederlandse hydrobiologen tegen beoordeling op basis van 
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soortensamenstelling, en de door hen voorgestelde alternatieven. Dan volgt een 
bespreking van hoe een dergelijk alternatief vorm kreeg in de context van de behoefte 
van de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland aan een 
biologische beoordelingsmethode. Tot slot geef ik een verklaring voor het succes van 
dit soort alternatieven.  

De internationale discussie: van soortensamenstelling naar waterbeoordeling via een 
benadering op basis van stofwisseling en energie  
De internationale discussie over waterbeoordeling concentreerde zich vooral op het 
begrip van het concept saprobie. Schroevers duidde hiermee op verstoring van 
processen van zelfordening; algemeen verwijst saprobie naar processen van 
biologische afbraak in zoet water door micro-organismen. Over een precieze definitie 
was in de periode van 1950 tot ongeveer 1965 nog altijd veel te doen. 
Het concept saprobie werd in de vroege twintigste eeuw ontwikkeld door de Duitse 
onderzoekers Richard Kolkwitz en Maximilian Marsson in de context van hun 
‘saprobiën-systeem’. Zij hadden vanaf 1902 op verschillende plekken stroomafwaarts 
in rivieren verschillende niveaus van biologische afbraak van organische vervuiling 
geconstateerd. Zij koppelden die niveaus aan het voorkomen van bepaalde organismen 
(‘saprobiën’), in bepaalde hoeveelheden en samenstellingen. Het bepalen van de mate 
van saprobie gebeurde dus aan de hand van de samenstelling van gemeenschappen van 
microscopische planten en dieren die in meer of minder mate resistent zijn tegen 
vervuiling. Kolkwitz en Marsson kwamen tot een indeling in drie niveaus, het 
polysaprobe, mesosaprobe en oligosaprobe niveau. Het tweede mesosaprobe niveau 
verdeelden zij in 1908 verder onder in alfa- en beta-mesosaproob. Kolkwitz  (Marsson 
overleed jong) heeft altijd benadrukt dat het startpunt bij het bepalen van de mate van 
saprobie moet zijn niet de mate van voorkomen van een bepaald organisme, maar 
veranderingen in levensgemeenschappen als geheel over een bepaalde tijdsperiode.  
Voor Nederlandse begrippen mocht saprobie in het hydrobiologische vertoog eind 
jaren zestig dan een conceptuele vernieuwing betekenen, internationaal was er toen al 
volop discussie over. Op initiatief van vooral Tsjechische en Duitse onderzoekers 
werden naar aanleiding van de geconstateerde onduidelijkheid rond saprobie 
regelmatig internationale symposia georganiseerd, tijdens welke de voortgang van 
onderzoek naar saprobie werd besproken en bediscussieerd. Voorbeelden hiervan zijn 
het symposium On the Evaluation of the Saprobity System in 1963 in Pallanza, Italië, 
en het colloquium Questions of Saprobity in Praag in april 1966. Pleitbezorgers van de 
bruikbaarheid van het begrip waren zelfs al begonnen het begrip in te kaderen in wat 
volgens hen een nieuwe, ‘toegepaste’ subdiscipline van de biologie zou moeten 
worden; de saprobiologie (Sláde ek, 1966).
Als hydrobiologen over saprobie spraken, deden zij dat vrijwel altijd met verwijzing 
naar de vele toepassingen die biologische methodes met zich meebrachten om de 
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waterkwaliteit systematisch te evalueren. Organische vervuiling had – bij de 
afwezigheid van installaties voor de zuivering van afvalwater – in de eerste helft van 
de twintigste eeuw immers een behoorlijk aandeel in de slechte toestand van veel 
oppervlaktewateren.  
Een aantal hydrobiologen vond dat het op waarneming gebaseerde systeem van 
Kolkwitz en Marsson niet voldoende exact, en daarmee niet voldoende 
‘wetenschappelijk’ was (Sláde ek, 1965, p. 522-524). Sommigen gebruikten het 
daarom uit principe niet. De Britse bioloog Hynes betoogde bijvoorbeeld dat 

Whilst the ‘Saprobiensystem’ provides a useful background of ideas, it is 
unwiedly in use and takes no account to local factors in its assessment of pollution. 
[…] in the timescale of evolution, pollution of the environment is a new 
phenomenon, and […] no species has yet evolved which depends on pollution for 
its evidence. The whole concept of ‘indicator organisms’, whose presence proves 
the existence of pollution, is basically wrong since these species are frequently 
found in water entirely unaffected by the activities of man (Sláde ek, 1973 cf. 
Hynes, 1960). 

De idee van organismen als indicatoren van vervuiling klopte volgens Hynes dus niet, 
omdat zij ook in water voorkwamen waar geen sprake was van door de mens 
veroorzaakte vervuiling. Ook op minder theoretische gronden werd het saprobiën-
systeem als een onbruikbaar systeem weggezet. Sláde ek haalt een uitspraak van twee 
collega’s aan die de, vooral uit Amerikaanse hoek afkomstige kritiek als volgt 
verklaren 

In fact, taxonomy has become an unattractive specialism in this age of rockets and 
outer space. These taxonomic difficulties, coupled with the time requirement for 
physical separation of samples as to species, are among the greatest drawback of 
the saprobic system. One biologist referred to this problem as simply ‘too much 
time, too much people and too much money’ (Sláde ek, 1973, p. 22).

Gezien de discussie die men vooral in Europa toch over het systeem bleef voeren, 
bleven hydrobiologen er niettemin mogelijkheden in zien. Zij probeerden voor het 
vermeende gebrek aan ‘wetenschappelijkheid’ van het saprobiën-systeem te 
compenseren, door, in lijn met het heersende logisch-positivistische wetenschapsideaal, 
in te zetten op een ‘objectivering’ van het saprobiën-systeem.  
Hydrobiologen probeerden een dergelijke objectivering in eerste instantie op twee 
manieren te bewerkstellingen. Ten eerste probeerde men het systeem te 
vereenvoudigen door de door Kolkwitz en Marsson lijsten van indicerende organismen 
te vereenvoudigen en te verkorten. Ten tweede werd ingezet op een getalsmatige 
vertaling van de door Kolkwitz en Marsson onderscheiden saprobieniveaus.  
Liebmann ontwierp een beoordelingsmethode die later in Nederland wel is aangeduid 
als de ‘Münchener methode’ (Gardeniers & Tolkamp, 1988; Metcalfe, 1989; Sláde ek, 
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1973). Hij bracht het, naderhand door Kolkwitz in de jaren dertig  nog verder 
uitgebreide aantal saprobieniveaus nu terug tot vier niveaus. Ook legde Liebmann de 
nadruk op de rol van trilhaardiertjes (‘ciliates’) als indicerende organismen, waardoor 
de lijsten van indicerende organismen minder lang werden dan in de door Kolkwitz en 
Marsson ontworpen beoordelingsmethode.  
Pantle en Buck stelden een rekenkundige formule op om het saprobieniveau 
kwantitatief te kunnen uitdrukken. Zij bepaalden van een aantal indicerende 
organismen, waaronder zowel plankton als bepaalde vissoorten, hun resistentie tegen 
vervuiling. Hiertoe voerden zij laboratoriumproeven uit. De resistentie van elke soort 
benoemden zij op een schaal van nul tot acht. Op deze basis werd het saprobieniveau 
via een wiskundige formule berekend. De uitkomst varieerde van 1 tot 4.  De uitkomst 
drukten zij in de formule uit met een hoofdletter S; vandaar dat hun methode ook wel 
de S-index wordt genoemd.  
Ook het tien-puntenschema van Zelinka en Marvan (1961) is een vaak genoemd 
voorbeeld van een dergelijke benadering. Het saprobieniveau wordt hierin uitgedrukt 
op een schaal van 1 tot 10. Wat nieuw was aan hun schema was dat zij de zogenaamde 
‘ecological valency’ van sommige indicatorsoorten verdisconteerden. Met dit 
verschijnsel hadden hydrobiologen het voorkomen van indicatorsoorten in 
verschillende saprobische milieus geduid; hetzij omdat zij tot op zekere hoogte 
resistent waren voor de aanwezige vervuiling, hetzij omdat zij zich hadden aangepast 
aan de veranderde omstandigheden. 
In deze rekenformules is nog steeds de klassieke benadering op basis van 
soortensamenstelling te herkennen. Ze namen dan ook lang niet alle kritiek op het 
saprobiën-systeem weg. De Duitse hydrobiologen Caspers en Schulz (1960, 1962) 
uitten in twee artikelen scherpe kritiek op de rekenformules op basis van 
soortensamenstelling en op de vage definitie van saprobie überhaupt. Op basis van 
onderzoek in een kanaal bij Hamburg toonden zij aan dat er discrepanties bestonden 
tussen beoordeling op basis van het saprobiën-systeem en de rekenformules die 
naderhand waren ontwikkeld, en de macroscopische, met het oog waarneembare staat 
van vervuiling. En verwees de term saprobie nu naar processen van biologische 
afbraak, of naar bepaalde organismen die een rol spelen in processen van biologische 
afbraak? Had men het met andere woorden over ‘saprobiëring’ of over ‘saprobionten’? 
In eerste instantie vonden zij het systeem vanwege deze onduidelijkheid en 
inconsistenties überhaupt de aandacht van de wetenschappelijke hydrobiologie niet 
waard. 
Een aantal jaren later stelde Caspers zijn opvattingen bij, omdat hij mogelijkheden 
herkende om het saprobiën-systeem te verenigen met de meer ‘fundamentele’, 
‘theoretische’  benadering in de limnologie, op basis van de idee van trofie (Caspers & 
Karbe, 1966, p. 453). De meest bekend geworden koppeling van saprobie en trofie is in 
1966 ontwikkeld door de eerder genoemde fysioloog Caspers in samenwerking met 
collega Ludwig Karbe. Zij bouwden met hun benadering voort op de uitwerking die 
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Eugene P. Odum en H.T. (Tom) Odum eerder aan het begin van de jaren vijftig aan 
trofie hadden gegeven. De broers hadden hun begrip van trofie ontwikkeld in het kader 
van de in de jaren veertig ontwikkelde ecosysteembenadering. Uit de volgende 
bespreking komt naar voren dat er een zekere spanning bestaat tussen een begrip van 
biologische afbraak op basis van een dusdanig begrip van trofie, trofische structuur en 
saprobie enerzijds, en een benadering op basis van soortensamenstelling en groepen 
van indicerende organismen anderzijds. 

Caspers en Karbe namen het begrippenstelsel dat de Odums hadden ontwikkeld over. 
De grondgedachte hiervan is dat dynamiek in ecosystemen ontstaat door uitwisseling 
van energie.100 Twee processen drijven die dynamiek voort, namelijk produktie op 
basis van fotosynthese (‘P’), en respiratie (‘R’). De verhouding tussen deze twee 
processen, de P/R-quotiënt, bepaalt de mate waarin en de wijze waarop energie wordt 
uitgewisseld. E.P. en H.T. Odum noemen dit het metabolisme van het ecosysteem. Bij 
deze processen spelen drie ‘levende componenten’ een rol: producenten, consumenten 
en destruenten. Producenten zijn autotroof, oftewel ‘zelf-voedend’: zij fixeren energie 
door anorganisch materiaal om te zetten in organisch materiaal in een complexere 
samenstelling. Consumenten zijn heterotroof: zij consumeren andere organismen of 
organisch materiaal zonder zelf energie op te slaan. Onder destruenten verstaan de 
ecologen onder andere saprobe organismen: zij breken complexe verbindingen af tot 
eenvoudige. Deels staan zij deze af zodat producenten die weer kunnen opnemen; deels 
ook absorberen zij de eenvoudige verbindingen voor eigen gebruik (Odum & Odum, 
1959, p. 10-11).  
De twee ecologen benadrukken dat deze indeling er één is op basis van functie, en niet 
op basis van taxonomie. Het gaat bij hen om ‘functional kingdoms of nature’, en dus 
niet om taxonomische rijken – naar de klassieke taxonomische indeling van het 
planten- en dierenrijk door Linneaus (Odum & Odum, 1959) [cursivering mb]. Op 
basis van het door de Odums ontwikkelde denken over ecosystemen in termen van 
stofwisseling is het onderscheiden van soorten niet zinvol. Men kan dan bijvoorbeeld 
niets afleiden uit de grootte van een individueel organisme als bijvoorbeeld een boom, 
want het kan juist de functie van de bladeren zijn die de uitwisseling van energie 
bepalen 

In the study of size-metabolism in plants, it is often difficult to decide what 
constitutes an ‘individual’. Thus, we may commonly regard a large tree as one 
individual, but actually the leaves may act as ‘functional individuals’, as far as 
size-surface area relationships are concerned (Odum & Odum, 1959, p. 58-59). 

                                                           
100 Zie voor een bespreking van het werk van E.P. en H.T. Odum ook Taylor (1988) en Kwa 

(1993, 2002). 
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Om dit te illustreren, halen de Odums een studie naar zeewieren aan die zij eerder 
hadden verricht. Uit deze studie was naar voren gekomen dat de dunne takken voor 
meer uitwisseling van energie met de omgeving zorgden dan de dikke takken van de 
planten 

We found that species with thin or narrow ‘branches’ (and consequently a high 
surface-to-volume ratio) had a higher rate per gram biomass of food manufacture, 
respiration, and uptake of radio-active phosphorus from the water than did species 
with thick branches. Thus in this case, the ‘branches’ or even the individual cells 
were ‘functional individuals’ and not the whole ‘plant’ (Odum & Odum, 1959,  
p. 58-59). 

Deze studie toont volgens de Odums aan dat bestudering van de gehele plant als 
individu niet zinvol is als men wil achterhalen hoe het ecosysteem functioneert, 
waarvan de dynamiek wordt bepaald door uitwisseling van energie.  
Op basis van de relaties tussen de verschillende functionele eenheden ontwikkelen 
gemeenschappen een bepaalde trofische structuur. Deze structuur bepaalt de wijze 
waarop voedingsstoffen worden uitgewisseld. Trofische structuren verschillen per 
ecosysteem. Een bos heeft bijvoorbeeld een andere trofische structuur dan een koraalrif 
(fig. 2). De trofische structuur bepaalt de mate van productiviteit in het ecosysteem. 
Hiermee bedoelen zij de opslag van energie in het systeem (Odum & Odum, 1959,  
p. 68).  
Als productie en respiratie als basisprincipes worden genomen, zoals de Odums doen, 
dan is het dus niet zinvol het individu of de soort als uitgangspunt te nemen. Zij laten 
daarom de taxonomische indeling op basis van soorten volledig los. Ontwikkeld door 
hen werd een theorie op basis van het denken in termen van ecosystemen. Hun theorie 
is dat hierin energie wordt geproduceerd, wordt afgestaan en ook in zekere mate uit het 
systeem weglekt. Dat gebeurt op basis van metabolische processen van productie en 
respiratie. De mate van productie, de productiviteit, wordt bepaald door de 
verschillende functionele eenheden en hun onderlinge verhouding. Het zijn dus niet 
individuele soorten, maar ecosystemen en de uitwisseling van energie van functionele 
eenheden die de dynamiek in bijvoorbeeld plassen of sloten bepalen.  
Caspers en Karbe zagen op basis van het denken van de broers Odum mogelijkheden 
het eerder besproken saprobiën-systeem gebaseerd op soortensamenstelling en de 
daarop gebaseerde rekenformules een, volgen het idee dat zij daarover hadden, meer 
gedegen theoretische basis te geven. De kritiek van Caspers op dit systeem luidde 
immers vooral dat het te zeer gebaseerd was op empirische waarneming, en dat de 
rekenformules zich teveel baseerden op de mate van voorkomen van individuele 
soorten 

Manche berechnungsverfahren […] bringen […] die individuelle Quantität mit in 
die Formeln ein. [...] Es muß aber gefragt werden, ob hier wirklich ein Weg zu 
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sehen ist, kausal die Belastungsstufe von Gewässern zu verstehen bzw. beim 
Auftreten der Organismen die Belastung indirekt abzuleiten. Ein gültiger weg 
scheint es zu sein, die Relation zwischen auto- und heterotrophen Organismen zu 
kalkulieren, und damit das ‘Gefüge’ der betreffenden Assoziation in Beziehung zu 
den komplexen Biotopgegebenheiten zu verstehen. Hier gibt das Odum-formel 
eine Möglichkeit, die Relation der einzelnen Ökotypen auf den Lebensraum zu 
beziehen. Damit aber sind wir bereits wieder bei dem System, für welches die 
Odum-formel entwickelt wurde, nämlich der Analyse der trophischen Situation 
eines Gewässers (Caspers, 1977, p. 11-12).   

Caspers en Karbe zien er dus de mogelijkheid in de idee van saprobiteit te vertalen naar 
een benadering die niet op soort, maar op structuur (‘Gefüge’) is gebaseerd. Saprobie 
doet zich enkel voor in het geval van vervuiling. Het is dan een onderdeel van de 
processen in de trofische structuur van een ecosysteem. Daarmee wordt het 
verschijnsel saprobie door Caspers en Karbe opgenomen in de causaal-analytische 
redeneertrant van de fundamentele hydrobiologie (hoofdstuk drie).

Figuur 2. Indeling van verschillende wateren naar trofische structuur en de verhouding tussen 
respiratie en productie (Odum, 1956). 
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Saprobie doet zich niet alleen voor in het geval van organische vervuiling door de 
mens. Het kan ook een natuurlijk gegeven zijn 

Im Gegensatz zum anderen Autoren beziehen wir die Saprobität nicht allein auf 
Abwasserverunreinigungen, sondern wir sehen in ihr ein allgemeines, also auch 
unter natürlichen Verhältnissen gegebenes Phänomen (Caspers & Karbe, 1966,  
p. 461). 

Daarmee zou saprobiteit niet alleen voor de toegepaste ‘saprobiologie’, die enkel 
gericht was op processen rond afvalwater, maar meer algemeen ook voor de 
fundamentele biologie relevant worden 

Hier bietet sich der Saprobiologie ein weites Forschungsfeld, das zum einem von 
allgemein-hydrobiologischem Interesse ist, das zum anderen aber auch dem in der 
Praxis arbeitenden Limnologen Möglichkeiten der Kausalanalyse einzelner 
Biotope, d.h. einzelner Saprobitätsbereiche bietet (Caspers, 1977, p. 12) 
[cursivering mb]. 

Dit in tegenstelling tot een saprobiologie die enkel discussieert over theoretisch 
ongefundeerde indelingen van waterkwaliteiten. Dit is niet alleen een strikt voor 
toegepaste hydrobiologen interessante bezigheid, maar zelfs een, volgens Caspers, 
‘onwetenschappelijke’  bezigheid

Durch die Nomenklatur sollte Klarheit geschaffen werden, basierend auf exakten, 
auch kausal begründeten Definitionen. […] Die Unterteilung in Anti-, Radio- und 
Crypto-Saprobität mag gedanklich-nomenklatorisch logisch sein, aber sie ist fern 
von realer Hydrobiologie. Die Sorge ist, ob hierdurch das Saprobiensystem, 
dessen Gültigkeit von Wissenschaftlern vieler Länder bisher abgestritten wird, 
mehr Geltung gewinnen kann. Wir müssen leider ausdrucken, dass hier eine 
scheinwissenschaftliche Nomenklatur geboten wird, die von der eigentlichen 
Problematik ablenkt und dem Saprobiensystem zumindest keinen Nutzen bietet 
(Caspers, 1977, p. 5-6) [cursivering mb]. 

In deze periode, waarin het lozen van vervuild water op het oppervlaktewater in 
toenemende mate als probleem werd ervaren, zagen Caspers en Karbe dus net als 
Sláde ek het gevaar opdoemen dat de hydrobiologie in deze ontwikkeling gepasseerd 
zou worden vanwege haar vermeende onwetenschappelijke karakter. 
Met hun poging saprobie een ‘wetenschappelijke’ basis te geven, trokken Caspers en 
Karbe het concept saprobie, dat eerder enkel door op toegepast onderzoek gerichte 
hydrobiologen relevant werd gevonden, dus in wat werd opgevat als het domein van de 
fundamentele hydrobiologie. Dat het voorstel om dit langs integratie van saprobie in de 
trofiebenadering te doen in goede aarde viel, blijkt uit de verkregen consensus tijdens 
een symposium in Praag in 1966 om voortaan ‘saprobity’ als proces te begrijpen, en als 
volgt te definiëren:  
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Within the bioactivity of a body of water, saprobity is the sum total of all those 
metabolic processes which are the antithesis of primary production. It is therefore 
the sum total of all those processes which are accompanied by a loss of potential 
energy. In combination with the biogenic and physical oxygen-component, it 
determines the saprobity level of a body of water. This level can be ascertained 
both by metabolic-dynamic measurement and by analysis of the living 
communities (Sláde ek, 1973, p. 27).

Deze afspraak werd de Conventie van Praag genoemd. In de Conventie worden een 
aantal termen die door Caspers vanuit het denken van Odum over ecosystemen naar 
voren waren gebracht om een meer theoretische basis te geven aan het saprobie begrip. 
Men spreekt bijvoorbeeld van metabolische processen, productie en energie. Echter, 
ook voor de dan gangbare analyse van levensgemeenschappen is binnen deze definitie 
van saprobie nog ruimte. Dat is opmerkelijk omdat dit  opnieuw een 
‘onwetenschappelijke’ soortenbenadering impliceert, terwijl elk theorie gebaseerd op 
de ecosysteembenadering zoals Odum die heeft uitgewerkt nu juist afstand neemt van 
het denken in individuen en soorten.   
De definitie diende dan ook vooral een strategisch doel. De aanwezigen bij het 
symposium in Praag in 1966 wilden met deze definitie mogelijkheden scheppen tot het 
verkennen van mogelijke middenwegen tussen ‘ecologische’, op soortensamenstelling 
gerichte, en ‘fysiologische’, op causale verbanden tussen trofie en productie gerichte 
benaderingen. De eenheid van de hydrobiologie stond namelijk op het spel. De 
theoretische inconsistentie die achter deze definitie schuilgaat namen zij voorlopig 
voor lief: Sláde ek benadrukt in zijn verslag van dit symposium niet voor niets het 
voorlopige karakter van de Conventie (Sláde ek, 1966).
Sláde ek was ervan overtuigd dat deze benaderingen op een theoretisch consistente 
manier te verenigen waren. Er waren echter ook ‘ecologen’ en ‘fysiologen’ die elke 
poging hiertoe zeer kritisch benaderden. Hoe werkten Caspers en Karbe een dergelijke 
benadering nu uit tot een methode die potentieel aanvaardbaar was voor zowel 
‘theoretisch’, op trofie en productie georiënteerde hydrobiologen, als voor 
hydrobiologen die een benadering op basis van soortensamenstelling aanhingen? En 
werd hun voorstel overtuigend gevonden, gezien de principiële verschillen in de 
theoretische uitgangspunten die beide groepen hanteren? 

Trofie en saprobie maken volgens Caspers en Karbe deel uit van een zichzelf herhalend 
proces dat wordt aangedreven door uitwisseling van stoffen door producenten, 
consumenten en destruenten. Afhankelijk van de relaties in het ecosysteem wordt door 
deze groepen organismen energie afgestaan of doorgegeven. Caspers en Karbe volgen 
hierin dus de Odums.  
Naast autotrofie en allotrofie maken Caspers en Karbe echter ook een onderscheid 
tussen autosaprobie en allosaprobie. Een systeem kan zowel op basis van systeemeigen 
stoffen processen van biologische afbraak in gang zetten, als op basis van 
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systeemvreemde stoffen ‘van buiten’. Met dat laatste werd dan door de mens 
veroorzaakte organische vervuiling bedoeld. Op basis van het onderscheiden van 
soorten, zoals Caspers begin jaren zestig had geprobeerd in het Isebek Kanaal bij 
Hamburg, kan echter volgens hem geen zuiver onderscheid worden gemaakt tussen 
autosaprobie en allosaprobie.   
Dat betekent niet dat de term saprobie voor toegepast onderzoek in de hydrobiologie 
niet meer bruikbaar is. Men kan op basis van onderzoek naar de relatie tussen opbouw- 
en afbraakprocessen een uitspraak doen over de toestand van het ecosysteem. Die 
relatie dient men te onderzoeken aan de hand van het onderscheiden van organismen 
aan de hand van hun functie als producent, consument of destruent. In figuur 3 is te 
zien dat zij deze categorieën verder onderverdeelden in typen organismen.  
Belangrijk om op te merken is dat het hier om een onderscheid naar typen gaat, en niet 
naar klassieke soorten. Deze typen verwijzen altijd naar de functie van het organisme 
als producent, consument of destruent. Zo definiëren Caspers en Karbe de heterotrofe 
bacteriën uit de categorie destruenten, onderaan rechts in het schema, als 

Bakterien, die […] abgestorbene organische Substanz lösen, sie aufnehmen und in 
einfacherer, energiearmer Form wieder abgeben und damit die organische 
Substanz in eine Form überfuhren, in der sie den Produzenten wieder als 
Nährsalze zur Verfügung steht (Caspers & Karbe, 1966, p. 458). 

Figuur 3. Organismen ingedeeld naar hun functie als producent, consument of destruent 
(Caspers & Karbe, 1966). 
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In een artikel uit 1977 benadrukt Caspers in een bespreking van de betekenis van 
indicatorsoorten, dat de aangetroffen soorten altijd moeten worden bezien in hun 
binding met de biotoop, om het probleem van indicatorsoorten die in meerdere klassen 
vervuild water voorkomen (‘ecological valency’) te omzeilen

Gerade beim Plankton gibt es viele Arten, deren Entstehungszentrum in anderen 
Biotopen liegt, die also nur aufgrund von Verdriftungen in die betreffende 
Gewässer gelangt sind. […] Für Indikatorarten ist zumindest erforderlich, dass sie 
in dem betreffenden Gewässer zu einem Reproduktionszyklus befähigt sind 
(Caspers, 1977, p. 8).  

Door dus niet op soortensamenstelling, maar op voortplantingscycli af te gaan 
voorkomt men dus een verkeerde indeling van een bepaald water in een bepaalde 
klasse. De mate van voortplanting is afhankelijk van de aanwezige voedingstof. 
‘Biotoopgebonden’ soorten moeten dan ook bezien worden niet in termen van de soort 
zelf, maar in termen van de mate waarin zij bepaalde voedingsstoffen opnemen. 
Caspers verdedigt een indeling op basis van ‘ecologische typen’: bijvoorbeeld typen 
die zich met detritus (reststof van trofieproces) voeden, of organismen die 
gespecialiseerd zijn in het opnemen van één bepaalde voedingstof.  Een 
levensgemeenschap verkrijgt zijn karakteristieke samenstelling overeenkomstig 
hiermee niet door het voorkomen van bepaalde soorten, maar door het aandeel primaire 
en secundaire producenten. Deze bepalen immers, wederom naar Odum, de trofische 
structuur. Samenvattend stelt Caspers 

Dies alles sind ökologische Fakten, die an einer Fülle von Beispielen in     
‘natürlichen’ Ökosystemen studiert wurden. Entscheidend ist: Eine Zuleitung von 
Nährstoffen, seien es abbaubare organische Substanzen oder geloste Nährstoffe, 
führt zu einer Verschiebung der biocoenotischen Struktur. Dabei gibt er keinen 
prinzipiellen Unterschied zwischen der natürlich-allochtonen und einer 
anthropogenen Zuleitung solcher Nährstoffe (Caspers, 1977, p. 9).  

Zo proberen Caspers en Karbe dus de analyse van levensgemeenschappen op basis van 
soorten om te zetten in een methode voor analyse op basis van indicatoren op basis van 
hun functie. Indicatoren dienen onderscheiden te worden op basis van de verschillende 
voedingstoffen en de hoeveelheid daarvan die zij gebruiken, hun functie in de 
levensgemeenschap ten opzichte van de functie van een andere indicator, en de functie 
van de gevonden indicator in processen van primaire en secundaire productie als 
zodanig. 
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Figuur 4. De zes waterkwaliteitsklassen die Caspers en Karbe onderscheiden in 1966 aan de 
hand van trofische en saprobische processen.   

Hoewel een dergelijke benadering volgens Caspers en Karbe dus ook voor de 
fundamentele hydrobiologie van belang is, zien zij er tevens toepassingsmogelijkheden 
in via het saprobiën-systeem.  In een systeem dat geen organische vervuiling ontvangt 
vinden alleen trofische processen plaats. De aanwezigheid en mate van vervuiling kan 
bepaald worden aan de hand van indicatorsoorten, die weer worden onderscheiden op 
grond van genoemde criteria.  Op grond van die bepaling kan het worden ingedeeld in 
een bepaalde klasse om het saprobieniveau te bepalen.  
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Caspers en Karbe onderscheiden zes klassen (fig. 4), waarbij in klasse I sprake is van 
de minste vervuiling, en in klasse VI van de meeste. Elke cirkel in de figuur 
vertegenwoordigt de processen die al eerder werden besproken: primaire productie, de 
vorming van detritus, decompositie en de vorming van voedingsstoffen. Deze 
processen bepalen de verhouding tussen productie en respiratie, zoals in figuur 5 is te 
zien. Een snelle vergelijking van figuur 5 met figuur 2 geeft weer hoe deze indeling 
correspondeert met de door Odum vastgestelde P/R-quotiënt voor verschillende 
systemen: in sterk vervuild water (klasse IV tot VI) is geen sprake van productie en 
vindt vooral respiratie plaats.  

Figuur 5. De zes waterkwaliteitsklassen ingedeeld naar de verhouding per klasse tussen 
respiratie (R) en productie (P). 

Het vernieuwende karakter van de benadering ontwikkeld door Caspers en Karbe stond 
garant voor veel kritiek. Fysiologen vonden bijvoorbeeld dat saprobie en respiratie 
teveel aan elkaar gelijk werden gesteld. Ecologen vonden dat er niet voldoende recht 
werd gedaan aan de samenstelling van levensgemeenschappen op basis van 
veranderingen in de soortensamenstelling. De kritiek van veel hydrobiologen, dat in de 
kern te herleiden is op het gegeven dat Caspers en Karbe twee als onverenigbare
opgevatte benaderingen bij elkaar probeerden te brengen, bleef dus bestaan.  
Opvallend is dat enkel hydrobiologen die principieel geloofden in de mogelijkheid van 
een middenweg tussen de ecologische en fysiologische benadering, de benadering van 
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Caspers en Karbe als een veelbelovende zagen. Een van hen is Vladimir Sláde ek, die 
het voorstel van Caspers en Karbe als ‘highly valuable and progressive’ evalueert 
(1973, p. 44). Op de vraag van de Duitse limnoloog Elster, die zich afvroeg in hoeverre 
de verschillende klassen kwantitatief konden worden uitgedrukt, geeft Caspers als 
antwoord dat dat inderdaad een heikel punt is. Sláde ek schrijft hier echter over naar 
aanleiding van deze discussie  

Everybody is ready to criticize the concept of saprobity, but nobody presented a 
proposal for something more exact, precise, quantitative and thus more reliable 
(1973, p. 44). 

Hij was bezorgd dat, terwijl juist nu de vraag naar kennis van biologische 
afbraakprocessen zo sterk groeide, biologen de boot zouden missen omdat zij bleven 
hangen in een benadering op basis van ouderwetse taxonomische indeling, en in, wat 
hij ziet als geneuzel op grond van rigide standpunten binnen de hydrobiologische 
gemeenschap. Volgens Sláde ek dreigden hydrobiologen hierdoor hun kans om  hun 
kennis in te zetten in de praktijk aan zich voorbij te laten gaan  

The practice of water management, sanitary engineering and water hygiene needs 
biology. We must help with what knowledge we have today. If we wait too long 
for exact values and exact answers, we can be left in isolation and the practice will 
proceed without us. (Sláde ek, 1973, p. 26).

Een manier om de tegenstellingen te overbruggen was volgens hem dus om op zoek te 
gaan naar een cijfermatige vertaling van het saprobiënsysteem. Sláde ek vond de 
benadering die Caspers en Karbe hadden ontwikkeld daarvoor een veelbelovende 
voorzet. Hij geeft echter ook aan dat hun voor gebruik in de praktijk  van waterbeheer 
nog wel wat aanpassingen behoeft  

The proposal of Caspers & Karbe is no doubt modern, elegant and attractive, but 
the engineer asks for numbers and how to obtain them. For this reason Casper’s 
scheme is more a programme than a functioning system (Klapwijk, 1988 cf. 
Sladecek, 1973, p. 44). 

Sláde ek stelde daarom voor dat hydrobiologen zich vanaf nu zouden richten op het 
objectiveren van de benadering van Caspers en Karbe, om er in plaats van een 
wetenschappelijk (of, zoals ik betoog, een wetenschapspolitiek) ‘programma’, nu ook 
een ‘functionerend systeem’ van te maken; in plaats dus van zich te laten leiden door 
onwetenschappelijke ‘empirische’  waarnemingen, ouderwetse taxonomische 
indelingen en bovenal, interne strijd over de te hanteren uitgangspunten. Hiermee lieten 
zij zich enkel afleiden van hun eigenlijke taak, namelijk om een bijdrage te leveren aan 
de ervaren problemen rond de lozing van organisch afval. De te bewandelen weg hier 
is volgens Sláde ek het kwantificeren van een benadering van saprobie, zodat het ook 
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voor anderen dan hydrobiologen, zoals ingenieurs, communiceerbaar en bruikbaar zou 
worden.  

De ontwikkeling van numerieke beoordelingsmethodes voor Provinciale Waterstaat 
en Waterschappen 
In Nederland, zo beschreef ik al in hoofdstuk één, bestaat in waterbeheer een traditie 
om politieke keuzes een aura van objectiviteit te verschaffen door  het doen van een 
beroep op experts met een technische achtergrond. De toegepaste hydrobiologie werd 
hiervoor lange tijd als kandidaat te licht bevonden ten opzichte van bijvoorbeeld de 
‘fundamentele’ limnologie  – zie hiervoor hoofdstuk drie en vier. De toenemende vraag 
naar methodes om water te kunnen beoordelen op kwaliteit bood hydrobiologen echter 
nieuwe kansen. Hydrobiologen wilden gebruik maken van deze kansen, maar de vraag 
was hoe men dat het beste kon aanpakken. 
Op grond van de organisatie van een discours rond kwantitatieve methoden wordt 
volgens de wetenschapshistoricus Theodore Porter (1995) door experts het vertrouwen 
gewekt bij beleidsmakers dat zij, als experts, over de juiste kennis beschikken om een 
aanpak te ontwikkelen van de nieuw ervaren problemen. De in principe op toepassing 
van hun kennis gerichte, maar daarin door de beleidswereld nog niet erg serieus 
genomen hydrobiologen van de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling moesten in 
deze context dus manieren vinden om het vertrouwen bij beleidsmakers te wekken dat 
ook zij iets te bieden hadden.  

Eerder in dit hoofdstuk liet ik zien hoe hydrobiologen van de Werkgroep een nadruk 
legden op het opstellen van typologieën. Binnen de Werkgroep ontstond steeds meer 
discussie over de hiermee ingeslagen weg. Een vroege aanzet voor biologische 
beoordeling in Nederland vormt het werk van de hydrobioloog Jansen in 1964, waarin 
deze een beoordelingsmethode gebaseerd op de eerder genoemde methode van 
Liebmann ontwikkelde voor de Provinciale Waterstaat van Limburg. De twee 
werkgroepleden van het eerste uur Jean Gardeniers en Harry Tolkamp  prijzen in hun 
overzicht van de ontwikkeling van biologische beoordeling dit initiatief aan als ‘one of 
the first Dutch efforts to present the complex biological data into terms that were fairly 
easy to understand for technical engineers and political board members’ (Gardeniers 
& Tolkamp, 1988, p. 87) [cursivering mb]. Gardeniers en Tolkamp wijzen in hun 
terugblik niet zonder reden op het belang van de begrijpelijkheid van deze methodes in 
de vroege jaren zeventig. Zoals ook Moller Pillot al aangaf, was waterbeoordeling op 
basis van typologieën een tijdrovende, en voor de vaker niet dan wel in de 
hydrobiologie opgeleide waterbeheerder een lastige opgave. Moller Pillots 
beoordelingsmethode werd dan ook slechts op kleine schaal toegepast. Ze zou wel de 
basis vormen voor de ontwikkeling van een nieuwe, kwantitatieve 
beoordelingsmethode die was ontworpen op basis van de situatie in Nederland. 
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Een aantal Waterschappen en afdelingen van de Provinciale Waterstaat gebruikten in 
de jaren zeventig  echter eerst nog vooral de saprobie-index van Pantle en Buck en de 
methode van Liebmann (Gardeniers & Tolkamp, 1988). Deze methodes maakten 
beiden deel uit van de mathematische trend in de ‘saprobiologie’ in de jaren vijftig. 
Beide methodes gaan nog uit van de soortenbenadering en becijferen de waterkwaliteit 
op basis van de soortensamenstelling van levensgemeenschappen. 
De Werkgroep had altijd het bijzondere en complexe karakter van de Nederlandse 
waterhuishoudkundige situatie benadrukt. De methodes moesten dan ook aangepast 
worden aan de hand van op de Nederlandse situatie toegesneden rekenformules. 
Hierbij dient vooral de ingang die de numerieke saprobie-index van Gardeniers en 
Tolkamp bij lagere overheden vond genoemd te worden.  
De index die werd ontwikkeld in 1976 was voor een belangrijk deel gebaseerd op de 
methode die Moller Pillot had ontworpen, maar verlegde de nadruk erin naar een 
getalsmatige weergave van de kwaliteit van het water. Via de methode werden de 
verhoudingen tussen drie indicerende soorten als uitgangspunt genomen (groep 1, 3 en 
5, waarbij de getallen weer naar een bepaalde soort verwijzen; vandaar de naam van de 
index). De verhouding waarin die drie groepen aanwezig waren werd uitgedrukt in een 
percentage. Ieder percentage werd met een bepaalde factor vermenigvuldigd. Aan de 
hand van de uitkomst van deze rekenformule werd dan de mate van vervuiling bepaald, 
waarbij een uitkomst van honderd wees op zeer ernstige vervuiling, en een uitkomst 
van 500 op schoon water (zie ook Metcalfe, 1989). 
Deze zogenaamde K -index werd in de periode van 1979 tot 1984 door acht grote 
waterschappen ingezet. De relatief voortvarende ingebruikname van de index van 
Gardeniers en Tolkamp illustreert hoe gebruiksgemak en een getalsmatig uit te drukken 
oordeel over de waterkwaliteit gaandeweg meer gewicht in de schaal waren gaan 
leggen bij de keuzes van waterbeheerders voor beoordelingsmethodes, dan  op 
soortensamenstelling gerichte hydrobiologen als Moller Pillot tijdens zijn 
promotieonderzoek in de tweede helft van de jaren zestig had voorzien.  
Dat hydrobiologen meer en meer de nadruk op eenvoud en (ogenschijnlijk, zouden 
tegenstanders van deze ontwikkeling zeggen) eenduidige resultaten zouden gaan 
leggen, is begrijpelijk in het licht van het gegeven dat juist Waterschappen en 
Provincies, wiens behoefte aan beoordelingsmethodes snel groeide in deze periode, 
met deze methodes uit de voeten moesten kunnen. Overheden en hun diensten hadden 
weinig tot geen ervaring met waterbeoordeling op welke grondslag dan ook. Zij hadden 
tot dan toe enkel bemonsterd en geen pogingen ondernomen hier een systematisch 
oordeel aan te verbinden. In een dergelijke context worden gebruiksgemak en een 
eenduidige uitkomst eenvoudig tot een belangrijke overweging in de keuze voor een 
bepaalde beoordelingsmethode. 
En passant ontdeden hydrobiologen als Gardeniers en Tolkamp hiermee hun vakgebied 
in de beleidswereld ook van het Prikkebeen-imago van hydrobiologen: in de 
beeldvorming zouden zij zich als ietwat wereldvreemde types en gewapend met 
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schepnet vooral verwonderen over de natuur, in plaats van deze  met een zekere 
‘wetenschappelijke’ distantie te benaderen (zie hoofdstuk drie en Faasse, 1998). De 
nadruk op formules, en resultaten die uit te drukken waren in cijfers, gaven zulke 
indices een aura van wetenschappelijkheid mee. Deze groep hydrobiologen speelde 
hiermee in op de nog altijd sterk aanwezige technocratische tendens in waterbeheer in 
Nederland – de wens van waterbeheerders hun politieke keuzes te objectiveren op basis 
van ‘wetenschappelijke’ kennis. Zij slaagden er met andere woorden wel in – en beter 
dan hun collega’s die de nadruk legden op het opstellen van kwalitatieve 
soortenonderscheiding – het nodige vertrouwen van beleidsmakers en  
-uitvoerders te wekken.  
Het opstellen van typologieën raakte dus langzaamaan uit beeld; de benadering op 
basis van soortensamenstelling bleef via het gebruik van indices en de daarin vervatte 
rekenformules echter wel dominant aanwezig. Op basis van de eerder in dit hoofdstuk 
uiteengezette filosofie van Schroevers en collega’s bleek een benadering op basis van 
typologie dus toch, gezien het succes van numerieke beoordelingsmethodes, te lastig en 
te bewerkelijk voor Waterschappen en Provincies. Voorlopig waren de 
beoordelingsmethodes die in Nederland ontwikkeld en gebruikt werden, zoals de K -
index van Gardeniers en Tolkamp, nog wel altijd op de klassieke soortenbenadering 
gebaseerd. Gezien de historisch aanwezige nadruk in de Nederlandse hydrobiologie op 
taxonomie en het opstellen van typologieën is het niet verwonderlijk dat, hoewel 
internationaal deze methodes al goeddeels uit de gratie waren, deze benadering via de 
gebruikte indices nog altijd levend werd gehouden.  
Ik begon dit hoofdstuk met een aantal signalen dat het discursieve onderscheid tussen 
fundamentele en toegepaste wetenschap minder betekenisvol werd. Dit gegeven lijkt de 
weg te hebben vrijgemaakt voor, voorheen als ‘toegepast’ onderzoekers weggezette 
hydrobiologen om zich te oriënteren op nieuwe manieren om hun kennis als voor 
beleid relevant te formuleren. Men hoefde daarbij ook niet langer de ‘fundamentele’ 
hydrobiologie, met zijn oriëntatie op causaal-analytische verklaringswijzen, te mijden 
omwille van de bestaande, geïnstitutionaliseerde arbeidsdeling in het vakgebied. Deze 
was immers in hoge mate gebaseerd was op het onderscheid tussen toegepast en 
fundamenteel onderzoek, zoals naar voren kwam in hoofdstuk drie. In de volgende 
paragraaf komt aan bod hoe en waarom de energiebiologische benadering het daarbij 
‘wint’ van de benadering op basis van soortensamenstelling.  

De ontwikkeling van een biologische beoordelingsmethode door de hydrobiologen in 
dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland 
De Provinciale Waterstaat Zuid-Holland stelde in 1973 voor om de waterkwaliteit in 
Zuid-Holland te saneren en een programma voor toekomstig beheer ervan op te stellen 
(Nota ‘Waterkwaliteitsbeheer in Zuid-Holland’ mede dienende als toelichting op het 
saneringsplan waterkwaliteit Zuid-Holland, 1973; Saneringsplan waterkwaliteit Zuid-
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Holland, 1973). Het doel van de Provinciale Waterstaat was om hiermee uiteindelijk de 
wateren in de Provincie weer ‘biologisch gezond’ te maken. Zij verstond hieronder 
‘oppervlaktewater van een zodanige kwaliteit, dat daarin een evenwichtige aquatische 
flora en fauna in stand kunnen blijven’ (Saneringsplan waterkwaliteit Zuid-Holland,
1973, p. 7). Daartoe was de kwaliteit van het oppervlaktewater reeds geïnventariseerd 
op basis van biologische zuurstofverbruik en zuurstofwaarnemingen en met behulp van 
de benadering van Caspers en Karbe. Men kwam tot de conclusie dat de waterkwaliteit 
van klasse IV of lager was. Onder biologisch gezond water verstond men water van 
klasse III of II, al naar gelang de functie van dat water.  
Door saneringsmaatregelen te treffen en vervolgens een pakket aan maatregelen samen 
te stellen voor het toekomstig beheer van de waterkwaliteit, wilde de Provincie 
uitvoering geven aan de dan net van kracht geworden Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren. Een sanering moest bereikt worden door de hoeveelheden 
huishoudelijk en industrieel afvalwater geloosd op oppervlaktewater te beperken en op 
grotere schaal zuivering toe te passen. Ook de agrarische sector diende directe lozing 
van afvalwater met veel organische stof op het oppervlaktewater beperken. In het 
jargon van waterbeheerders diende de waterketen zoveel mogelijk gesloten worden. 
Ook werden baggermaatregelen voorgesteld om de opvangcapaciteit van de boezem en 
polderwateren te vergroten. De inschatting was dat door vergroting van het volume 
water binnen de Provincie ook het zelfreinigende vermogen van water vergroot werd.  
Toezicht op lozingen moest worden uitgevoerd door waterschappen. Het houden van 
toezicht werd door het Hoogheemraadschap van Rijnland onder andere invulling 
gegeven door ‘de oppervlaktewateren intensief en systematisch te bemonsteren, en wel 
zodanig, dat een hydrobiologische waardering van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater mogelijk wordt gemaakt’ (Saneringsplan waterkwaliteit Zuid-
Holland, 1973, p. 13). In de tegelijkertijd uitgebrachte Nota Waterkwaliteitsbeheer in 
Zuid-Holland werd bepaald dat de door Caspers en Karbe voorgestelde benadering in 
de nabije toekomst nader kwantitatief moest worden ingevuld. De gedachte hierachter 
was dat men zo tot een meer nauwkeurige beoordeling van de biologische gezondheid 
van water zou komen (p. 19-20). De nader in te vullen methode zou bij het invullen 
van waterkwaliteitsbeheer door de waterschappen dienen om de waterkwaliteit 
systematisch te kunnen controleren. 
Het Saneringsplan en de Nota uit 1973 waren bedoeld om de provinciale kaders voor 
het waterkwaliteitsbeheer door maar liefst veertien waterschappen te scheppen. Zo 
voortvarend als Zuid-Holland ten opzichte van andere provincies van start was gegaan 
met het invullen van haar nieuwe verplichting, zo weinig vaart werd hier na het 
uitkomen van genoemd Rapport en Nota in 1973 mee gemaakt. Een student 
milieuhygiëne, G.B. Fokkema, beval in 1975 op basis van zijn stage-onderzoek nog 
wel aan om bij de invulling die men aan de voorgestelde benadering van Caspers en 
Karbe geeft, naast biologisch zuurstofverbruik en zuurstofwaarnemingen ook 
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biologische parameters op te nemen in de nieuw te ontwerpen methode voor de 
beoordeling van de waterkwaliteit.   
Nadat er jaren geen initiatief was ondernomen door de Provinciale Waterstaat zelf om 
een methode te ontwikkelen, besteedde zij de opgave in 1978 uiteindelijk uit aan het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. De keuze voor dit Waterschap – toen nog een van 
de veertien Waterschappen in het gebied – is geen toevallige: het Hoogheemraadschap 
had immers een lange voorgeschiedenis in het verrichten van onderzoek naar de 
waterkwaliteit, en had zich daarnaast ontwikkeld als één van de voornaamste partners 
van de Provincie op dit terrein. Rijnland had twee hydrobiologen in dienst die werk van 
een dergelijke beoordelingsmethode zouden gaan maken, namelijk drs. S.P. (Sjoerd) 
Klapwijk en drs. J. (Joop) van der Does.   
Het was vooral Klapwijk die steeds de samenwerking met onderzoekers van 
universiteiten en onderzoeksinstellingen zocht. Hij was ook de ambtenaar bij Rijnland 
met de meeste publicaties op zijn naam.101 Klapwijk was tevens lid van de Werkgroep 
Biologische Beoordeling. In 1988 zou hij promoveren op een proefschrift waarvoor hij 
vanaf het einde van de jaren zeventig onderzoek had verricht.  
De hydrobiologen bij Rijnland moesten zich bij het ontwikkelen van een methode wel 
bedienen van de kaders zoals die in het plan uit 1973 door de Provinciale Waterstaat 
Zuid-Holland uiteengezet waren. In dat plan was de conceptuele vernieuwing die 
Caspers en Karbe hadden voorgesteld, namelijk om de waterkwaliteit als een 
stofwisselingsdynamisch proces te zien, als uitgangspunt voor de nieuw te ontwerpen 
beoordelingsmethode gekozen. Klapwijk beargumenteerde dat de benadering van 
Caspers en Karbe aanpassingen behoefte. Welke aanpassingen dat waren, valt af te 
leiden uit het motto dat hij kiest voor zijn publicatie over de bruikbaarheid van de 
ideeën van Caspers en Karbe  

The proposal of Caspers & Karbe is no doubt modern, elegant and attractive, but 
the engineer asks for numbers and how to obtain them. For this reason Casper’s 
scheme is more a programme than a functioning system (Klapwijk, 1988 cf. 
Sláde ek, 1973, p. 44). 

Vanwege deze tekortkoming diende er volgens Klapwijk nog een vertaalslag plaats te 
vinden van de theorie van Caspers en Karbe naar een beoordelingssysteem waarin de 
zes onderscheiden klassen getalsmatig werden begrensd. Bovendien moest men het 
volgens hem uitbreiden met biologische parameters. Welke toegevoegde waarde die 
volgens Klapwijk hadden bespreek ik later. 
In het provinciale plan werd de doelstelling geformuleerd, het water in de provincie 
weer ‘biologisch gezond’ te maken. De aanduiding ‘biologisch gezond’ uit het 
Provinciaal Plan plaatste Klapwijk in zijn rapport waarin hij de bruikbaarheid van de 

                                                           
101 Lijst Rijnlandse Publicaties vanaf medio 1988, uit archief Hoogheemraadschap van 

Rijnland, nr. C94DO.100.  
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benadering van Caspers en Karbe evalueert, consequent tussen aanhalingstekens. Dit 
was niet omdat hij zich niet kon vinden in een dergelijke aanduiding van 
waterkwaliteit, maar omdat hij de aanduiding zelf ‘vaag’ vond (Klapwijk, 1982, p. 28). 
Ze was gebaseerd op een woordelijke vertaling van de zes klassen die Caspers en 
Karbe eerder hadden onderscheiden (fig. 6). Zoals gezegd golden Klasse III en II de te 
behalen waterkwaliteiten in Zuid-Holland. 

Figuur 6. Vertaling van de waterkwaliteitsklassen naar de situatie in de wateren in Zuid-
Holland (Nota ‘Waterkwaliteitsbeheer in Zuid-Holland’ mede dienende als toelichting op het 
saneringsplan waterkwaliteit Zuid-Holland, 1973). 

De aanduiding ‘biologisch gezond’ diende volgens Klapwijk  echter verder 
onderbouwd te worden met een vertaling ervan in een op kwantitatieve gegevens 
gebaseerd beoordelingssysteem. Klapwijk zag in de opdracht dus tevens de 
mogelijkheid om de opdracht die Sláde ek eerder voor de hydrobiologie had 
gedefinieerd, namelijk om de waterkwaliteitsklassen die Caspers en Karbe hadden 
onderscheiden nu ook op basis van kwantitatieve gegevens van elkaar te 
onderscheiden, tot uitvoer te brengen.  
In de periode van 1977 tot 1980 voerde Klapwijk een uitgebreide studie uit naar hoe 
die klassen konden worden begrensd. Over het doel van deze verkenningen zegt hij het 
volgende: 
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The aim of this study was to find suitable parameters, which can be used to fill in 
the scheme of Caspers and Karbe in an ecologically based and consistent way. 
Since the system has to be applied in the practical water management, simple
physical and chemical parameters, which are normally determined in a routine 
monitoring programme, are considered in this respect. By comparing these 
parameters with more sophisticated ecological characteristics derived from 
plankton countings such as biomass, diversity and saprobity indices, an attempt 
has been made to find cheap and simple determinable parameters, suitable for use 
in the Caspers and Karbe scheme for the aspects of bioactivity (production and 
respiration) and oxygen regime (Klapwijk, 1988, p. 34) [cursivering mb]. 

Klapwijk wilde dus zoveel mogelijk op basis van de al plaatsvindende 
routinebemonstering een ecologisch consistente invulling geven aan de benadering die 
Caspers en Karbe eerder ontwikkeld hadden. Zulke routinebemonstering was door de 
aanwezige ervaring ermee simpel en goedkoop uit te voeren. Het invullen van hun 
benadering op een ecologische consistente manier, wat ook een doelstelling van 
Klapwijk was, zou daarentegen lastiger worden. De spanningen tussen een energie- en 
informatiebiologische benadering in de benadering van Caspers en Karbe waren nog 
altijd aanwezig en dus nog niet naar bevrediging opgelost. Ik besprak eerder de kritiek 
die het voorstel van Caspers en Karbe had ontmoet.  Zou Klapwijk in staat zijn om, 
met het bereiken van zijn doelstelling een simpele en goedkope beoordelingsmethode 
te ontwerpen, tegelijk ook die kritiek op de benadering van Caspers en Karbe 
weerleggen?  
De vraag is natuurlijk allereerst of het aannemelijk is dat hij hier überhaupt een punt 
van maakte. Als werknemer van het Hoogheemraadschap van Rijnland streefde hij 
eerder een praktisch dan een theoretisch doel na. Hoewel de nadruk in zijn werk 
natuurlijk op het ontwikkelen van methoden bruikbaar in waterbeheer lag, zijn er vele 
signalen dat Klapwijk het vergroten van de theoretische consistentie van methodes 
voor biologische waterbeoordeling wel degelijk als doel nastrevenswaardig vond. Zijn 
opvatting over de keuze van de Provincie Zuid-Holland voor de benadering van 
Caspers en Karbe luidde bijvoorbeeld dat deze gewaardeerd moest worden omdat het 
een ‘filosofische’ grondslag bood voor de beoordeling van waterkwaliteit, waar die 
volgens hem meestal ontbrak in de richtlijnen zoals die bijvoorbeeld in het Indicatieve 
Meerjaren Plan (zogenaamde IMP’s) 1980-1984 op Rijksniveau waren geformuleerd. 
Hij waardeerde de keuze voor een benadering waarmee een poging was gedaan een 
consistente theorie te ontwerpen. Tevens bracht hij een bezoek  aan prof. dr. Caspers in 
Hamburg om zijn advies in te winnen bij de opdracht die hem was gesteld: nogmaals 
een signaal dat hij een consistente theoretische onderbouwing van zijn werk uiterst 
serieus nam. Algemeen had Klapwijk daarnaast veel affiniteit met de initiatieven tot 
onderzoek die zijn collega’s in de wetenschap ontwikkelden, zo blijkt bijvoorbeeld uit 
het feit dat hij in deze periode regelmatig publiceerde in vakbladen als H O en en het 
wetenschappelijke tijdschrift Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und 
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Hydrographie. Later zou hij zelfs een aantal van zijn artikelen bundelen om hier in 
1988 op te promoveren bij prof. dr. Marcel Donze. 
Klapwijk was zoals gezegd ook lid van de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling; 
de gemeenschap van hydrobiologen waarbinnen een groep de benadering op basis van 
soorten aanhing. De Rijnlandse hydrobioloog had echter meer affiniteit met de 
‘fysiologische’ dan met de ‘ecologische’ hydrobiologie. Dat blijkt uit de wijze waarop 
hij het defosfateringsexperiment dat ik in hoofdstuk vier besprak evalueerde.  
Besloten was tot defosfatering over te gaan bij drie rioolwaterzuiveringsinstallaties, bij 
Gouda, Bodegraven en Nieuwveen. Op grond van het onderzoek door Schmidt-Van 
Dorp werd verwacht dat bij het inzetten van defosfatering op deze installaties de 
meeste winst te behalen viel bij het bestrijden van eutrofiëring door defosfatering. 
Rijnland hoopte op een verbetering van de waterkwaliteit van de Reeuwwijkse, 
Nieuwkoopse, Langeraarse en Westeinder Plassen, en het Braassemermeer. In geen 
van deze plassen, zo luidde de conclusie van Klapwijk, had defosfatering uiteindelijk 
echter effect gehad. Men had met andere woorden in geen van deze wateren de 
verhouding tussen stikstof en fosfaat zodanig kunnen veranderen dat fosfaat weer de 
beperkende factor werd; in het geval van de Nieuwkoopse Plassen was de situatie zelfs 
verder verslechterd (Rapport betreffende het onderzoek naar de effecten van 
fosfaatverwijdering op de AWZI’s Gouda, Bodegraven en Nieuwveen, 1984, p. 5-37). 
In deze evaluatie had Klapwijk nog vooral vanuit een benadering op basis van trofie en 
productie gewerkt, alhoewel hij ook alvast voorzichtig de bruikbaarheid van saprobie 
in relatie tot trofie via de theorie van Caspers en Karbe verkende.  
Zowel processen van trofie als van saprobie lagen volgens Klapwijk ten grondslag aan 
een slechte waterkwaliteit in de polderwateren. Caspers en Karbe hadden het 
verschijnsel saprobie theoretisch gekoppeld aan de trofietoestand, zo besprak ik in de 
vorige paragraaf. Vanuit Klapwijks signalering van dezelfde tekortkoming als 
Sláde ek, verrichtte Klapwijk eerst uitgebreid studie naar de achtergronden van de 
mogelijke meetparameters voor een nadere invulling van het ‘schema’ van Caspers en 
Karbe. Hij verkende de mogelijkheden die metingen op basis van zuurstofhuishouding, 
biomassa en struktuur van de levensgemeenschappen boden. Via bio-activiteit wordt 
produktie en afbraak gemeten; het monitoren van de zuurstofhuishouding geeft inzicht 
in het gemiddelde dagelijkse niveau. Onderzoek naar de structuur van 
levensgemeenschappen geeft inzicht in de samenhang tussen productie, afbraak en 
zuurstofhuishouding. Een bepaling van de structuur dient volgens Klapwijk als 
controle op de metingen verricht via de eerste twee meetparameters.  
Produktie werd door Klapwijk bepaald aan de hand van het bepalen van de 
hoeveelheden chlorofyl (bladgroen). Afbraak werd door hem bepaald op basis 
metingen van het biologisch zuurstofverbruik (BZV). Voor het bepalen van de 
zuurstofhuishouding mat Klapwijk de hoeveelheden zuurstof op verschillende 
tijdstippen. Klapwijk baseerde zich hier op de idee dat productie en respiratie de 
dynamiek in ecosystemen bepalen, een idee dat was uitgewerkt door de gebroeders 
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Odum en dat in het werk van Caspers en Karbe naar de hydrobiologie was vertaald. De 
struktuur van de levensgemeenschappen moest volgens Klapwijk worden bepaald aan 
de hand van het aantal individuen per milliliter water (I/ML) en op basis van 
organismentypologie. Hiervoor worden door hem de rekenformules die zijn ontwikkeld 
door Pantle en Buck, Zelinka en Marvan en Dresscher en Van der Mark in stelling 
gebracht. De methode van Dresscher en Van der Mark (1976, 1980) is vergelijkbaar 
met die van Pantle en Buck en Zelinka en Marvan: via een rekenformule, de ‘saprobie-
quotiënt’, wordt een beoordeling van de waterkwaliteit gegenereerd. Deze twee 
meetparameters vertonen overeenkomsten met de benadering op basis van 
soortensamenstelling zoals die door de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling was 
gepropageerd.  
Klapwijk baseerde zich dus zowel op op fysiologische als op ecologische denkbeelden 
gebaseerde meetparameters. Productie, afbraak en structuur zijn termen uit de 
energiebiologische benadering. Voor het uitvoeren van de rekenformules van Pantle en 
Buck en Dresscher en Van der Mark om saprobie en de structuur van 
levensgemeenschap te bepalen werkten echter weer op basis van het herkennen en 
tellen van organismen. Hierin is dus weer de soortenbenadering te herkennen. 
Slaagt Klapwijk er hiermee in om de kritiek op de benadering van Caspers en Karbe, 
die er op neer komt dat de benadering twee onverenigbare stromingen in de 
hydrobiologie bij elkaar probeerde te brengen, te weerleggen? Eerder besprak ik de 
kritiek die Caspers in 1962 had geuit op rekenformules om saprobie te bepalen. 
Caspers vond dat saprobie in relatie moest worden gezien met processen van trofie. 
Trofie is een concept dat afkomstig is uit de energiebiologische, ‘fysiologische’ 
benadering. Saprobie deed zich in sommige gevallen als onderdeel van het proces van 
biologische opbouw (trofie) voor. Caspers zou zich dan ook niet kunnen vinden in het 
gebruik van Klapwijk van deze rekenformules om saprobie te bepalen. De inzet van 
zulke rekenformules had de aanzet gevormd voor Caspers om samen met zijn collega 
Karbe een voorstel te doen om saprobie in het licht te zien van trofie.  
Tegelijkertijd werkte de inconsistentie die aanwezig was gebleven in het werk van 
Caspers en Karbe zelf ook door in het werk van Klapwijk. De onduidelijkheden die 
door andere hydrobiologen waren gesignaleerd in de benadering die Caspers en Karbe 
zelf hadden ontwikkeld, de gelijkstelling van saprobie aan respiratie en het negeren van 
de dynamiek binnen levensgemeenschappen, waren immers door Klapwijk nog niet 
opgehelderd. Hij ging zelfs überhaupt niet in op deze discussie, maar concentreerde 
zich in plaats daarvan in publicaties die na dit rapport zouden verschijnen vooral op 
nieuwe methodes zoals de Algal Growth Potential tests (zogenaamde AGP’s) om op 
basis van een vooral fysiologische benadering bijvoorbeeld niveaus van trofie te 
bepalen. 
Klapwijk kon op basis van deze meetparameters grenswaarden aangeven voor de zes 
door Caspers en Karbe onderscheiden klassen. In figuur 7 is te zien welke waarden dat 
zijn per meetparameter. Met deze kwantificering van klassengrenzen ontwierp hij voor 
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zijn werkgever, de Provinciale Waterstaat Zuid-Holland en indirect daarmee voor de 
veertien waterschappen in de Provincie, een simpele en goedkope methode om de 
waterkwaliteit te beoordelen. In die zin slaagde hij er dus in een methode te 
ontwikkelen die voor medewerkers van het Hoogheemraadschap en de Provincie te 
gebruiken waren in de praktijk. Dat hij hierin slaagde is te verklaren door zijn nadruk 
op het verrichten van metingen van het soort dat al min of meer routinematig gedaan 
werd in deze context.   

Figuur 7. De meetparameters en de gemeten waardes in Rijnland. 

Dat hij überhaupt niet ingaat op de bestaande discussie over de benadering van Caspers 
en Karbe als de potentiële theoretische ontmoetingsplek van op soorten en energie 
georiënteerde hydrobiologen, blijkt dat er niet langer ruimte was om zulke theoretische 
inconsistenties te laten bestaan in het vertoog dat hydrobiologen hadden ontwikkeld om 
door beleidsmakers en -uitvoerders als gesprekspartner te worden beschouwd. De 
voorheen als ‘toegepaste wetenschap’ bestempelde hydrobiologie had tijdens het 
formuleren van een dergelijk vertoog dus moeten inleveren op theoretische consistentie 
en theoretische integriteit. Ironisch genoeg gebeurde dat juist op het moment dat de 
discursieve indeling op basis van toegepast en fundamenteel onderzoek minder 
bepalend werd, en het toegepaste karakter van de hydrobiologie het vakgebied niet 
langer onderscheidde ten opzichte van andere vakgebieden die aan de poorten van een 
snel veranderende wereld van waterbeheersing stonden te rammelen. Juist op het 
moment dat de hydrobiologie haar discursieve status als een toegepaste wetenschap 
kon inzetten om een voorsprong te nemen ten opzichte van het ‘fundamentele’ 
onderzoek, verandert de terminologie waarmee men  verschillende soorten onderzoek 
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duidt. ‘Probleemgerichtheid’ wordt in dat nieuwe discours steeds dominanter, zoals in 
het volgende hoofdstuk aan de orde komt.   

Conclusie  
De eerder besproken oproep van Sláde ek om waterkwaliteitsbeoordelingen een 
kwantitatieve onderbouwing te geven, kan worden geduid op basis van de volgende 
conclusie van Porter (1995). Hij verrichtte onderzoek naar manieren waarop 
wetenschappers hebben bijgedragen aan het genereren van ‘objectieve’ kennis ten 
behoeve van allerlei maatschappelijke doeleinden. Hij vat samen 

[…] exposed fields must often do without widely shared assumptions and 
meanings. [...]. rigid insistence on statistical tests, now common in a wide range of 
scientific, social-scientific and medical fields, is a […] way of standardizing 
people, organizing a discourse, and imposing values that promote scientific unity, 
even if they may occasionally stand in the way of understanding the phenomena 
(Porter, 1995, p. 228). 

Sláde ek signaleerde kansen voor de biologie om zich te bewijzen als een toegepaste, 
voor het oplossen van de bestaande problemen relevante wetenschap. Daarvoor moest 
zij zich als een eenheid presenteren. De poging van Caspers en Karbe om de angel uit 
de bestaande tegenstellingen te halen was volgens Sláde ek een beloftevolle, ondanks 
dat volgens critici veel onduidelijk bleef binnen deze benadering. Om als vakgebied 
eenheid uit te stralen, moest volgens Sláde ek enkel nog de begrenzing van de zes 
waterkwaliteitsklassen op kwantitatieve gronden gaan plaatsvinden. Tegelijkertijd kon 
rond een kwantitatieve benadering wel een vertoog van wetenschappelijkheid worden 
gecreëerd, waar dat rond de kwalitatieve benadering niet mogelijk was gebleken 
vanwege de kritiek op het empirische karakter van het saprobiën-systeem. 
Een aantal Nederlandse hydrobiologen zou, zo heb ik laten zien, een aantal jaren later 
toch gehoor geven aan de oproep van Sláde ek, zij het om andere redenen dan die op 
grond waarvan Sláde ek zelf zijn oproep had gedaan. Aan de hand van de doelen die 
Sláde ek formuleerde, namelijk een objectivering van biologische methodes van 
waterbeoordeling en een vergroting van de beleidsmatige slagkracht van de 
hydrobiologie, én met de kennis van de ontwikkeling van de hydrobiologie in 
Nederland en de bestaande politieke cultuur in het waterbeheer, liggen er twee 
verklaringen voor de hand waarom Klapwijk voortborduurde op juist het advies van 
Sláde ek voor een uitwerking van het systeem van Caspers en Karbe, en niet op 
bijvoorbeeld het eerder standpunt van de werkgroep vooral op basis van typologie een 
methode uit te werken. Dat zou geen onlogische keuze zijn geweest gezien Klapwijks 
lidmaatschap van deze Werkgroep en algemeen, de affiniteit die er in de toegepaste 
hydrobiologie bestond met een benadering op basis van soorten. Daarnaast lieten 
Caspers en Karbe de ambivalentie in hun denken voortbestaan door niet in te gaan op 
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de rol die zij al dan niet zagen voor de samenstelling van levensgemeenschappen bij 
het bepalen van waterkwaliteit.  
Ten eerste leverde Klapwijk met het beantwoorden van die oproep een bijdrage aan de 
ontwikkeling van een methode voor beoordeling van de waterkwaliteit en nam hij 
stelling ten faveure van de opvatting dat hydrobiologie een beleidsrelevante 
wetenschap voor waterbeheerders is. Doordat de kennis die was vereist om monsters te 
nemen en metingen te verrichten al aanwezig was bij het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, zou pas met een onderbouwing op basis van deze kennis de indeling in 
klassen op basis van de ontworpen methode in de praktijk bruikbaar worden. Een 
verklaring dat Klapwijk juist op deze manier de benadering van Caspers en Karbe 
uitwerkte was dus dat het de eenvoud en het gebruiksgemak van de methodes voor 
niet-hydrobiologen vergrootte. 
Ten tweede droeg Klapwijk bij aan het creëren van een sfeer van wetenschappelijkheid 
van de voorheen toch met wat minachtig benaderde ‘toegepaste’ hydrobiologie. Hij 
ontwierp een methode met een ‘wetenschappelijke’, want energiebiologische 
grondslag; en hij putte daarbij uit wat tot dan vooral als het domein van de 
‘fundamentele’ hydrobiologie werd gezien. Voorheen hadden hydrobiologen zich, 
zeker in Nederland georiënteerd op waterbeoordeling op basis van wat nu te boek was 
komen te staan als ‘onwetenschappelijke’ waarnemingen en typologieën. Klapwijk en
Sláde ek deelden ook de overtuiging dat de theorie van Caspers en Karbe kon dienen 
om waterbeoordeling op ‘objectieve’, en daarmee zeker in de Nederlandse 
technocratische context, als betrouwbaar geëvalueerde gronden te baseren. Een tweede 
reden voor het voortborduren door de Provincie en Klapwijk op het werk van Caspers 
en Karbe is dus dat dit systeem was ontwikkeld om op ‘objectieve’ gronden tot een 
beoordeling van water op biologische grondslag kon komen.  
Porter benoemt in bovenstaand citaat ook het verschijnsel dat in deze bureaucratische 
logica de wens tot een diepgaand begrip van de bestudeerde fenomenen soms het 
onderspit delft ten behoeve van praktische wensen. Theoretische consistentie is dan 
niet langer het hoofddoel. Zowel voor het vergroten van het gebruiksgemak als de 
objectiviteit van de methode greep Klapwijk terug op een cijfermatige onderbouwing 
van een biologische beoordeling. Deels komt in die onderbouwing de 
soortenbenadering terug, maar voor een groter deel baseerde hij zich op de 
energiebiologische benadering die Caspers en Karbe in navolging van de Odums 
hadden ontwikkeld. De theoretische inconsistentie die daarachter schuilgaat negeerde 
Klapwijk. De doelen in de hydrobiologie waren door een bepaalde groep 
hydrobiologen succesvol aangepast aan de vraag van beleidsmakers: theoretische 
consistentie had daarmee echter plaatsgemaakt voor gebruiksgemak en 
betrouwbaarheid.  
De door Klapwijk ontworpen methode vergrootte dus de ogenschijnlijke objectiviteit 
dat aan op basis van metingen opgestelde methodes van waterbeoordeling kleefde, in 
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het technocratisch getinte waterbeheer in Nederland in het begin van de jaren tachtig. 
Dat ging ten koste van theoretische consistentie in de hydrobiologie. 
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6. Milieukunde en integraal waterbeheer: voorstellen voor nieuwe ijkpunten voor 
de identiteit van Wetenschap en Waterschap 

De milieukunde is bedoeld om het milieuactivisme van de jaren zeventig een 
wetenschappelijke vertaling te geven. Waar de jaren zeventig in de geschiedenis van de 
milieubeweging in Nederland een periode van activisme en vijandigheid ten opzichte 
van de gevestigde orde vertegenwoordigen, daar worden in de literatuur de jaren 
tachtig vaak aangeduid als een periode van zelfreflectie. Jacqueline Cramer (1989,  
p. 89-115) typeert eind jaren tachtig de voorgaande jaren als ‘een periode van 
bezinning en heroriëntatie’. Hein-Anton van der Heijden (2000, p. 53-83) bespreekt 
hoe de milieubeweging zich ontwikkelt als een bron van verzet naar een beweging 
gericht aanpassing.  
Broekhans en Leroy (2003; 2001) duiden in ongeveer dezelfde termen de ontwikkeling 
van de milieukunde vanaf het einde van de jaren tachtig. In plaats van beleidsactoren 
kritisch te benaderen proberen milieukundigen vanaf eind jaren tachtig vooral in 
samenwerking met hen tot oplossingen te komen voor de ervaren problemen. Leroy en 
Broekhans geven aan dat naar hun opvatting een zekere vorm van politieke correctheid 
zich meester heeft gemaakt van de milieukunde. 
Milieukundigen zelf kenmerkten hun benadering als één waarin probleemgerichtheid 
en interdisciplinariteit centraal staan (Copius Peereboom & Bouwer, 1993; Groot & 
Udo de Haes, 1981; Groot & Udo de Haes, 1983, 1984). Hiermee werd niet alleen 
bedoeld een nieuwe benadering, maar tevens geheel nieuwe ijkpunten voor wat 
wetenschap is te formuleren. De vraag of milieukunde als zodanig nu wel of niet een 
wetenschappelijke discipline was, was begin jaren tachtig onderwerp van een stevig 
debat onder landschapsecologen en milieukundigen. 

Uit de casus die ik in dit hoofdstuk zal uitwerken blijkt dat, hoewel milieukundigen er 
slechts mondjesmaat in slaagden als wetenschap erkend te worden, hun benadering wel 
zeer gewaardeerd werd door Waterschappen. Waterschap Regge en Dinkel 
experimenteerde als één van de eerste waterschappen met ‘natuurbouw’. Na Regge en 
Dinkel startten ook veel andere Waterschappen met experimenten met bijvoorbeeld 
vistrappen en natuurvriendelijke oevers (Klein Breteler & Verkade, 1992; Symposium 
‘De toekomst van beekdalen: Geïntegreerde benadering noodzakelijk’, 1992; Tolkamp 
& Buskens, 1991; ‘Twintig miljoen voor vistrappen’, 1992; Vendrig, 1992). Voor het 
Waterschap Regge en Dinkel luidt het moment van overname van een milieukundige 
benadering tevens een periode in waarin de basis wordt gelegd voor een nieuwe 
institutionele identiteit van het Waterschap.  
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Van ruilverkaveling naar landinrichting: de ontwikkeling van het multifunctionele 
landschap  
De idee van natuurbouw ontwikkelde zich tot een van de belangrijkste ideeën die 
milieukundigen zouden overnemen uit het landschapsecologische vertoog.  
Landschapsecologie en natuurbouw ontwikkelden zich vanaf het begin van de jaren 
zeventig, juist op het moment dat de kritiek op de ruilverkaveling aanzwol.  
Cultuurtechnici hadden zich vanaf de Tweede Wereldoorlog een bevoorrechte positie 
in onderzoek en beleid weten te verwerven. Bij het overlijden van de cultuurtechnicus 
avant la lettre S.B. Hooghoudt in 1953 werden de naoorlogse jaren gememoreerd als 
de jaren van de ‘emancipatie van de cultuurtechniek’ en van een ‘cultuurtechnisch 
reveil’. Hun emancipatie zette zich door als gevolg van de vele 
ruilverkavelingsprojecten die in de decennia daarna tot stand werden gebracht.  
Gedurende de jaren zeventig ontstond er steeds meer weerstand tegen de 
ruilverkavelingen. De weerstand tegen de ruilverkaveling wordt in december 1971 
bondig samengevat door het NRC Handelsblad: de krant typeerde de ruilverkaveling 
als een ‘stoomwals’ die het Nederlandse landschap vernielde (Buiter & Korsten, 2006, 
p. 79). Deze typering zou nadien vaker opduiken in kritieken op de ruilverkaveling (zie 
bijvoorbeeld Brugge & Lier, 1978, p. 149). Met het groeien van het verzet tegen 
ruilverkaveling viel de vanzelfsprekendheid van de geprivilegieerde positie van 
cultuurtechnici bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen en in beleid goeddeels weg. 
De term ruilverkaveling raakte steeds meer beladen. Ruilverkaveling werd daarom in 
de jaren daarna steeds vaker vervangen door de term landinrichting. In 1978 was de 
Cultuurtechnische Dienst al omgedoopt tot de Landinrichtingsdienst. Cultuurtechnici 
noemden het ‘toegepaste’ onderzoek dat zij verrichten steeds vaker 
landinrichtingsonderzoek. Het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding zou 
uiteindelijk in 1989 opgaan in het Staring Centrum. De overname van deze term 
markeert een omslag in het denken over de inrichting van het landelijk gebied. 
Landinrichting omvatte in eerste instantie enkel een uitbreiding van het takenpakket 
van cultuurtechnici. Bij de centrale speler in de ruilverkavelingen, de 
Cultuurtechnische Dienst, was het besef ontstaan dat men zich, door zich te richten op 
het verbeteren van de landbouwomstandigheden alleen, in de toekomst overbodig zou 
maken. In eerste instantie kwam dat besef voort uit de hoopvolle verwachting dat 
binnen enkele decennia de ruilverkavelingen zouden zijn afgerond; in tweede instantie 
werd ook de steeds grotere weerstand een overweging om op zoek te gaan naar een 
uitbreiding van taken door de Dienst.  
Demografische ontwikkelingen boden hiertoe mogelijkheden. Door verstedelijking was 
er een toenemende behoefte aan recreatiemogelijkheden in het landelijk gebied. Dit 
bood de Dienst de mogelijkheid haar aandacht deels te verleggen naar het voorzien in 
fietspaden, zwemgelegenheden en sportvelden. Uiteindelijk zou de inhoudelijke 
oriëntatie van cultuurtechnici zich niet alleen uitbreiden naar het scheppen van de 
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fysieke voorwaarden voor de aanleg van recreatievoorzieningen, maar ook naar 
vormen van natuurbehoud en natuurbescherming.  

Van cultuurtechniek naar landschapsecologie en natuurbouw 
Het is niet zo dat de Cultuurtechnische Dienst in zijn geheel geen oog had voor 
‘landschapsschoon’. De term landschapsverzorging werd gebruikt om de activiteiten 
aan te duiden die ertoe moesten leiden dat ruilverkavelingen ook in esthetische zin 
geslaagd konden worden genoemd. Het landschap werd met andere woorden vooral 
‘aangekleed’ (Andela, 2000, p. 184). Landschapsverzorgers werkten in dienst van 
Staatsbosbeheer. Met landschapsplannen bracht de beheersdienst een wettelijk 
verplicht advies aan de Cultuurtechnische Dienst uit (Visser & Broek, 1997, p. 56). 
Staatsbosbeheer maakte hierbij weer gebruik van de expertise van zijn eigen 
adviesdienst, het in 1957 opgerichte Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten 
behoeve van Natuurbehoud RIVON.  
Daardoor sijpelden mondjesmaat ook ideeën uit de biologie door in het denken over het 
landschap. Het RIVON refereerde in zijn adviezen aan Staatsbosbeheer vaak aan het 
werk van de bioloog Viktor Westhoff over landschapsbehoud (Visser & Broek, 1997, 
p. 56-60). Westhoff had in de jaren vijftig de waarde van cultuurlandschappen voor 
natuurbehoud benadrukt, en was een tegenstander van de moderne 
landbouwtechnieken en ruilverkaveling. Henny van der Windt (1995, p. 65-93)  
betoogt dat Westhoff een wetenschappelijke basis aan natuurbehoud en -bescherming 
in Nederland heeft gegeven.  
Toenmalig medewerker van het RIVON C.G. (Chris) Van Leeuwen bouwde in de jaren 
zestig voort op het werk van Westhoff. Westhoff had echter de opvatting aangehangen 
dat stabiliteit in een ecosysteem de basis vormde voor diversiteit. Zich baserend op de 
cybernetica van de wiskundige Norbert Wiener benadrukte Van Leeuwen daarnaast 
ook het belang van overgangssituaties in het landschap voor diversiteit. In 
samenwerking met Westhoff maakte Van Leeuwen een onderscheid tussen situaties 
waarin sprake was limes convergens en limes divergens.
Plekken in het landschap waarin de grensmilieus overeenkomen met de situatie van 
limes convergens vertonen strikte scheidingen. Door het ontbreken van dynamiek 
komen er per milieu veel dezelfde soorten voor (fig. 1). In het geval van limes 
divergens overlappen de grenzen van verschillende milieus, wat leidt tot een vergroting 
van diversiteit (fig. 1). De grensmilieus die dan ontstaan worden door Van Leeuwen 
gradiënten genoemd (Jong, 2002, p. 146-147; Leeuwen, 1965, 1967). Eén van de 
stellingen van Van Leeuwen was dat het ontbreken van bijvoorbeeld bepaalde 
orchideeënsoorten, die typerend zijn voor grensmilieus, het gevolg is van het ontbreken 
van bepaalde gradiënten in het landschap. De gradiëntentheorie is, met 
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accentverschillen, ook door Westhoff en Schroevers verder ontwikkeld (Jong, 2002,  
p. 150).102

Figuur 1. De gradiëntentheorie van Van Leeuwen: Limes convergens met in hoge mate van 
elkaar afgebakende milieus, en limes divergens met overlappende grensmilieus. De situaties 
leiden respectievelijk tot een weinig afwisselende, in de tijd snel veranderende vegetatie en een 
zeer afwisselende, tamelijk stabiele vegetatie (Leeuwen, 1965, p. 97). 

Ideeën in de landschapsecologie werden vanaf 1973 gecommuniceerd via de 
Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek (WLO). De theorieën van 
Westhoff, Van Leeuwen en Schroevers stonden centraal bij de WLO. De leden van 
WLO hadden, naast een begrippenkader op grond van het eerder beschreven begrip van 
landschap en natuur, ook technieken ontwikkeld om deze begrippen in de praktijk te 
brengen. Zij vatten deze samen onder de noemer ‘natuurbouw’.  Het resultaat van hun 
inspanningen was dat in bijvoorbeeld de Nota Ruimtelijke Ordening 1977-1979 aan 
‘natuurbouw’ werd gerefereerd. De definitie van natuurbouw die in de Nota wordt 
gehanteerd, luidt: ‘het tot stand brengen van abiotische voorwaarden voor de 
ontwikkeling van gewenste levensgemeenschappen, door middel van actief ingrijpen’. 
In Landschapstaal, een programmatische publicatie die de Werkgemeenschap begin 
jaren tachtig laat uitgeven, wordt een andere definitie van natuurbouw gehanteerd, 
namelijk ‘techniek gericht op verandering van een stuk aardoppervlak op zodanige 
wijze dat voorwaarden worden geschapen voor een gewenste ruimtelijke ordening’ 
(Schroevers & Zonneveld, 1982, p. 95). Hierin wordt aan principes van zelfordening 

                                                           
102 Persoonlijke communicatie drs. P. Schroevers. 
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gerefereerd. De verwijzing naar abiotische voorwaarden leidde volgens de 
Werkgemeenschap tot inconsistenties. De reden hiervoor zou zijn dat bijvoorbeeld 
bepaalde ‘grond’, wat volgens de definitie gehanteerd op beleidsniveau een abiotische 
factor zou zijn, in samenspel met de omstandigheden en de daardoor voorkomende 
soorten de aanwezige natuurlijke ordening bepalen.  
Natuurbouw beoogde dus de omstandigheden voor het voorkomen van bepaalde 
levensgemeenschappen te optimaliseren. Men creëerde bijvoorbeeld gradiënten via de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers en het langer vasthouden van water op bepaalde 
plekken. In deze definitie van natuurbouw zijn invloeden van het denken van Van 
Leeuwen herkenbaar (Bakker, 1974; Favié, 1983; Schroevers & Zonneveld, 1982).  
De theorie van Van Leeuwen, de activiteiten van landschapsecologen en hun idee van 
natuurbouw zouden in de jaren tachtig verder vorm krijgen in de benaderingen die 
milieukundigen voor waterbeheerders ontwikkelden. Zij deden dit op basis van twee 
kenmerken van de milieukundige benadering zoals zij die zagen, namelijk 
interdisciplinariteit en probleemgerichtheid. 

De identiteit van milieukunde: streven naar academische erkenning  
Mede door het wegvallen van de legitimiteit van het vertoog dat gebaseerd was op 
cultuurtechnische kennis ontstond er ruimte voor andere denkbeelden in waterbeheer. 
Voor wat betreft de veranderingen in waterbeheer van de jaren tachtig is de opkomst 
van een groep academisch geschoolden met verschillende disciplinaire achtergronden 
opvallend. Zij noemden zich ‘milieukundigen’. 
De status van milieukunde als wetenschap is altijd met discussie omgeven gebleven 
(Broekhans, 2003).103 De idee van wat wetenschap is was begin jaren tachtig aan 
verandering onderhevig. In het vorige hoofdstuk kwam al kort aan de orde hoe het 
onderscheid tussen fundamentele en toegepaste wetenschap langzaamaan zijn 
betekenis aan het verliezen was. Algemeen wordt er in literatuur over verandering in de 
wetenschap vanaf het begin van de jaren tachtig vaak beschreven hoe, in plaats 
daarvan, de termen ‘relevantie’ en ‘interdisciplinariteit’ in zwang raakten in vertogen 
over wetenschap (zie bijv. Gibbons et al., 1994; Kwa, 2005). Het zal in deze paragraaf 
onder andere naar voren komen dat, in de manier waarop milieukundigen begin jaren 
tachtig de identiteit van de milieukunde definieerden, veranderingen in wat onder 
wetenschappelijke kennis wordt verstaan een rol spelen.  
De eerste helft van de jaren tachtig vertegenwoordigen voor de ontwikkeling van de 
identiteit van milieukunde als discipline een vormende periode. Broekhans (2003) 
analyseert hoe milieukunde in de jaren zeventig in beleid min of meer gelijk wordt 
gesteld aan milieuhygiëne, en bij universiteiten vooral een inclusief, wetenschappelijk 
verantwoord milieubesef betekende. Vanaf het begin van de jaren tachtig brak een 
nieuwe fase aan voor milieukunde, waarbij meer exclusief de nadruk werd gelegd op 

                                                           
103 Persoonlijke communicatie drs. F. Klijn. 
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haar status als zelfstandig wetenschappelijk vakgebied. In de jaren negentig verdween 
het streven van de milieukunde om erkenning te krijgen als zelfstandige wetenschap 
naar de achtergrond.  Een thema dat populair raakte was de bijdrage die respectievelijk 
door natuur- en sociaalwetenschappelijk onderzoek, dat voorheen onder de noemer 
milieukunde werd verricht, werd geleverd aan inzicht in de effectiviteit van 
milieubeleid (zie bijvoorbeeld Bressers, 1983). 
In deze paragraaf ga ik eerst in op de manier waarop milieukundigen in de jaren tachtig 
de identiteit van milieukunde als academische discipline probeerden af te bakenen. 
Ook ga ik in op de redenen die zij hiervoor hadden. Vervolgens bespreek ik de 
ontwikkeling van milieukunde in de jaren negentig. Voor een referentiekader baseer ik 
me hier vooral op het werk van Leroy en Broekhans.  
Mijn toevoeging op hun werk bestaat eruit dat er des te meer erkenning lijkt te zijn 
gekomen voor de milieukunde in het waterbeheer. De door hun voorgestelde 
benaderingen op basis van landschapsecologische natuurbouw worden eind jaren 
tachtig en begin jaren negentig door veel waterschappen overgenomen. Deze 
nuancering van het beeld van de ontwikkeling van de milieukunde ontstaat door de hier 
gehanteerde benadering van de ontwikkeling van kennis in relatie tot ontwikkelingen in 
beleid en maatschappij. 

Discussie over de status van milieukunde als wetenschap 
Begin jaren tachtig stelden een aantal milieukundigen met een zeker gezag binnen het 
zich aftekenende vakgebied zich de taak, om, na in de jaren zeventig vooral een 
actiegroepering te zijn geweest, nu ook de status van de milieukunde als academische 
discipline te verdedigen. Zij wilden dat echter niet doen op basis van de bestaande 
ideeën over wetenschap en de rol van wetenschap.  
Milieukundigen waren namelijk kritisch over de organisatie van en gebruikte methoden 
bij de productie van wetenschappelijke kennis. Tegelijkertijd met hun pogingen om de 
milieukunde discursief af te bakenen formuleerden zij een nieuw perspectief op wat 
een wetenschappelijke discipline is en wat haar doelen zouden moeten zijn.104

Eén van de aanleidingen voor het ontwikkelen van een ander perspectief op 
wetenschappelijke kennis door milieukundigen was dat de productie van 
wetenschappelijke kennis volgens hen te vaak tot stand kwam in samenwerking met 
het bedrijfsleven en overheden. Juist op hen hadden milieukundigen kritiek. De huidige 
organisatie van wetenschap hield deze banden echter in stand, waardoor de kritische 
noten die milieukundigen formuleerden vooral weerstand opriepen.  
Dit leidde bijvoorbeeld tot de volgende aanklacht uit milieukundige hoek: 

                                                           
104 Zie voor een sociologische analyse van de ambivalente houding van ‘kundes’ op het gebied 

van natuur en milieu ten opzichte van de gevestigde wetenschap ook Yearley (1992). 
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De universitaire milieukunde ontleent zijn kracht aan de mogelijkheid van een 
onafhankelijke, kritische instelling tegenover wie dan ook. Je hebt hier ook de 
ruimte om de zaken op een fundamenteel andere manier te bekijken. Ontzettend 
jammer is dat die kansen op universiteiten en hogescholen vaak niet worden 
uitgebuit. Er is dikwijls een te grote afhankelijkheid ten opzichte van overheid en 
bedrijfsleven. Het feit dat studenten soms fungeren als onbetaalde werknemers van 
een bedrijf, waar hun professor ook nog directeur van is, is het topje van die 
ijsberg (Stoppelaar, 1978). 

Volgens de milieukundigen hier aan het woord in het NRC Handelsblad, H.A. (Helias) 
Udo de Haes en W.T. (Wouter) de Groot, moest de organisatie van de productie van 
wetenschappelijke kennis zélf op de schop, wilde milieukunde als gesprekspartner 
serieus genomen worden.  

Figuur 2. Wouter de Groot en Helias Udo de Haes in 1978 in het NRC Handelsblad (Stoppelaar, 
1978). 

De Groot en Udo de Haes bespraken in een artikel uit 1981 ‘de contouren van de 
nieuwe wetenschap’ milieukunde (Groot & Udo de Haes, 1981). Volgens hen behelsde 
milieukunde ‘de interdisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met het signaleren, 
beschrijven en voorspellen van (maatschappelijke) milieuproblemen, het analyseren 
van hun oorzaken en het aangeven van wegen om deze problemen op te lossen’. Zij 
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schreven dus twee kenmerken toe aan milieukunde als wetenschap: interdisciplinariteit 
en probleemgerichtheid.  Udo de Haes en De Groot speelden een belangrijke rol in de 
discussie over de vraag of milieukunde een wetenschap was. Zij zorgden ervoor dat het 
daarbij vooral ging over de door hen geformuleerde identiteit van de milieukunde als 
probleemgericht, en daardoor noodzakelijkerwijs op het produceren van 
‘interdisciplinaire’ kennis gericht vakgebied.
De Werkgemeenschap Landschapsecologie besprak in 1982 in de publicatie 
Landschapstaal de status van milieukunde. De kritiek op milieukunde was dat zij niet 
over ‘unifying concepts’ zou beschikken, en daarom geen wetenschap zou zijn 
(Schroevers & Zonneveld, 1982, p. 65). Zij wilde de milieukunde zo afbakenen van de 
landschapsecologie, die volgens auteurs Schroevers en Zonneveld wél over zulke 
concepten beschikte. 
In 1983 reageerden De Groot en Udo de Haes op deze kritiek in het tijdschrift van de 
Werkgemeenschap, WLO-Mededelingen (Groot & Udo de Haes, 1983). Zij stelden ten 
eerste de retorisch bedoelde vraag aan het publiek van landschapsecologen en 
milieukundigen, hoe groot de behoefte van milieukunde überhaupt was aan zulke 
concepten; immers, ‘de milieukunde krijgt zijn objectformulering primair uit de 
maatschappij aangereikt’. Ten tweede zou het object-niveau van milieukunde niet het 
conceptuele zijn, maar het milieuprobleem zelf. Ten derde kon volgens de auteurs heel 
wel de situatie ontstaan dat zulke concepten niet verhelderend, maar ‘versluierend’ 
werken. De Groot en Udo de Haes spraken veelzeggend van ‘mystifying concepts, 
unifying fallacies’. De kritiek op milieukunde was volgens De Groot en Udo de Haes te 
herleiden op een eigenaardige ‘onvrede van de schrijver’,  met ‘slecht Nederlands als 
indicator’. De Groot en Udo de Haes merkten ook op: ‘De rustige helderheid die het 
boekje kenmerkt verdwijnt hier [bij de bespreking van de milieukunde, mb] plotseling. 
Het merendeel der zinnen is voor ons geheel onbegrijpelijk’ (Groot & Udo de Haes, 
1983, p. 75).  
De respons op de voorzet van De Groot en Udo De Haes van andere milieukundigen, 
waaronder die van één van de redacteuren van Landschapstaal Schroevers, werd 
gepubliceerd in hetzelfde nummer van WLO-mededelingen. Ze ontvouwt zich langs 
twee redeneringen. De eerste redenering houdt vast aan de idee dat er een onderscheid 
is tussen fundamentele vraagstukken – waar de ‘echte wetenschap’ zich mee bezig zou 
houdt –, en toegepast onderzoek. Dat wordt in dit vertoog voor het gemak ook onder 
wetenschap geschaard maar maakt eigenlijk – en daar komt ook de minachting 
vandaan van fundamentele wetenschap voor de toegepaste variant vandaan – enkel 
gebruik van inzichten uit de fundamentele wetenschap om deze om te zetten in 
toepassingen. Toegepast onderzoek zou daarmee geen bijdrage leveren aan 
vooruitgang in de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. 
In de tweede redeneertrant wordt minder sterk vastgehouden aan het 
geïnstitutionaliseerde onderscheid. In een eerste variant hiervan zien betrokkenen de 
milieukunde wel degelijk als wetenschap, maar dan niet zozeer vanwege het karakter 
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van de onderwerpen die zij ter hand nam als wel vanwege de activiteiten die 
milieukundigen ontplooiden. De veronderstelling hierbij is dat er activiteiten zijn die 
een fundamenteel onderzoeker onderscheiden van zijn toegepaste collega. Dan dient 
het discursieve onderscheid tussen fundamentele en toegepaste wetenschap alsnog als 
referentiepunt. De tegenstelling met de eerste redeneertrant bestaat erin, dat het bij het 
demarceren van wetenschap niet om het soort vraagstukken gaat, maar om de 
activiteiten die worden ondernomen. Een tweede variant van deze redeneertrant stelt 
voor om nieuwe kaders te formuleren voor wat wetenschap is. Die kaders worden 
bepaald door twee nieuwe ijkpunten voor wetenschap, namelijk ‘relevantie’ en 
‘interdisciplinariteit’.

De eerste redeneertrant komt naar voren in Landschapstaal en in de reactie van één van 
de redacteuren van Landschapstaal, Pieter Schroevers, in 1983 op het discussiestuk van 
De Groot en Udo de Haes in WLO-Mededelingen uit datzelfde jaar. Hoewel Schroevers 
kritisch is over het nut van het onderscheid tussen fundamentele en toegepaste 
wetenschap (zie hoofdstuk drie), wordt in Landschapstaal een ander onderscheid 
gemaakt dat hier, in de invulling die deze auteurs eraan geven, direct mee 
correspondeert. Schroevers en Zonneveld maken een onderscheid tussen ‘wetenschap’ 
en ‘technologie’. Met dit nieuwe onderscheid wordt op het klassieke onderscheid 
tussen toegepaste en fundamentele wetenschap voortgeborduurd 

Als we doelbewust gebruik maken van wetenschappelijke werkwijzen en 
ervaringen om tot bemoeienis met onze omgeving te komen dan spreken we van 
technologie. Het begrip ‘toegepaste wetenschap’ valt ook onder deze 
omschrijving.  

Daartegenover staat een wetenschap die naar waarheid zoekt. Het onderscheid tussen 
technologie als toegepaste wetenschap en wetenschap als voorbehouden aan de zuivere 
variant ervan, is volgens de auteurs van Landschapstaal nuttig om de volgende reden  

De richting waarin de zuivere wetenschap zich beweegt, verloopt niet 
onafhankelijk van de maatschappelijke ontwikkeling. […] In uiterste consequentie 
zou zo’n wisselwerking inhouden dat wetenschap de maatschappij zou sturen 
(technocratie) of dat – in het omgekeerde geval – de waardevrije ontwikkeling van 
wetenschap zou worden belemmerd door maatschappelijke ideologieën. Dit zijn 
twee trends die altijd en overal aanwijsbaar zijn. Men kan dit feit betreuren, maar 
het is altijd onvermijdelijk. Juist daarom is het noodzakelijk om de principiële 
scheiding tussen de velden van activiteit te kunnen herkennen […] (Schroevers & 
Zonneveld, 1982, p. 74-75). 

Deze opvatting wordt door Schroevers herhaald in zijn reactie op het stuk van De 
Groot en Udo de Haes uit 1983, en wel omdat volgens hem uit de definitie die zij 
geven van milieukunde zou blijken dat:  
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de milieukunde van De Groot en Udo de Haes […] helemaal geen waarheid [wil] 
zoeken. Zij wil problemen signaleren, voorspellen, oplossen. Zo staat het in hun 
definitie. Dat is héél wat anders dan de waarheid. Want wat is dat, problemen 
signaleren, oplossen? Wat is een probleem en wanneer is zoiets de wereld uit? Dat 
zijn dialectische vragen, waarvoor keuzen moeten worden gedaan; keuzen die door 
geen enkel onderzoek zijn uit te bannen en die dan ook nooit tot het veld van de 
wetenschap te rekenen zijn; keuzen uit een breed veld van voorkeuren en 
verwerpelijkheden, van lange en korte termijn of van persoonlijk of collectief 
gekleurde belangen (Schroevers, 1983, p. 145-146). 

Door milieukunde toch te profileren als, volgens de definitie uit Landschapstaal
noodzakelijkerwijs waarheidszoekende, zuivere wetenschap, zouden De Groot en Udo 
de Haes zich bepaalde ‘pretenties’ aanmeten: ‘het zijn de pretenties van de man of 
vrouw in de witte jas, die zich potentieel in staat acht om de noden van de wereld op 
milieugebied uit te bannen’ (Schroevers, 1983, p. 146).  
Het interdisciplinaire karakter van de milieukunde als wetenschap zorgt in dit verband 
volgens Schroevers eveneens voor bezwaren  

Milieuproblemen worden herleid tot problemen van de ecologie, sociale 
psychologie, economie, technologie. Maar zo is het niet. De problemen zijn 
maatschappelijke problemen. […] er bestaan milieuproblemen, en vaak zijn ze zo 
acuut, dat er wat moet gebeuren, ook zonder de maatschappelijke veranderingen 
waar het eigenlijk om gaat. Bovendien kan het werken aan concrete oplossingen 
voor concrete problemen vaak de ogen openen voor het zo veel moeilijker, 
abstracter veld van relaties dat er achter ligt en waar het in feite om gaat. Daarom 
vind ik de milieukunde als vak aan de universiteiten best nuttig […]. Maar zij 
moet niet de pretentie koesteren maatschappelijke problemen de baas te kunnen 
omdat zij een wetenschap is (Schroevers, 1983, p. 146) [cursivering mb]. 

Als zij zich als wetenschap zoals Schroevers die opvat wil profileren, zo herhaalt hij in 
dit artikel, moet zij beschikken over ‘unifying concepts’; want enkel dan kan zij 
uitmaken wat de oplossing voor problemen überhaupt inhoudt. Zonder zulke concepten 
is milieukunde enkel bezig met wat als probleem ervaren wordt, en zal zij zich als 
gevolg daarvan verliezen in een te wijd gesteld probleemveld, want ‘ze omvat letterlijk 
alles’ (Schroevers, 1983, p. 146). 
In deze redeneertrant wordt vastgehouden aan een onderscheid tussen fundamentele en 
toegepaste wetenschap, vertaald in ‘wetenschap’ versus ‘technologie’. Door het gebrek 
in milieukunde aan ‘unifying concepts’ was de milieukunde volgens Schroevers in 
ieder geval geen wetenschap. Zij pretendeerde dat wel te zijn. In een dergelijk vertoog, 
waarin wordt gerefereerd aan het onderscheid tussen fundamenteel en toegepast 
onderzoek, wordt nauwelijks ruimte gelaten voor verdedigingen van de status van de 
milieukunde als academische discipline.  
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In de tweede onderscheiden redeneertrant, waarmee men de wetenschappelijke status 
van milieukunde wil bevestigen, wordt juist geprobeerd om die discursieve ruimte wel 
te creëren. Ik besprak twee varianten van deze redenering. Hetzij refereert men aan het 
‘wetenschappelijke’ karakter van de activiteiten ondernomen binnen de milieukunde; 
hetzij stelt men een herformulering voor van wat als de ijkpunten van wetenschap 
moeten worden beschouwd.  
Reacties waarin de eerste variant herkenbaar is zijn die van Bouwer en Gersie (1983) 
en Zonneveld (1983).105 Bouwer en Gersie geven aan dat volgens hen de 
landschapsecologie zich ‘fundamentele pretenties’ heeft aangemeten. Daartegenover 
staat milieukunde, welke volgens de auteurs vooral op zoek zou zijn naar toepassing. 
Zij beschrijven de activiteiten van milieukundigen als volgt 

Het streven van de MK [milieukunde, mb] is […] de vernietiging van haar object: 
milieuproblemen. Deze milieuproblemen worden door de samenleving aangereikt 
en voor de oplossing ervan gebruikt de MK wetenschappelijke gegevens en 
methoden, niet om de geheimen van ‘het milieu’ te doorgronden, maar om direct 
probleemoplossende informatie te verschaffen. Het gebruik van wetenschappelijke 
gegevens en methoden ligt dan voor de hand omdat deze door hun veronderstelde 
controleerbaarheid, systematiek en betrouwbaarheid nu eenmaal een grote 
overtuigingskracht hebben in onze samenleving (Bouwer & Gersie, 1983, p. 79).  

De milieukundige verricht volgens Bouwer en Gersie toegepast onderzoek. 
Milieukundigen zetten de door de samenleving als wetenschappelijk opgevatte 
methoden in voor het ontwerpen van oplossingen voor een probleem. Omdat dit 
toegepaste onderzoek de belangrijkste activiteit is van milieukundigen, is het 
gelegitimeerd dat zij zich wetenschappers noemen.  
Zonneveld probeert de status van milieukunde als wetenschap te legitimeren door haar 
te definiëren als ‘de bestudering van “het milieu” in de zin van het stoffelijke milieu 
van de mens. […]. Ecologie van de mens. Een soort empirische, waardevrije 
wetenschap.’ Definieert Zonneveld milieukunde in dat geval dan als een, wat men 
eerder een zuivere wetenschap noemde? Dat is niet het geval 

[…] de achtergronden van de opkomst van de MK maken duidelijk dat het niet in 
de eerste plaats gaat om een ‘zuiver wetenschappelijke’ activiteit, maar om een 
bezigheid, die moet worden uitgevoerd omdat er zich […] problemen in het milieu 
voordoen. De Groot en Udo de Haes spreken daarom terecht van probleem-
gerichte wetenschap; noem het eventueel toegepaste wetenschap, zoals ook 
geneeskunde, planologie en dergelijke gericht zijn op toepassing van kennis voor 
een – de mens dienend – doel (Zonneveld, 1983, p. 77).  

                                                           
105 Zonneveld had eerder samen met Schroevers in de redactie van Landschapstaal gezeten. 

Getuige zijn artikel in WLO-mededelingen stelde hij echter zijn mening over het nut van de 
gebruikte onderscheiden bij het afbakenen van de milieukunde bij.  
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De termen zuiver en toegepast zijn niet langer doorslaggevend in de manier waarop 
Zonneveld de identiteit van de milieukunde definieert. Hij benadrukt daarentegen de 
andere kenmerken van milieukunde; namelijk haar probleemgerichtheid en het karakter 
van de milieukunde als vooral een activiteit. De reactie van Zonneveld geeft er niet 
alleen blijk van dat een rigide hantering van de termen fundamenteel en toegepast 
steeds minder onderscheidend werkte in het debat over wetenschap en milieukunde, 
maar ook dat hij de onderscheidende kenmerken van wetenschap ondertussen anders 
was gaan opvatten. 
Op het afnemen van de zeggingskracht van dit onderscheid spelen voorstanders van 
een wetenschappelijke status voor milieukunde in. Zij stellen voor – mede vanuit hun 
kritiek op de wetenschap als veroorzaker van milieuproblemen – nieuwe 
beoordelingscriteria te hanteren voor wat onder wetenschap verstaan wordt. Deze 
milieukundigen willen het vertoog gebaseerd op een onderscheid tussen toegepaste en 
fundamentele wetenschap vervangen door een vertoog waarin wetenschap wordt 
beoordeeld op ‘interdisciplinariteit’ en ‘probleemoplossend vermogen’. Problemen zijn 
in hun perspectief enkel oplosbaar door een interdisciplinair perspectief te ontwikkelen. 
Zij vertegenwoordigen de tweede variant van de tweede onderscheiden redeneertrant, 
waarin een herformulering van de ijkpunten van wetenschap wordt voorgesteld.  
De Groot en Udo de Haes stellen voor academische disciplines te herijken op basis van 
wat zij verstaan onder probleemgerichtheid en interdisciplinariteit. Schroevers had op 
basis van een onderscheid tussen wetenschap en technologie zijn bezwaren kenbaar 
gemaakt op de definitie van De Groot en Udo de Haes van milieukunde. In Schroevers’ 
denken komt dat min of meer overeen met het onderscheid tussen fundamentele en 
toegepaste wetenschap. De Groot en Udo de Haes laten in 1984 in een recapitulatie van 
de ‘paradigmatische danspassen’ in de jaren daarvoor dit onderscheid tussen 
fundamenteel en toegepast los. Zij vervangen het door een andere invulling van het 
onderscheid  tussen wetenschap en technologie, dat niet langer één op één verband 
houdt met fundamentele en toegepaste wetenschap.  
Zij vatten ‘technologie’ daarvoor ten eerste breder op dan Schroevers. Het is volgens 
De Groot en Udo de Haes de ‘empirische cyclus in de wetenschappen: signalering, 
diagnose, analyse, planvorming, planbeoordeling’. Ten tweede bestaan er tussen 
technologie en wetenschap volgens De Groot en Udo de Haes allerlei kruisverbanden. 
Technologieën nemen ‘feiten en hypothesen uit de wetenschappen’ in zich op, maar 
alle methoden en technieken zijn volgens hen ‘technologieën’ in de wetenschap. 
Technologieën vertegenwoordigen ten derde een wijze van planvorming: ‘Planvorming 
is de technologische pendant van “wetenschappelijke” theorievorming’.  Naar 
aanleiding hiervan zetten De Groot en Udo de Haes de milieukundige methode uiteen 

Het vertrekpunt is: er bestaat een groot aantal strijdige belangen en daarnaast 
bestaat er een groot aantal losse potentiële planelementen […]. De kunst van 
planvorming is uit potentiële plan-elementen een zodanig systeem te ontwerpen 
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dat het geheel zo goed mogelijk aan het totaal van belangen tegemoet komt (Groot 
& Udo de Haes, 1984, p. 86).  

Zij zien op grond van voorgaande argumenten al met al niets in de tegenstelling tussen 
toegepaste en fundamentele wetenschap, en naar hun mening bestaat er geen analogie 
tussen dit onderscheid en het onderscheid technologie-wetenschap: ‘De term 
“toegepaste wetenschap” komt in ons schema uitdrukkelijk niet voor. Onzes inziens 
heeft elke “wetenschap” zijn toegepaste vragen en elke “technologie” zijn 
fundamentele vragen’ (Groot & Udo de Haes, 1984, p. 86) (fig. 3). 

Figuur 3. Het onderscheid tussen ‘wetenschap’ en ‘technologie’ volgens De Groot en Udo de 
Haes (1984). 

Ik besprak eerder hoe Schroevers in 1983 had betoogd dat milieukunde van een 
maatschappelijk probleem deelproblemen maakte van afzonderlijke disciplines: 
‘Milieuproblemen worden herleid tot problemen van de ecologie, sociale psychologie, 
economie, technologie’. Hij reageerde daarmee op de stelling van De Groot en Udo de 
Haes, dat milieukunde een interdisciplinaire wetenschap is. Naar aanleiding van de 
kritiek van Schroevers nuanceerden De Groot en Udo de Haes hun begrip van 
interdisciplinariteit nu: 



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

220

In ‘technologieën’, waaronder de milieukunde, zijn maatschappelijke 
krachtenvelden en tegenstrijdige belangen [en dus niet verschillende 
wetenschappelijke ‘hulpdisciplines’, mb] nu juist het uitgangspunt bij de 
formulering en aanpak van problemen. Het operationaliseren van die 
krachtenvelden en belangen in termen van doelvariabelen, beoordelingscriteria, 
profielen van alternatieven, randvoorwaarden, gidsprincipes voor het ontwerp enz. 
zijn de kern van milieukundig onderzoek. In die operationalisering vinden vaak 
reducties plaats, maar zeker geen herleiding tot de ‘wetenschap’, waaronder 
ecologie. ‘Wetenschappelijke’ kennis wordt gebruikt, naast ‘technologische’ 
kennis, waar dit voor het probleem relevant is (Groot & Udo de Haes, 1984,  
p. 87).  

De relevantie van milieukunde bewijst zich dus via het als uitgangspunt nemen van een 
bepaald milieuprobleem, en een analyse van dit probleem vanuit verschillende 
invalshoeken. Onderscheiden tussen ‘toegepast’ en ‘fundamenteel’ onderzoek zijn voor 
een begrip van wat milieukunde is en doet niet verhelderend. Het onderscheid tussen 
wetenschap en technologie is dat volgens De Groot en Udo de Haes wel: milieukunde 
is een technologie die gebruik maakt van zowel wetenschappelijke hypothesen als 
technologische methoden en technieken. Uit het bovenstaande citaat blijkt dat een 
milieukunde volgens De Groot en Udo de Haes per definitie een probleemgerichte en 
interdisciplinaire aanpak vergt.  
Milieukunde verdient in het perspectief van De Groot en Udo De Haes daarmee 
erkenning als academische discipline. Er is bij milieukundige kennis immers steeds 
sprake van een kruisbestuiving tussen milieukunde als ‘technologie’ en 
‘probleemrelevante’, ‘wetenschappelijke’ basiskennis. Het is wel zo dat ‘naar die 
basisdisciplines en milieuspecialismen [..] de milieukunde geen enkele claim heeft’ . 
De milieukundige gebruikt ze enkel, en ‘hoe verder voortgeschreden de 
basisdisciplines en de milieuspecialismen, hoe beter voor de milieukunde’ (Groot & 
Udo de Haes, 1983, p. 2). Milieukunde is daarmee eerder een technologie dan een 
wetenschap in dit onderscheid. 
De ‘curatieve’ probleemgerichtheid en de daaruit voortvloeiende interdisciplinariteit 
zijn dus de kenmerken van milieukunde. Of zij dan een fundamentele of toegepaste 
wetenschap is doet er in het perspectief van De Groot en Udo de Haes niet zoveel meer 
toe. De milieukunde is wel eerder een technologie dan een wetenschap, maar zij 
benadrukten dat dit onderscheid tussen technologie en wetenschap niet één op één 
correspondeert met het onderscheid toegepast/fundamenteel.  
Dat er volgens De Groot en Udo de Haes andere criteria voor wetenschappelijke 
erkenning moesten gaan gelden, deed in hun redenering het interdisciplinaire en 
probleemgerichte karakter niets af aan het academische karakter van milieukunde. Zij 
ontwikkelden een beeld van een kennissysteem waarin niet het toegepaste of 
fundamentele karakter van onderzoek, maar de  probleemgerichtheid en 
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interdisciplinariteit als kenmerken van dit onderzoek academische erkenning voor 
milieukundigen zouden genereren.  

Een rol voor de milieukundige als ontwerper van ‘bestuurlijke technologie’
De term bestuurlijke technologie (‘technology of government’) is afkomstig uit een
domein van politieke theorievorming waarin op basis van het denken van Foucault 
sociologische analyses naar verweving van machtsverhoudingen in beleid, wetenschap 
en maatschappij zijn verricht. De socioloog Nikolas Rose (1990) heeft bijvoorbeeld 
onderzoek verricht naar de manier waarop de psychologie als discipline gedurende de 
twintigste eeuw een steeds grotere rol is gaan spelen in de manier waarop ‘het Zelf’ 
werd gedefinieerd. Een verklaring voor dit succes van de psychologie is volgens hem 
gelegen in de wijdverbreide toepassing van de psychologie als ‘technologie’, 
bijvoorbeeld, na de Eerste Wereldoorlog, om veteranen met een oorlogstrauma te 
behandelen; na de secularisering van de jaren zestig als houvast bij de vorming van de 
individuele identiteit; via de ontwikkelingspsychologie in het onderwijs om de 
ontwikkeling van kinderen te monitoren; en via de massapsychologie en haar gebruik 
van statistische methodes in regeringsbeleid. De psychologie is daarmee verworden tot 
een controlerende en disciplinerende ‘technologie’. Rose en Miller definiëren zulke 
technologieën als volgt 

Government is a domain of strategies, techniques and procedures through which 
different forces seek to render programmes operable, and by means of which a 
multitude of connections are established between the aspirations of authorities and 
the activities of individuals and groups. These heterogeneous mechanisms we term 
technologies of government. It is through technologies that political rationalities 
and the programmes of government that articulate them become capable of 
deployment (1992, p. 183). 

Milieukundige kennis heeft op een soortgelijke manier in waterbeheer gewerkt, zo zal 
ik hier betogen. Zij heeft in waterbeheer een bestuurlijke technologie ingebracht om 
landelijke beleidskaders, in dit geval integraal waterbeheer, te kunnen vertalen naar 
lokale belangen en doelstellingen. Daarmee kwam een herschikking van institutionele 
verhoudingen op gang, zowel in wetenschap als beleid afzonderlijk als in de 
verhoudingen tussen wetenschap en beleid. 
Waar De Groot en Udo de Haes zelf het interdisciplinaire, probleemgerichte en 
daarmee het, volgens hen, wetenschappelijke karakter van de milieukunde 
benadrukken, zal uit mijn analyse dus naar voren komen dat milieukundigen vanaf de 
tweede helft van de jaren tachtig vooral erkenning in beleid hebben gekregen. Zij 
verkregen die op basis van de bestuurlijke technologieën die zij ontwierpen.
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Twente is af, maar wat is dan nog de functie van het Waterschap? Voorzetten voor 
een nieuwe institutionele identiteit op basis van een milieukundige benadering 
De Groot en Udo de Haes hadden zichzelf gaandeweg gepositioneerd als de 
protagonisten van een nieuwe vorm van kennis. Onderzoekers die deze vorm van 
kennis ontwikkelden maakten zich in hun perspectief niet langer schuldig aan het mede 
veroorzaken van milieuproblemen, maar kregen juist een manier aangereikt om die 
problemen aan te pakken. Kenmerken van die milieukundige kennis waren 
probleemgerichtheid en interdisciplinariteit.  
Milieukundigen hadden zichzelf met het op deze wijze definiëren van hun disciplinaire 
identiteit min of meer verplicht gesteld om in samenwerking met maatschappelijke 
actoren tot oplossingen voor milieuproblemen te komen. Daarvoor moesten 
milieukundigen allereerst een categorie problemen bepalen die zich voor zo’n aanpak 
leent. Om inzicht te krijgen in situaties die hiervoor in aanmerking komen is vereist dat 
de milieukundige als gesprekspartner wordt beschouwd door overheden met een 
verantwoordelijkheid in milieu.  
Eerder was het verkrijgen van een dergelijke uitgangspositie nog niet eenvoudig 
gebleken. De Groot en Udo de Haes weten dit aan de eenzijdige gerichtheid van de 
milieukunde op actievoeren in de jaren zeventig. In het al eerder aangehaalde artikel in 
het NRC Handelsblad van 23 juni 1978 merkten Udo de Haes en De Groot op over 
milieukunde en actievoeren, dat de relatie hiertussen ondertussen was veranderd 

Wij voeren actie, meestal in de vorm van bezwaarschriften en rapporten. Wij gaan 
niet meer de straat op. […] De actie van nu is technocratischer; het is een strijd 
van deskundigen geworden (Stoppelaar, 1978).  

Ze signaleerden echter ook dat milieukundigen hierdoor op nieuwe weerstand stuitten. 
Deze hing volgens Udo de Haes en De Groot samen met de bestaande organisatie van 
universiteiten, maar ook met het wantrouwen van bedrijven en diensten tegenover 
milieukundigen 

Een heel moeilijk punt is [..]: de gegevens die je nodig hebt van bedrijven of 
diensten waar je kritiek op hebt. In ons geval bijvoorbeeld de waterwinbedrijven. 
Zij hebben veel kennis, maar die komt niet naar buiten omdat een eventuele 
discussie hierover bedreigend is voor hun manier van werken. Zelfs de meest 
oppervlakkige gegevens, zoals waterstanden of stroomsnelheden, worden vaak 
niet vrijgegeven. Pure afweer. Het zijn nota bene ‘nuts’-bedrijven! Sommige 
directies verbieden zelfs hun medewerkers onze studiedagen te bezoeken (idem). 

In deze paragraaf komt een voorbeeld aan de orde van de manier waarop er in de jaren 
na het plaatsvinden van dit interview mogelijkheden werden gecreëerd voor en door 
milieukundigen om zich te positioneren als deskundige gesprekspartners van het 
Waterschap.  
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Het zal worden betoogd hoe hierbij de milieukunde vooral als ontwerper van een 
bestuurlijke technologie erkenning kreeg. Dat de milieukunde vooral als bestuurlijke 
technologie erkenning zou krijgen, is te herleiden op de ontstane situatie dat ook voor 
overheden de betrokkenheid van milieukundigen bij waterbeheer kansen bood. Het zal 
hier aan bod komen hoe beleidsactoren via deze uitwisselingen naar nieuwe manieren 
zochten om (‘output’-)legitimiteit te genereren voor het werk van het Waterschap, en 
daarmee voor het bestaan van het Waterschap zelf. 
Het bestaansrecht van het Waterschap is in principe op het belang van één taak, 
namelijk die van het beheren van water gebaseerd. Die functionaliteit raakte gedurende 
de jaren tachtig door een samenspel van ontwikkelingen aan een herijking toe, en wel 
vooral bij waterschappen die vanaf het einde van negentiende eeuw waren opgericht in 
het kader van ontginningen en de latere ruilverkavelingen, en als zodanig enkel aan die 
taak hun bestaansrecht hadden ontleend. Eén van die waterschappen was het 
Waterschap Regge en Dinkel. 

Een ontwikkeling die zich begin jaren tachtig voordeed bij dit Waterschap was het 
ontstaan van ontevredenheid met de bestaande bestuurlijke verhoudingen van de 
waterschapsbestuurders en een deel van het management van de ambtelijke organisatie. 
Dit zorgde voor de ontwikkeling een kritische blik op de organisatie van het 
waterbeheer in Twente.  
Twente was relatief kort geleden ontgonnen. Het waterbeheer had zich daardoor altijd, 
maar in versterkte mate vanaf de jaren vijftig, dienstbaar opgesteld aan 
landbouwbelangen en overheden die deze namens het Rijk behartigden, zoals de 
Cultuurtechnische Dienst. Nu de dominante rol van deze Dienst onder druk was komen 
te staan, lag de toekomst voor deze waterbeheerders voor een deel weer open. Dit 
bracht nieuwe onzekerheden met zich mee. Om een eigen koers te kunnen blijven 
bepalen, zou de nieuwe rol van het Waterschap volgens een aantal betrokkenen in ieder 
geval een ten opzichte van andere overheden minder afhankelijke en volgende moeten 
gaan inhouden.  
Dat sloot naadloos aan op de ingezette landelijke koers in waterstaatswetgeving. Het 
Waterschap moest zich vanaf het moment van bevestiging van zijn status in de 
Grondwet van 1982 ontwikkelen van een autonoom bestuursorgaan tot een overheid 
die in een ‘mede bewindvoerende’ verhouding tot andere lagere overheden stond. Het 
Waterschap diende zich dus minder als uitvoerende overheid te gaan opstellen en in 
samenspraak met andere overheden nu vorm gaan geven aan beheer; uiteraard binnen 
de door het Rijk gestelde kaders.  
Het Waterschap Regge en Dinkel was er in deze periode echter nog altijd vooral op 
gericht het werk aan de herinrichting van de waterinfrastructuur van Twente af te 
ronden. Enkel de situatie van een klein aantal beken, waaronder de door de 
Studiecommissie in 1969 als grootste knelpunt in de afvoer geëvalueerde Bornsebeek, 
hoefde nog maar ‘verbeterd’ te worden. 
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Een eerste signaal dat centraal beleid niet langer te negeren viel, kwam met de van 
toepassing verklaring van de Natuurbeschermingswet op de Snoeijinksbeek in 1982. 
Hierdoor kreeg de Beek de status van natuurmonument. Deze kon daardoor niet 
volgens de plannen worden ingericht, zoals die ruim tien jaar eerder waren uitgezet 
door de Reggecommissie. Uiteindelijk zou er pas ten tijde van de afronding van de 
planvorming voor de Bornsebeek, in 1991, een nieuw ‘integraal’ plan op tafel komen 
voor herinrichting van deze beek.  
Het Waterschap had dit als een signaal kunnen opvatten dat de ‘Derde Ronde’ volgens 
de in 1969 opgestelde plannen misschien wel nooit voltooid zouden worden. Dat de 
ervaringen rond de verbetering van de Snoeijinksbeek vooralsnog niet zo uitwerkten 
duidt erop dat de wijze van planvorming en daarmee de bestaande technocratische 
rationaliteit nog altijd in stand werd gehouden. In hoofdstuk vier analyseerde ik de 
manier waarop dat gedaan werd. 

Waterschapsbestuurders naar de vergadertafel via ‘natte struktuurschetsen’: eerste 
aanzetten tot het ontwikkelen van nieuw perspectief op de rol, taken en organisatie van 
het Waterschap Regge en Dinkel 
Op 11 november 1982 kwam de ontwerp-nota Democratisering Waterschapsbesturen 
Overijssel het Waterschapsbestuur onder ogen. In de stukken voor deze vergadering 
vatten de nieuwe voorzitter van het Waterschap J.B.M. (Hans) Hoefsloot en 
medewerker Egberts de boodschap van deze nota en nadien verschenen rapporten naar 
aanleiding ervan als volgt samen 

In al deze nota’s en rapporten wordt een duidelijke voorkeur uitgesproken voor 
uitoefening van de zorg voor de waterhuishouding door een functioneel 
bestuurslichaam (het waterschap) met een functioneel bestuur, hetwelk echter op 
andere leest zal moeten worden geschoeid dan tot dusverre het geval was (Egberts 
& Hoefsloot, 1982). 

Hoefsloot was kort daarvoor J.S. Biesheuvel opgevolgd als voorzitter dan het 
Waterschap. Hij was onder meer wethouder in Wageningen geweest. Zijn ervaring lag 
daarmee dus vooral in de gemeentepolitiek. In het perspectief van de ambtenaren en 
bestuurders van het Waterschap was Hoefsloot iemand ‘van buiten’, die niet, zoals bij 
eerdere voorzitters wel altijd het geval was geweest, de toen nog tamelijk gesloten 
wereld van het waterbeheer van binnenuit kende.  
Hoefsloot stelde in reactie op de Nota voor om onder andere het meervoudig stemrecht 
af te schaffen. Iedereen, of hij nu onder meerdere categorieën viel of niet, moest maar 
één keer kunnen stemmen op kandidaten voor het Waterschapsbestuur. Ook in de 
procedure rond de verdeling van zogenaamde ‘geborgde’ zetels, die waren 
gereserveerd voor kandidaten die landbouworganisaties, de Kamer van Koophandel of 
gemeentes vertegenwoordigden, trad verandering op. Daarnaast werden de 
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mogelijkheden tot inspraak in plannen voor grotere werken, zoals het verruimen van 
watergangen en het verleggen van de tracés ervan, vergroot.  
De aanleiding voor een evaluatie van de organisatie en rol van het Waterschap was ook 
een praktische. Er was steeds vaker sprake van frictie tussen de plannen van gemeenten 
en de fysieke eisen die de waterhuishouding volgens het Waterschap stelde. 
Gemeenten lonkten door de verstedelijking steeds vaker naar het buitenstedelijk gebied 
om woningen te bouwen. De plannen hiervoor werden vastgelegd in de sinds 1975 
verplichte bestemmingsplannen. Hiermee werd een wettelijk bindend kader gecreëerd 
voor deze bouwactiviteiten. Het waterbeheer aan de randen van steden viel echter 
onder de verantwoordelijkheid van het Waterschap. De in plannen vastgelegde 
randvoorwaarden voor de waterhuishouding zijn echter slechts indicatief (Dijk & 
Honing, 1993, p. 18). Gemeenten en waterschappen werkten door de verstedelijking 
van de regio dus steeds meer op elkaars terrein, letterlijk en figuurlijk. De juridische 
positie van de Gemeenten was alleen sterker. 
Dit zorgde voor wrijving. De plannen voor het bouwen in het buitengebied hielden 
volgens het Waterschap onvoldoende rekening met de waterhuishouding. De nieuwe 
voorzitter, die gemeentelijke werkwijzen door zijn eerdere bestuurlijke ervaringen 
goed kende, zag wel mogelijkheden om de knelpunten op te lossen. Gemeente en 
Waterschap moesten volgens Hoefsloot veel eerder en vaker gaan overleggen dan nu 
het geval was. Beiden werkten volgens Hoefsloot nog teveel op hun eigen autoritaire 
manier. Een algehele cultuurverandering binnen de organisaties was noodzakelijk, te 
beginnen bij het Waterschap. 
Tijdens een symposium over de verhouding tussen Waterschap en Gemeente in 1984, 
ter viering van het honderdjarig bestaan van het Waterschap, ontvouwde Hoefsloot zijn 
visie op de toekomst van het Waterschap, algemeen en ten opzichte van de gemeenten 
specifiek. In de volgende vier punten vatte hij zijn visie samen: 

Het waterschap is een breed opgezet vertegenwoordigend lichaam met 
gekozen bestuurders, die zowel de specifieke als de meer algemene belangen 
vertegenwoordigen. 
Het waterschap moet besluiten tot een ruime interpretatie van de taakstelling 
ter bevordering van de dienstbaarheid en de maatschappelijke waardering. 
Het waterschap moet hebben een open oog voor de verwante belangen en een 
constructieve benadering van de daarmee samenhangende problemen. 
Het waterschap moet bereid zijn een initiërende rol te spelen daar waar de 
belangen van de waterhuishouding in het geding zijn, bijvoorbeeld door het 
tijdig leveren aan de gemeente van een nota betreffende de 
waterhuishoudkundige verwikkelingen ingeval van een voorgenomen 
stedelijke uitbreiding, of van een waterhuishoudkundige struktuurschets in het 
kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan buitengebied 
(Hoefsloot, 1984). 
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De eerste drie voorstellen duidden op de signalering van Hoefsloot van een verbreding 
van taken van waterbeheerders en vormen de kernpunten van wat hij ‘de brede kijk’ op 
de rol van het Waterschap noemde (Rumph, 1992). Die verbreding van de taken zorgde 
er tevens voor dat het Waterschap naar een breder samengesteld draagvlak voor zijn 
plannen moest gaan streven. Om dit te bereiken diende het Waterschap afscheid te 
nemen van zijn autonome handelswijze en moest het zoeken naar overeenstemming via 
bestuurlijk overleg. Het Waterschap moest er in het licht van die verbreding voor 
zorgen dat er, bij overleggen van alle bestuurlijke en maatschappelijke gremia die met 
aspecten van de waterhuishouding te maken hadden, een vertegenwoordiger van het 
Waterschap aanwezig was. Op deze manier kon het zich meer initiatief toe-eigenen. 
Voor wat betreft gemeentelijke uitbreidingen zou het Waterschap hiertoe zogenaamde 
‘natte structuurschetsen’ moeten opstellen, die alvorens er op een bepaalde plek 
gebouwd werd de waterhuishoudkundige situatie beschreven.  

Met de wens tot het formaliseren van het overleg tussen gemeenten en waterschappen 
zouden de bestaande korte informele lijnen tussen de diensthoofden van de Technische 
en Technologische Dienst voortaan van minder groot belang worden. Het zouden de 
bestuurders en niet de diensthoofden moeten zijn die deelnamen aan deze overleggen.  
Het Bestuur van het Waterschap zette bewust in op dit mogelijke neveneffect van een 
herziening van de bestuurlijke verhoudingen en de positie van het Waterschap daarin. 
Het Bestuur diende volgens Hoefsloot de Technische en Technologische Diensten veel 
meer te gaan aansturen. In oktober 1985 schreven een aantal bestuurders van het 
Waterschap in een beschouwing over ontwikkelingen in de toekomst met betrekking 
tot het Waterschap Regge en Dinkel  

In navolging van het systeem van gemeente- en Provinciewet [en dus in anticipatie 
op de Waterschapwet, mb] wordt het algemeen bestuur als uitgangspunt met alle 
gezag bekleed, voor zover dit gezag niet uitdrukkelijk voor in de wet genoemde 
onderdelen aan het dagelijks bestuur of de voorzitter is opgedragen. […]. In de 
huidige situatie is dat juist andersom (Bots, Deurloo, & Dijk, 1985).  

Democratisering en interbestuurlijk overleg waren daarin dus de speerpunten van de 
nieuwe koers van het Waterschap volgens de bestuurders. Zij voorzagen echter ook dat 
het herordenen van de interne verhoudingen ook de medewerking van het ambtelijk 
apparaat zou vragen 

 [...] De intensievere bemoeienis van de leden van het algemeen bestuur met de 
‘dagelijkse’ gang van zaken via een grotere hoeveelheid voorstellen zal in 
evenredigheid tijd en aanpassing vergen van het ambtelijk apparaat (idem). 

Onder de voorganger van Hoefsloot, Biesheuvel, had het ambtelijk apparaat juist veel 
zelfstandigheid gekregen bij het uitvoeren van hun taken. Kwaliteitsbeheer door de 
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Technologische Dienst en kwantiteitsbeheer door de Technische Dienst waren in het 
perspectief van de diensthoofden echter twee strikt gescheiden aangelegenheden. Zij 
lieten elkaar daarom vooral hun eigen gang gaan. De bestuurders van het Waterschap 
dienden zich daarnaast in het perspectief van de diensthoofden niet met inhoudelijke 
zaken bezig te houden. Hoe zij die zelfstandigheid in stand hielden, kwam al naar 
voren in hoofdstuk vier.  
De verschillen van opvatting over de rol van het Waterschap en de interne 
verhoudingen zouden uitdraaien op een strijd tussen het bestuur en een aantal 
ambtenaren enerzijds, en de Technische en Technologische Diensten van het 
Waterschap anderzijds. De milieukundige benadering zou door de eerstgenoemde 
groep bij wijze van ‘bestuurlijke technologie’ worden ingezet om zowel in termen van 
interne organisatie en externe overlegstructuren, als in termen van de praktijken van 
wat men langzamerhand als waterbeheer was gaan zien, verandering te 
bewerkstelligen.  

De herinrichting van de Bornsebeek: laatste project in het kader van de Derde 
Verbeteringsronde, of het eerste ‘integrale’ plan?
Eén van de laatste projecten die halverwege de jaren tachtig in het kader van de Derde 
Verbeteringsronde op stapel stond was de verbetering van de Bornsebeek. Er werd een 
plan ontworpen dat volledig in lijn was met de voorstellen die de Reggecommissie in 
1969 had gedaan voor verbetering van de Beek. Dit komt onder andere naar voren uit 
de eerste bijlage bij het plan uit 1987, waarin als de basis voor het voorliggende plan de 
aanbevelingen van de Commissie nogmaals worden samengevat. Dat het Waterschap 
een verbetering van de Beek in 1987 nog altijd als een noodzakelijkheid ervoer toont 
aan hoezeer de bestaande rationaliteit zoals die in hoofdstuk twee, drie en vier werd 
geanalyseerd ingebed was geraakt in het denken en handelen van de ambtenaren van 
het Waterschap.  
In samenwerking met het adviesbureau Heidemij ontwierp het Waterschap in 1987 het 
Verbeteringsplan Bornsebeek. Het voornaamste probleem was volgens het Waterschap 

dat de Bornsebeek één van de grootste knelpunten vormt in de afvoer van het 
Reggegebied. Destijds verbeterd op een lage afvoernorm van 0,7 l/s/ha [zie 
hoofdstuk twee, mb] bij een drooglegging van 0,25 cm, zonder dat er bij de 
verbetering rekening gehouden is met de invloed van het verharde oppervlak van 
de stedelijke gebieden, levert de afvoer van de Bornsebeek thans – zowel in de 
winter als in de zomer – ernstige problemen op. [..] Als noodzakelijk complement 
op de aanleg van het Lateraalkanaal [zullen] ook de toevoerende beken 
(Bornsebeek, Azelerbeek, Gammelkerbeek, Deurningerbeek en Slangenbeek) 
moeten worden verruimd en verbeterd (Verbeteringsplan Bornsebeek, 1987, p. 1).  

De Bornsebeek stroomde voornamelijk door landelijk gebied. Men zag er daarom geen 
bezwaar in het hoofdafvoersysteem te verruimen door verdieping en verbreding. Ook 
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wilde men, bij tekorten aan water door de diepere ontwatering, de inlaat van water 
vanaf het Twentekanaal faciliteren (fig. 4). De detailafwatering zou daarnaast verder 
verbeterd moeten worden, onder andere door verbetering van de kleinere op de 
Bornsebeek toevoerende beken door de aanleg van stuwen.  
Met het landschap werd rekening gehouden door ‘landschappelijke inpassing’. Het 
Waterschap sprak van ‘het sparen van een enkele boom, het variëren in afmetingen en 
het toepassen van natuurlijke materialen bij oevervoorzieningen’. Uit de weinig 
precieze invulling van de wijze waarop aan landschappelijke inpassing zou worden 
gedaan blijkt dat plan vooral is geschreven met de effecten op de landbouw, de 
voorkoming van inundaties en de effecten op het stedelijk gebied in het achterhoofd. 
Men bespreekt ook de effecten op de natuur. In tien procent van de totale lengte van de 
beken was het Waterschap bereid rekening te houden met de bestaande soortenrijkdom. 
Door de toevoer van water vanaf het Twentekanaal zal bijvoorbeeld voedselrijk water 
de beken opstromen, waardoor de ‘vegetatiecomplexen’ van soortensamenstelling 
zullen veranderen. Soorten die gedijen bij een vochtige tot natte bodem en gebonden 
zijn aan relatief voedselarme milieus zouden dan verdwijnen. Het valt op dat men in de 
in het plan ingeruimde sectie voor natuur wel de effecten van het plan op de vegetatie 
bespreekt, maar dat het Waterschap deze nauwelijks systematisch evalueert in het plan.  

Figuur 4. De beken die volgens het Verbeteringsplan verbeterd moesten worden om de 
piekafvoeren te kunnen verwerken. In deze kaart zijn ook de stedelijke uitbreidingen 
ingetekend waarmee op basis van het provinciale streekplan en gemeentelijke 
bestemmingsplannen rekening werd gehouden. 
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Omdat het begrepen werd als een noodzakelijke aanvulling op de aanleg van het 
Lateraalkanaal, dat weer was aangelegd om Almelo te vrijwaren van overstromingen, 
moest het Bornsebeekplan volgens de Heidemij en het Waterschap gerekend worden 
tot het verbeteren van de Nederlandse waterinfrastructuur. Het plan bevat volgens het 
Waterschap dus een voorstel voor één van de laatste ingrepen in het kader van 
verbetering van de afwatering en afvoer van water in het gebied. Het voorstel droeg 
daarmee in het perspectief van het Waterschap bij aan het algemene belang. 
 

Figuur 5. De foto op de voorkant van het Verbeteringsplan Bornsebeek uit 1987, met daarop 
een luchtfoto van de bestaande situatie als er zich overstromingen in het landelijk gebied 
voordeden als gevolg van piekafvoeren. Met het plaatsen van deze foto op de voorkant van het 
Plan benadrukten de Heidemij en de Technische Dienst van het Waterschap de urgentie van de 
verbeteringen die erin werden voorgesteld. 

De ‘gebiedsgeïntegreerde benadering’ van de milieukunde in een nieuw plan voor de
Bornsebeek 
Het Plan stuitte op weerstand uit onverwachte hoek. Namens de afdeling Milieu-,
Natuur- en Faunabeheer van het provinciale departement van het Ministerie van LNV 
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uitte H. (Harrie) Alberts kritiek op het plan. Het zou enkel gericht zijn op het 
behartigen van belangen van de boeren en daarmee ‘monofunctioneel’.106 De afweging 
tussen landbouw- en natuurbelangen zou onvoldoende zijn gemaakt.  
Het Waterschap reageerde hierop met het verzoek aan Alberts om met een alternatief te 
komen. Het rekende erop dat de ambtenaar van LNV daarmee tot zwijgen was 
gebracht. Via zijn contacten met het Centrum voor Milieukunde Leiden (CML) van de 
Universiteit Leiden zette Alberts dit verzoek echter uit bij docenten van de in 1987 
door het Centrum opgestarte beroepsopleiding voor milieukundigen.  
De beroepsopleiding was een postdoctorale cursus die voor deelname door studenten 
met een uiteenlopende disciplinaire achtergrond open stond. In de slechte arbeidsmarkt 
halverwege de jaren tachtig was de opleiding vooral populair bij biologen en ecologen, 
maar ook fysisch geografen, juristen en bestuurskundigen kozen ervoor zich via deze 
opleiding verder te specialiseren.107

Er werd door docenten van deze opleiding milieukunde, waaronder drs. F. (Frans) 
Klijn, een groep studenten samengesteld die bij wijze van afstudeeropdracht een 
alternatief plan voor de Bornsebeek moesten gaan opstellen.108 De begeleiding van de 
groep bestond verder onder andere uit twee medewerkers van het Waterschap, Alberts, 
en de eerder ter sprake gekomen Udo de Haes van het CML . De laatste had zoals 
besproken steeds benadrukt dat het onderscheidende aan de milieukunde als 
wetenschap haar interdisciplinaire en probleemgerichte karakter was. Door zijn 
betrokkenheid mag dit project volgens hem als een voorbeeld van een dergelijke 
benadering gelden.   
Ook  de samenstelling van de groep, die de geschiedenis in zou gaan als de 
‘Projectgroep Integraal Waterbeheer’ (PIWAT-groep), verwijst naar de 
voorbeeldfunctie die het project in meerdere opzichten vervulde. De PIWAT-groep 
bestond uit studenten met een verschillende disciplinaire achtergrond. In haar 
samenstelling was ze representatief voor een aantal belangrijke ‘basisdisciplines’ waar 
de milieukunde zich van bediende: er waren drie ecologen, een hydroloog, een sociaal-
geograaf en een jurist bij het project betrokken. Klijn benadrukt, analoog aan de manier 
waarop De Groot en Udo de Haes de identiteit van de milieukunde definieerden, de 
voordelen van de interdisciplinaire benadering van de milieukunde 

Je werd in een interdisciplinaire context ook gedwongen om een taal te spreken die 
in andere disciplines ook werd begrepen. Er was bijvoorbeeld een rechtenstudent 
bij die stukken schreef die niemand begreep. Nu werd ze gedwongen om vanuit de 
relevantie van haar verhaal over wetten te schrijven. Mensen die met 
soortenlijstjes aankwamen, moesten zeggen wat dat betekende voor de natuur. Dat 
is een van belangrijke verworvenheden van dat interdisciplinair werken; elkaar 

                                                           
106 Persoonlijke communicatie mr. H. Alberts.  
107 Persoonlijke communicatie drs. A. Demon. 
108 Persoonlijke communicatie drs. F. Klijn. 
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vanaf het begin moeten vertellen in eenvoudige bewoordingen en elkaar te 
bevragen over de relevantie van wat de ander aan het doen is. Want dat ging wel 
eens fout. Soms was er een bioloog die een leuk biologisch probleem zag en ging 
afwijken van het hoofdzakelijke probleem. Dan werd zo iemand weer in de groep 
getrokken en werd er gezegd: ‘wil je even ophouden met dat gehobby!’ 109

Uit de vraag die de PIWAT-groep formuleerde spreekt de probleem- en 
oplossingsgerichte benadering die Udo de Haes eerder zo had benadrukt als kenmerk 
van de milieukunde. Ze luidde: ‘Welke oplossing kan er gevonden worden voor de 
problemen die bestaan door de verschillende eisen die de landbouw, de 
drinkwatervoorziening en de natuur stellen aan de kwantitatieve en kwalitatieve 
waterhuishouding in het stroomgebied van de Bornsebeek?’ Bij het zoeken naar een 
dergelijke oplossing werd als uitgangspunt de nota Omgaan met Water genomen, 
waarin de uitgangspunten voor Integraal Waterbeheer waren gedefinieerd. De groep 
vertaalde de gedachte achter Integraal Waterbeheer als: 

Aandacht voor de samenhang tussen verschillende watersystemen (grondwater 
en oppervlaktewater), zowel in hydrologisch als in bestuurlijk opzicht. 
Waterkwaliteit en waterkwantiteit worden in samenhang bezien. 
Afstemmen van waterbeheer op de verschillende belangen c.q. functies met 
speciale aandacht voor water (As et al., 1988, p. 8). 

In de landbouw, en met betrekking tot de drinkwatervoorziening, de afvoer en de 
natuur formuleerde de PIWAT-groep een aantal problemen. Zij bracht ten opzichte van 
het vorige plan nieuw in, dat er een samenhang tussen deze problemen bestaat. In 
figuur 5 is te zien hoe zij die samenhang zagen.  
De samenhang werd inhoudelijk als volgt geformuleerd. Door eerdere kanalisaties van 
de beken in het stroomgebied was er sprake van een versnelde afvoer, met droogte tot 
gevolg. Potentiële droogteschade in de landbouw werd tegengegaan door beregening. 
Dat is een oplossing op de korte termijn, waarbij geen rekening wordt gehouden met 
gevolgen op langere termijn. Beregening leidt op lange termijn tot verergering van het 
probleem van droogte, doordat hiervoor oppervlakte- en grondwater wordt gebruikt. 
Door overbemesting in de landbouw vond eutrofiëring plaats. Ook door het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen zou de waterkwaliteit zijn verslechterd.  
De versnelde afvoer van water samengenomen met beregening zorgde ook voor 
drinkwatertekorten. Grondwateronttrekking voor drinkwatervoorziening droeg 
tegelijkertijd weer bij aan droogteschade in de landbouw. Die droogte had ook 
negatieve gevolgen ‘voor natte en vochtige ecosystemen’. De inlaat van water uit het 
Twentekanaal als maatregel om droogte tegen te gaan zou weer tot gevolg hebben dat 
de waterkwaliteit in de beken verder verslechterde. Het Twentekanaal wordt gevoed 

                                                           
109 Persoonlijke communicatie drs. F. Klijn. 
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door de Rijn, die nog altijd sterk verontreinigd was. Ook had het water uit het 
Twentekanaal een andere samenstelling dan ‘gebiedseigen’ water, waardoor er een 
nivellering van de plaatselijke soortenrijkdom zou optreden. Regenwater werd via de 
riolering tezamen met rioolwater afgevoerd; als de rwzi’s de verwerking van dit water 
niet meer aankonden dan werd dit mengsel ongezuiverd op het oppervlaktewater 
geloosd; een probleem voor zowel kwaliteits- als kwantiteitsbeheerders volgens 
PIWAT.  
De eerdere verbeteringen hadden de waterafvoer dusdanig versneld dat er zich veel 
grotere fluctuaties voordeden in de waterafvoer: hetzij was er sprake van piekafvoeren, 
hetzij van droogte. Uit hoofdstuk vier kwam naar voren dat het Waterschap vanwege 
de veiligheid van de steden en de landbouwopbrengst piekafvoeren wel als een 
probleem ervoer, maar de droogte had zij om eerder besproken redenen tot dan toe niet 
als zodanig geëvalueerd. 
De effecten van het verbeteringsplan van de Heidemij en het Waterschap zoals dat nu 
op tafel lag waren volgens de groep studenten als volgt te kenmerken 

De in het plan voorgestelde werken zijn hoofdzakelijk gericht op twee functies in 
het gebied, namelijk de landbouw en de stedelijke afvoer en zullen een grote 
negatieve invloed op de natuur- en landschapswaarden hebben. De 
soortensamenstelling van oligotrofe en mesotrofe natte en vochtige ecosystemen 
zal sterk veranderen ten gevolge van de invloed van gebiedsvreemd water. Tevens 
zal het landschapsbeeld worden beïnvloed door het normaliseren en verbreden van 
beken (As et al., 1988, p. 19). 

Bij het vinden van, wat de groep noemde een ‘gebiedsgeintegreerde’ oplossing maakte 
de PIWAT-groep gebruik van ideeën uit de landschapsecologie, zoals blijkt uit de 
volgende theoretische probleemomschrijving 

In een natuurlijk proces bestaat een evenwicht tussen de verschillende processen. 
Er treden allerlei fluctuaties op, maar het systeem als geheel doet zich als min of 
meer constant voor. Het patroon verandert, maar de verscheidenheid aan 
milieutypen blijft bestaan. Menselijke invloed op natuurlijke systemen leidt 
meestal tot verandering van de natuurlijke processen. In het stroomgebied van de 
Bornsebeek was deze verandering eeuwenlang zo gering dat zich een nieuw 
evenwicht kon instellen. Het oorspronkelijke landschap maakte plaats voor het 
bekende Twentse landschap, een rijk gevarieerd cultuurlandschap waarin 
landbouw en natuur in verwevenheid met elkaar konden bestaan. De 
verscheidenheid aan milieus nam door het ingrijpen van de mens zelfs nog toe, er 
was sprake van verrijking. De ontwikkelingen sinds het begin van deze eeuw 
hebben echter een minder gunstige invloed gehad: verlaagde grondwaterstanden 
en overbemesting betekenen een verstoring die door het systeem niet op te vangen 
is (As et al., 1988, p. 19-20) [cursivering mb].  
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In de cursiveringen komt het denken in termen van evenwicht-storing-herstel uit de 
landschapsecologie naar voren.  

Figuur 6. Samenhang tussen problemen in termen van waterkwantiteit en waterkwaliteit. 

Voor planvorming stelden de PIWAT-groep een aantal potentiële ‘ bouwstenen’  voor. 
In figuur 9 worden deze bouwstenen samengevat. Enkele van de in de tabel opgesomde 
bouwstenen zullen nu nader worden toegelicht om te bespreken wat hieronder werd 
verstaan.  
Het laten meanderen van beken is een voorbeeld van natuurbouw waarbij de beek een 
bepaalde hoeveelheid ruimte krijgt om vrij te bewegen door het landschap. In een 
natuurlijke situatie verlegt een beekloop zich steeds. Daardoor ontstaat een natuurlijk 
profiel en een variabele stroomsnelheid, met een zandige bodem en de ophoping van 
houtgewas langs de oevers. De stroomsnelheid van de beek neemt hierdoor in zijn 
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geheel af, doordat de totale lengte van de beek toeneemt. Stuwen hoeven dan niet meer 
te worden aangelegd. Als men de meanders wil vastleggen, kan men gebruik maken 
van oeverbeplanting die de oevers met hun wortels op die plek fixeren. De 
hermeandering kan op twee manieren plaatsvinden, ofwel door het uitgraven van het 
oorspronkelijke profiel, ofwel door het planten van bepaalde boomsoorten in de beek, 
of het plaatsen van obstakels zoals stenen. Men laat de beek zich dan ontwikkelen aan 
de hand van een ‘natuurlijk’ patroon van evenwicht-verstoring-herstel, zonder daar al 
te veel op in te grijpen.  

Figuur 7. Profiel van een beek zoals dat zou ontstaan bij vorming van het profiel op natuurlijke 
wijze, uit het PIWAT-plan. 

Een andere vorm van natuurbouw die door de PIWAT-groep werd voorgesteld is de 
aanleg van plasbermen, waardoor ‘natuurvriendelijke oevers’ ontstaan (fig. 8). Oevers 
zijn bij uitstek voorbeelden van gradiëntsituaties. Volgens de uitgangspunten van de 
landschapsecologie moet geprobeerd worden die overgangen van het ene naar het 
andere milieu zo geleidelijk mogelijk te laten zijn. Dat is ook de idee achter de 
plasbermen van de PIWAT-groep. Door de aanleg van flauwe taluds – in hoofdstuk 
vier was er bij de aanleg van het Lateraalkanaal nog sprake van taluds die soms een 
hellingshoek van vijfenveertig graden hadden – en een berm dat soms wel, en soms 
niet onder water komt te staan kan zich ‘een soortenrijke, vochtminnende planten- en 
dierengemeenschap’ ontwikkelen (As et al., 1988, p. 36). 
Een derde vorm van natuurbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van de idee van de 
waarde van gradiëntsituaties is de aanleg van beekoverstromingsstroken en -vlakten. 
Hiermee worden bij piekafvoeren inundaties op daarvoor aangewezen plekken 
gecontroleerd toegestaan, zodat inundaties op andere plekken uitblijven. Zulke 
natuurlijke fluctuaties maken ook weer natte en vochtige ecosystemen mogelijk. 
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Figuur 8. Plasbermen. Het idee achter zulke oevers volgens de PIWAT-studie is, dat doordat de 
oevers van de beek soms wel en soms niet onder water staan, afhankelijk van de afvoer, er 
soortenrijke gradiënten ontstaan. 

Tot slot van deze bespreking van voorbeelden van natuurbouw wordt hier de aanleg 
van retentiemogelijkheden genoemd. Idee is om bij een teveel aan water dit op te 
vangen in retentiebassins, om zo in droge periodes de grondwaterstand op peil te 
houden. In zulke overwegend natte gebieden is op zichzelf ook weer 
natuurontwikkeling mogelijk. Zo hoeven geen stuwen te worden aangelegd, waardoor 
er geen stilstaand of langzaam stromend water in beken aanwezig is waardoor dan weer 
de waterkwaliteit verslechterd. Een ander nadeel van stuwen is dat deze ecologische 
barrières vormen. 

Bouwsteen Probleem Oplossing  
Berging van water in 
bergingsvijvers of 
bergbezinkbassins

Overstorten van 
ongezuiverd water op 
het oppervlaktewater bij 
piekafvoeren 

Voorlopige opslag van 
ongezuiverd water 
totdat capaciteit rwzi’s 
weer beschikbaar is 

Afvlakking van de piekafvoer 
door de aanleg van bossen 

Piekafvoeren  Gebruikmaking van 
strooisel- en humuslaag 
voor langzame 
infiltratie hemelwater 
naar grondwater 

Het laten meanderen van beken Piekafvoeren  Verlenging lengte beek, 
vertraging 
stroomsnelheid 

Beekoverstromingsstroken/vlakten Inundaties landelijk 
gebied

Gecontroleerde 
inundatie op daartoe 
aangewezen plekken 
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Plasbermen  Schade aan 

soortenrijkdom door 
steile taluds, verdroging 

Vergroting 
soortenrijkdom, 
bufferwerking tussen 
water en intensieve 
landbouwgronden 

Parallelle watergangen Nivellering  Scheiden van 
gebiedseigen en 
gebiedsvreemd water 

Beekverbreding  Tekort aan 
afvoercapaciteit

Vergroting volgens 
bestaande 
cultuurtechnische 
normen 

Lozing op het Twentekanaal Overstorten van 
ongezuiverd water op 
het oppervlaktewater bij 
piekafvoeren 

Bergingscapaciteit 
rwzi’s vergroten 

Retentie van water door 
plaatselijke verhoging van het 
grondwaterpeil en creëren van 
plasdrassituaties

Verdroging  Ophoging 
grondwaterpeil door op 
diepgelegen punten 
overtollig water op te 
slaan 

Opslag in de bodem door middel 
van een ander peilbeheer

Verdroging  Opzetten van stuwen 
vlak voor de zomer, 
wanneer verdroging 
zich voordoet 

Pompplan Enschede Vernatting door 
wegvallen gebruik water 
door textielindustrie in 
Enschede, onderlopen 
kruipruimtes 

Overtollig water 
oppompen, geschat 
volume een miljoen 
liter

Spaarbekkens Drinkwatervoorziening  Opslag van water voor 
drinkwatervoorziening 

Derdetrapswaterzuivering Uitspoeling, eutrofiëring Defosfatering  
Gescheiden riolering Overstorten  Scheiding rioolwater en 

relatief schoon 
hemelwater 
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Zandvangen Het zich op natuurlijke 

wijze verleggen van 
beeklopen door 
ophoping slib en zand 

Door verdieping en 
verbreding 
stroomsnelheid 
vertragen waardoor op 
die plek zand en slib 
bezinkt, waarna 
verwijdering moet 
plaatsvinden 

Zuiveringsmoerassen  Eutrofiëring  Biologische zuivering 
door planten en 
microben 

Figuur 9. De ‘bouwstenen’ uit het voorstel door de PIWAT-groep (As et al., 1988, p. 34-39). 

Om de problemen op te lossen werd dus steeds gebruik gemaakt van processen van 
verstoring en herstel als impulsen voor een meer gevarieerde soortensamenstelling.  
De bouwstenen lossen steeds meerdere problemen tegelijk op. Via de voorgestelde 
natuurtechnische ingrepen als bijvoorbeeld gecontroleerde inundaties beoogden de 
milieukundigen bijvoorbeeld niet alleen natuurontwikkeling te stimuleren, maar ook 
zoveel mogelijk de overstromingen en de overlast daarvan voor de landbouw te 
beteugelen, en eveneens de, ook voor de landbouw schadelijke verdroging van het 
gebied tegen te gaan.  
Nieuw was ook dat de PIWAT-groep systematisch de voor- en nadelen van de 
voorgestelde bouwstenen evalueerde. Zij wilde zo aangeven dat maatregelen voor 
natuurontwikkeling niet per se nadelig zijn voor landbouw, en vice versa. Potentieel 
zou het plan dus meerder groepen belanghebbenden aanspreken. De PIWAT-groep gaf 
met dit denken vanuit de samenhang van problemen en de ‘integrale’ oplossingen die 
zij voorstelde een voorbeeld van een methode van planvorming om tot een ‘integraal 
plan’ te komen. 

Op het moment dat zij dit voorstel deed hadden weinig waterbeheerder ervaring met 
integrale planvorming. De term ‘integraal waterbeheer’ werd door veel Waterschappen 
namelijk toch tamelijk vaag gevonden (Hall, 1996). Landelijk was het echter wel als de 
te volgen beleidskoers geaccepteerd, nu volgens de landelijke politiek met het afronden 
van de Deltawerken de waterveiligheid was gewaarborgd.  
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Figuur 10. Effecten van de bouwstenen uit het PIWAT-Plan op de onderscheiden functies 
natuur, landbouw, water en stedelijke afvoer. 

Milieukundigen wilden met gebruikmaking van inzichten uit de landschapsecologie en 
ideeën over planvorming uit de milieukunde een voorzet doen voor waterbeheerders 
om Integraal Waterbeheer vorm te geven. Het Waterschap Regge en Dinkel was echter 
niet meteen overtuigd van de waarde van hun benadering. 

Reacties op de PIWAT-studie  
De PIWAT-studie (Project Integraal Waterbeheer) vond kort na zijn afronding in 1988 
zijn weg naar het Bestuur van het Waterschap. Daar reageerde men er niet al te 
enthousiast op. Het plan zou niet voldoende doorgerekend zijn.110 Wanneer de 
werkelijke kosten in ogenschouw werden genomen, zou het volgens het Waterschap 
veel duurder uitvallen dan het oorspronkelijke plan, vooral door de hoge 
onderhoudskosten. De kosten van het onderhoud aan zulke ‘natuurlijke’ beken zouden 
inderdaad hoger uitvallen dan in het geval van het eerste plan voor de Bornsebeek, zo 
had ook de PIWAT-groep berekend. In aanlegkosten was het volgens de 
milieukundigen echter goedkoper. Volgens hen wogen de voordelen van de ‘integrale’ 
oplossingen daarnaast op tegen de hogere totale kosten. 
De weerstand tegen het PIWAT-plan zorgde voor oplopende spanningen binnen de 
Waterschapsorganisatie. De bestuurders die eerder hadden ingezet op vernieuwing, 
hadden samen met een aantal ambtenaren van de secretarie en de ecoloog van het 
Waterschap, drs. Maarten Zonderwijk, gehoopt dat het plan een meer inspirerende 
werking zou hebben.  

                                                           
110 Persoonlijke communicatie drs. A. Demon.  
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Ondertussen was het eerste plan dat had vorm gekregen op basis van de door de 
Reggecommissie bepaalde kaders door een aantal ambtenaren van het Waterschap bij 
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hoogstpersoonlijk afgeleverd; met daarbij de 
vraag of het Rijk het plan wilde subsidiëren. Het Waterschap vond de vraag om een 
rijkssubsidie gerechtvaardigd vanuit het perspectief dat de verbeteringen als een 
noodzakelijk werk aan een onderdeel van de Nederlandse waterinfrastructuur, en 
daarmee ten goede komend aan het algemene belang moesten worden gezien.  
In eerste instantie besloot toenmalig Minister van Verkeer en Waterstaat Neelie Kroes 
het plan niet te subsidiëren. Nederland was in haar ogen ‘af’, een aanname die ook 
diende als uitgangspunt van de Derde Nota Waterhuishouding. De voorgenomen 
plannen moest het Waterschap daarom maar zelf bekostigen. Het Ministerie zelf was 
echter ondertussen ook steeds meer gaan inzetten op de beleidskoers die was uitgezet 
in de Nota Omgaan met Water in 1985 en de bestuurlijke vertaling daarvan in de Derde 
Nota Waterhuishouding. Zij had hiertoe onder andere de zogenaamde REGIWA-
subsidies (Regionaal Integraal Waterbeheer-subsidies) ingesteld. Vanuit de 
doelstelling van het Ministerie om met het instellen van deze subsidies om 
experimenten met integraal waterbeheer te stimuleren, ontving het Waterschap op 27 
juni 1990 een brief van de Minister. Hierin sprak zij haar bereidheid uitspreekt om een 
herinrichting van de Bornsebeek alsnog te subsidiëren 

mits vooraf interbestuurlijke overeenstemming op strategisch niveau over een 
integraal beleidsplan voor de Bornsebeek wordt bereikt. In dit plan dienen de 
gewenste ontwikkelingen met betrekking tot alle functies beschouwd te worden en 
de maatregelen te worden aangegeven, die van de diverse sectoren worden 
verwacht om de gewenste ontwikkelingen te realiseren (Integraal Beleidsplan 
Bornsebeek: Brief aan Algemeen Bestuur, 1992, p.2) [cursivering mb]. 

Zij die teleurgesteld waren over de lauwe ontvangst van het PIWAT-plan zagen 
mogelijkheden om bepaalde voorstellen uit het PIWAT-plan, dat immers door de 
milieukundigen was ingezet als een uitwerking van integraal waterbeheer en tegelijk 
een manier aandroeg om ‘interbestuurlijke overeenstemming op strategisch niveau’ te 
bereiken, alsnog uit te voeren via een nieuw op te stellen plan. Het PIWAT-plan werd 
dus gebruikt als inspiratie van een nieuw, op de milieukunde geïnspireerd ontwerp voor 
een nieuw Plan. Het fungeerde zo op twee manieren ter inspiratie van de eerder 
besproken ‘bestuurlijke technologie’.

Waarom zette het Waterschap ondanks de aanvankelijke weerstand toch in op de 
benadering die de milieukunde aandroeg? Ten eerste natuurlijk om de gewenste 
rijkssubsidie voor herinrichting van de Bornsebeek te verkrijgen. Die zou er 
uiteindelijk komen, maar dat was op het moment dat men aanving met het opstellen 
van een nieuw plan nog onzeker. Zeker gezien de weerstand tegen het PIWAT-plan 
moet er meer hebben gespeeld. Dat men alsnog enthousiast werd van de manier waarop 
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PIWAT de notie van integraal waterbeheer invulling gaf, kwam mede doordat een 
aantal leden van het Bestuur van het Waterschap via dit plan mogelijkheden zag om 
alsnog de verhoudingen binnen het Waterschap te herzien. Zij hadden dit eerder 
voorgesteld, maar toen hadden hun voorstellen voor een reorganisatie tot niets geleid.  
Bij het nieuw op te stellen plan, dat gebaseerd zou moeten zijn op bestuurlijke 
samenwerking, paste het in het perspectief van de bestuurders van het Waterschap niet 
dat zulke oplossingen alleen al binnen het Waterschap zelf door twee zelfstandig
werkende diensten werden uitgevoerd. Een reorganisatie van het Waterschap vond op 
basis van deze redenering al enkele jaren vóór het verschijnen van een nieuw plan voor 
de Bornsebeek plaats. 
Tot dan toe hadden de twee ambtelijke diensten binnen het Waterschap, respectievelijk 
de Technologische en Technische Dienst, de verantwoordelijkheid voor kwaliteits- en 
kwantiteitsbeheer. Door de perikelen rond de Bornsebeek was duidelijk geworden dat 
de invloed van het beleidsparadigma integraal waterbeheer niet langer genegeerd kon 
worden – op straffe van het uitblijven van rijkssubsidiëring voor de uitvoering van het 
plan. Hierdoor kwamen de zelfstandige werkwijze en de dominantie van de diensten 
ten opzichte van de secretarie en het Waterschapsbestuur onder druk te staan. Mede 
hierdoor evalueerden bestuurders en de secretarie een reorganisatie van het Waterschap 
als onafwendbaar. Een dergelijke evaluatie was ook een strategisch handige zet, omdat 
een reorganisatie mogelijkheden zou bieden om de organisatie van het Waterschap op 
grond van de eerder door voorzitter Hoefsloot gedane voorstellen te herzien.  
Tegelijkertijd kreeg het Waterschap hiermee een methode in handen gespeeld om zich 
op een nieuwe manier te profileren; namelijk als een ‘groen’ Waterschap met oog voor 
natuur en milieu. Het bestaansrecht van het Waterschap dreigde eerder weg te vallen 
door de delegitimering van het ruilverkavelingsvertoog. Met het landelijke 
beleidsparadigma Integraal Waterbeheer en de altijd nog op stapel staande 
herinrichting van de Bornsebeek kreeg het Waterschap de kans om zich als ‘groen’ en 
progressief Waterschap te profileren in een verder nog tamelijk verstard 
Waterschapsbestel. 
In 1987 en 1988 werd de organisatie van het Waterschap doorgelicht door het 
organisatie-adviesbureau Twijnstra Gudde (Dijk & Honing, 1993). Op 30 juni 1988 
werden de aanbevelingen van het bureau overgenomen door het Waterschapsbestuur. 
Het Algemeen Bestuur zou voortaan geleid worden door portefeuillehouders, die zich 
op hun beurt lieten adviseren door commissies met inhoudelijke deskundigheid op dat 
terrein. Zo kon het Bestuur zich van kennis voorzien voordat zij besluiten nam, iets 
waar het eerder door de autonome handelswijze van de beide diensten aan had 
ontbroken. Tevens had Twijnstra Gudde een integratie van de Technologische en 
Technische Dienst voorgesteld. Ook voor die maatregel was nu voldoende steun. 
Daarnaast werden er allerlei scholingstrajecten voor medewerkers en leidinggevenden 
ingesteld om de organisatie verder te professionaliseren. Daarnaast werd er een 
medezeggenschapsraad ingesteld om de inspraak van het personeel te vergroten. Een 
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aantal medewerkers, zoals het hoofd van de Technische Dienst, kon zich niet vinden in 
de veranderingen en vertrok – al dan niet vrijwillig.  
De gedachte achter integraal waterbeheer en de invulling die het PIWAT-plan hieraan 
gaven maakte de weg vrij voor het Waterschapsbestuur om de gewenste reorganisatie 
van de waterschapsorganisatie alsnog door te voeren. Dit is de eerste manier waarop 
het PIWAT-plan fungeerde als ‘bestuurlijke technologie’. De tweede manier waarop
het PIWAT-plan als zodanig functioneerde, was door een leidraad aan te reiken voor 
een manier om zowel in termen van bestuur en planvorming als in termen van 
waterbeheer tot een ‘integraal’ plan te komen.

Het Integrale Beleidsplan Bornsebeek: profilering van de nieuwe institutionele 
identiteit voor het Waterschap Regge en Dinkel 
De gevolgen van de reorganisatie en de nieuwe visie op de identiteit en bestuurlijke 
positionering van het Waterschap zoals de bestuurders en een aantal ambtenaren die 
hadden ontwikkeld, werd via het Integraal Beleidsplan Bornsebeek omgezet in 
klinkende munt uit de REGIWA-subsidiepot. Vijftig procent van de kosten, zeven en 
een half miljoen gulden, zou door het Ministerie worden bijgedragen  
(Integraal Beleidsplan Bornsebeek, 1992).   
Het nieuwe Plan kreeg de vorm van een ‘strategisch’, ‘integraal beleidsplan’. Het was 
bedoeld om aan te geven dat over de uitgangspunten van de nader in te vullen fases 
van uitvoering via dit plan in ieder geval al bestuurlijke overeenstemming was bereikt.
Die uitgangspunten vonden hun basis in de volgende definitie van integraal 
waterbeheer  

Samenhangend beleid en beheer dat de verschillende overheidsorganen met 
strategische taken en beheerstaken op het gebied van het waterbeheer voeren in het 
perspectief van de watersysteembenadering. Hierbij wordt rekening gehouden met 
zowel de interne functionele samenhangen (de relaties tussen kwantiteits-
kwaliteitsaspecten van het oppervlaktewater en het grondwater) als de externe 
functionele samenhangen (de relatie tussen waterbeheer en andere beleidsterreinen 
als milieubeheer, ruimtelijke ordening en natuurbeheer) (Integraal Beleidsplan 
Bornsebeek, 1992, p. 2). 

Het Waterschap geeft er hiermee blijk van het Plan, analoog aan de probleemgerichte 
benadering van de PIWAT-groep, vanuit zowel inhoudelijke (‘interne’) als bestuurlijke 
(‘externe’) samenhangen vorm te hebben willen gegeven. 
De ‘externe functionele samenhangen’ uit bovenstaande definitie vormden de basis 
voor de interbestuurlijke overeenstemming die uit het nieuwe plan voor de Bornsebeek 
moest blijken, wilde het voor een rijkssubsidie in aanmerking komen. Interbestuurlijke 
overeenstemming hield praktisch in dat men onderling rekening hield met elkaars 
doelstellingen, die vaak waren vastgelegd in allerlei plannen en nota’s.
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De aansluiting van het nieuwe plan voor de Bornsebeek met andere plannen krijgt als 
volgt vorm in het plan. In navolging van de PIWAT-studie en als gevolg van de 
gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie gaf men zich zoals gezegd 
rekenschap van de notie van Integraal Waterbeheer zoals die door het Rijk naar voren 
was geschoven in de Nota Omgaan met Water en de Derde Nota Waterhuishouding. Er 
werd ten eerste gerefereerd aan de waarde van het Plan voor de realisering van de 
Ecologische Hoofdstructuur, omdat via het Plan ‘natte ecologische verbindingszones’ 
tot stand zouden komen. Ten tweede werd er een paragraaf in het Beleidsplan gewijd 
aan de aansluiting ervan bij het Streekplan Twente en het Waterhuishoudingsplan 
Overijssel, die waren opgesteld door de Provincie Overijssel. Ten derde vroeg men in 
het Plan van de gemeenten bij hun bouwplannen rekening te houden met de mogelijke 
aanleg van retentiegebieden.  
Het Waterschap stelde zich dus, in ruil voor rijkssubsidie, minder als zelfstandige 
overheid op dan het altijd had gedaan. Het Waterschapsbestuur was eerder wel al vóór 
intensiever overleg geweest met vooral de gemeenten. De rol van het Waterschap was 
daarin echter nog altijd een volgende; het had geen initiërende rol. Nu moest zulke 
overeenstemming, bereikt op basis van de grondwettelijke gelijkwaardigheid tussen 
gemeenten en Waterschappen, echter zelfs meteen gaan dienen als de basis voor een 
inhoudelijk plan. Het voorheen via zijn Technische en Technologische Diensten 
autonoom en technocratisch opererende Waterschap stelde dus nu op als 
gesprekspartner van andere overheden, en gaf daarmee zijn autonomie weer wat verder 
op.
Enerzijds werd het Waterschap Regge en Dinkel dus afhankelijker van de door 
Rijksbeleid uitgezette kaders. Via het strategische beleidsplan voor de Bornsebeek 
eigende het Waterschap zich echter wel een regisserende rol toe. Anderzijds, zo zal in 
deze paragraaf verder aan de orde komen, herdefinieerde het die autonomie door zich 
op basis van kennis van de ‘interne samenhang’ tussen kwaliteits- en kwantiteitsbeheer 
te profileren als dé beleidsactor met de kennis van het waterbeheer die nodig is voor de 
‘integrale’ planvorming. Die kennis vertoont gelijkenis met de milieukundige kennis 
van planvorming en ‘integrale’ oplossingen die de PIWAT-groep eerder had ingebracht 
Op basis van deze ‘milieukundige’ kennis wilde het Waterschap bewijzen dat het nog 
steeds bestaansrecht had. Dit leverde een herdefiniëring op van wat Regge en Dinkel 
onder waterbeheer verstond. Als algemene doelstelling formuleerde het Plan 

Versterking van de natuurwaarden van de beken en de beekdalen, verbetering van 
de waterkwaliteit, gebruik grondwater voor hoogwaardiger doeleinden, tegengaan 
van schadelijke inundaties, bestrijding van de verdroging, en vergroting van de 
milieudifferentiatie (‘Integraal Beleidsplan Bornsebeek’, 1992, p. 7). 

Als basis voor het bereiken van deze doelstellingen werd voorgesteld een scheiding aan 
te brengen tussen beken die water uit landelijke gebieden afvoeren, en beken die 
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voornamelijk stedelijk water wegleiden. Dat laatste water was volgens het Waterschap 
van een slechtere kwaliteit dan het water uit landelijke gebieden. In combinatie met een 
set natuurtechnische maatregelen, zoals hermeandering en de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers, konden de ‘potentiële natuurlijke waarden’ zo op 
aangewezen plekken in en langs de beekafvoeren van landelijk water worden 
gerealiseerd. Dit terwijl, via de beken die nu bestemd waren voor afvoer van het 
stedelijk water via verbreding en verdieping, de piekafvoeren verder konden worden 
gereduceerd.  
In het uiteindelijke Integraal Beleidsplan Bornsebeek zijn dus zowel elementen van het 
eerste verbeteringsplan op basis van de aanbevelingen van de Reggecommissie 
betreffende het recht trekken, verbreden en verdiepen van beken te herkennen, als het 
PIWAT-plan, met zijn voorstellen voor natuurbouw. De inbreng van het Waterschap 
zelf bestond uit het voorstel voor een scheiding van waterstromen voor landelijk en 
stedelijk water.  

Het PIWAT-plan diende dus als inspiratiebron voor zowel een methode van ‘integrale’ 
planvorming, door potentiële planelementen voor te stellen, als voor een inhoudelijke 
benadering, op basis van onder andere principes uit de landschapsecologische 
toepassing ‘natuurbouw’. Het diende als basis voor de bestuurlijke technologie die het 
Waterschap ontwierp. Deze technologie kreeg vorm op basis van de idee van integraal 
waterbeheer. Via deze bestuurlijke technologie kon het een reorganisatie doorvoeren, 
zijn bestaansrecht op een andere basis dan via zijn dienstbaarheid aan het 
landbouwbelang verdedigen, en in aanmerking komen voor rijkssubsidiëring van de 
herinrichting van de Bornsebeek. 

Conclusie: de milieukunde een ‘milieubeleidskunde’? 
De academische erkenning die milieukundigen naar hun idee toekwam hebben zij maar 
ten dele ontvangen. Opleidingen milieukunde waren vanaf de tweede helft van de jaren 
tachtig weliswaar overal opgericht, maar van een zelfstandig vakgebied met een op 
zichzelf staande ‘body of knowledge’ was nauwelijks sprake. Ook werd er weinig 
onderzoek gefinancierd vanuit de gelden die van oudsher voor ‘echt’, fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek waren gereserveerd. 
Leroy wijt het uitblijven van academische erkenning aan de hoge ambities van 
milieukundigen in Nederland. Er spreekt naar zijn idee een groot optimisme uit de 
mogelijkheden die Udo de Haes en De Groot toedichten aan de interdisciplinaire, 
probleemgerichte benadering van de milieukunde voor het oplossen van 
milieuproblemen.  
Hij geeft aan dat in andere Europese landen dat optimisme minder groot was. In landen 
als Duitsland, België en Engeland verkreeg de milieukunde wel academische 
erkenning. Volgens Leroy is dit verklaarbaar vanuit de rigide kennisinfrastructuur die 
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in Nederland wel bestond en die in die landen niet aanwezig was. In de Nederlandse 
kennisinfrastructuur was voor een wetenschap als de milieukunde, die zich niet wilde 
schikken naar de volgens Leroy ‘nogal orthodoxe opstelling en afbakening vanuit de 
klassieke wetenschappelijke disciplines in Nederland’ geen plaats. 
In Nederland werd door milieukundigen wél erkenning door beleidsmakers 
gegenereerd. Meer de helft van het onderzoek dat milieukundigen halverwege de jaren 
tachtig verrichten was contractonderzoek, gefinancierd vanuit de zogenaamde derde 
geldstroom; dit tegen één op de vijf onderzoeksprojecten in andere disciplines (Leroy, 
1995b, p. 13). Halverwege de jaren negentig schrijft Leroy een kritisch stuk over deze 
ontwikkeling binnen de milieukunde in één van de spreekbuizen van de milieukunde in 
Nederland, het tijdschrift Milieu. Volgens Leroy had de milieukunde als gevolg van de 
financiering van milieukundig onderzoek uit de ‘derde geldstroom’ teveel de oren laten 
hangen naar de opdrachtgevers. Dat waren met name overheden. Daardoor dreigde de 
milieukunde een ‘milieubeleidskunde’ te worden (Leroy, 1995a; 1995b, p. 48).  
Ook was de verhouding tussen sociale wetenschappen en natuurwetenschappen in de 
milieukunde zoek. Leroy beschrijft hoe er in milieukundig onderzoek een 
instrumentele benadering van de sociale wetenschappen was ontstaan. Dit is volgens 
hem mede te wijten aan ‘overstekende natuurwetenschappers’ die verwachten binnen 
korte tijd zich kennis van de sociale wetenschappen eigen te kunnen maken. Leroy is 
niet overtuigd van de manier waarop zij dat doen 

Mijn indruk is dat sommige natuurwetenschappers het sociaalwetenschappelijke 
terrein betreden, hetzij zonder kaart van dat terrein, hetzij met een enigszins 
verouderde of verkleurde kaart (Leroy, 1995b, p. 47). 

Natuurwetenschappers zetten de sociale wetenschappen volgens Leroy enkel op 
instrumentele wijze in, zonder de eigenheden van de sociale wetenschappen te kennen 
of te erkennen.  
Udo de Haes en Heijungs (1996) reageerden hierop door aan te voeren dat 
interdisciplinariteit in de milieukunde meer inhoudt dan de som der natuur- en 
sociaalwetenschappelijke delen. Zij bestaan dan ook niet vooral naast elkaar, maar 
worden idealiter geïntegreerd. Udo de Haes en Heijungs noemen als voorbeeld van 
zulke integratie de ontwikkelingen op het gebied van ‘de modellering van 
maatschappij-milieu interacties’. Die integratie maakte volgens deze milieukundigen 
dat de milieukunde, op het moment dat zij schrijven in 1996, over een zelfstandige 
‘body of knowledge’ kon beschikken. Door de nadruk te leggen op de milieukunde als 
‘een technologie die zijn objectformulering direct uit de maatschappij krijgt 
aangereikt’, lijkt de balans ook voor Udo de Haes en collega’s nu door te slaan in het 
voordeel van een opvatting van de milieukunde als technologie.  
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Het vertoog rond de ruilverkaveling, waarin waterbeheer eerder ondergeschikt was 
gemaakt aan landbouwkundige doeleinden, boette aan het begin van de jaren zeventig 
aan overtuigingskracht in. Landschapsecologen sprongen in op de behoefte die 
ontstond aan andere ideeën betreffende de inrichting van het landschap. In hun kielzog 
ontwikkelde zich de milieukunde; in eerste instantie als een wetenschappelijk 
verantwoord milieubesef, en in tweede instantie, aan het begin van de jaren tachtig, als 
vorm van kennis die zich op een nieuwe manier onderscheidde van andere 
wetenschappelijke disciplines.  
De afbakening van de milieukunde als academische discipline berustte op de stelling 
dat zij een interdisciplinaire en probleemgerichte benadering vervatte. De visie van de 
milieukunde op wetenschap was dat zij onvoldoende rekening hield met de vragen die 
leefde in de maatschappij en bij beleidsmakers. Met haar interdisciplinaire,
probleemgerichte benadering wilde zij tevens de maatschappelijke en beleidsmatige 
relevantie van de milieukunde benadrukken. De milieukunde had hiervoor wel eerst 
problemen nodig die zich leenden voor een dergelijke profilering.  
Begin jaren tachtig was een nieuwe voorzitter aangetreden bij het Waterschap Regge 
en Dinkel. Hij intensiveerde het overleg met gemeenten en beoogde ook de 
verhoudingen binnen het Waterschap te herzien. De Technische en Technologische 
Dienst werkten naar zijn mening veel te zelfstandig. Het Bestuur had te weinig vat op 
het werk van het Waterschap.  
De Technische Dienst van het Waterschap Regge en Dinkel wilde in de jaren tachtig 
het werk aan de verbetering van de waterinfrastructuur, dat de bestaansgrond van het 
Waterschap was, afronden. Daarvan vormde de verbetering van de Bornsebeek een 
belangrijk onderdeel omdat er zich vooral rond die Beek knelpunten voordeden. 
Verbetering van deze beek diende volgens de Dienst een algemeen belang. Daarom 
diende het Rijk dit werk te subsidiëren. Op grond van het argument dat de 
waterinfrastructuur van Nederland af was, weigerde het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat echter de plannen te subsidiëren. 
Niet alleen het Ministerie had zijn redenen om de plannen in hun huidige vorm niet te 
steunen. Ook vanuit de beleidsnetwerken in Twente zelf kwam weerstand tegen het 
plan van de Heidemij. Een ambtenaar van het provinciale departement van LNV had 
bezwaar tegen de plannen, omdat erin onvoldoende de belangen van de 
landbouwsector, stedelijke ontwikkeling en de natuur tegen elkaar waren afgewogen. 
Via contacten met het Centrum voor Milieukunde in Leiden werd er een nieuw plan 
opgesteld, het zogenaamde PIWAT-plan. Hierin werd op basis van ideeën uit de 
landschapsecologie en natuurbouwen een voorstel gedaan om de Bornsebeek op 
‘integrale’ wijze in te richten. 
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat was ondertussen teruggekomen op haar 
beslissing de verbetering van de Bornsebeek in zijn geheel niet te subsidiëren. Op 
voorwaarde dat de Beek op basis van interbestuurlijk overleg en volgens de principes 
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die waren uitgewerkt in de nota Omgaan met Water werd ingericht, wilde zij de 
plannen alsnog subsidiëren.  
Zowel de milieukundigen van het CML als de bestuurders van het Waterschap zagen 
op grond van deze voorwaarden voor subsidiering door het Rijk mogelijkheden hun 
doelen te verwezenlijken. De bestuurders zagen nu wél mogelijkheden in het PIWAT-
plan. Het Plan bood hen aanknopingspunten voor een inhoudelijke uitwerking van 
integraal waterbeheer. Daarnaast bood de voorwaarde van interbestuurlijke 
overeenstemming hen de mogelijkheid om nogmaals te benadrukken dat bestuurders 
een grotere rol verdienden bij het bepalen van het reilen en zeilen van het Waterschap 
ten opzichte van de ambtelijke diensten. Zo konden zij alsnog hun voorzet voor een 
nieuwe organisatie van het Waterschap verwezenlijken.  
De milieukunde had zich ontwikkeld in het kielzog van de discursieve omslag van 
ruilverkaveling naar landinrichting en de ontwikkeling van de landschapsecologie. Het 
PIWAT-plan is hier een product van. Het diende uiteindelijk alsnog als inspiratiebron 
voor het Integrale Beleidsplan Bornsebeek. Een verklaring hiervoor komt naar voren 
als het laatstgenoemde Plan wordt bezien als een ‘bestuurlijke technologie’. Via het 
ontwerp van een dergelijke technologie konden de bestuurders namelijk draagvlak 
verwerven voor een reorganisatie en integratie van de twee uitvoerende diensten van 
het Waterschap, het bestaansrecht van het Waterschap ook in deze veranderende 
context verdedigen, en een flinke Rijkssubsidie binnenhalen voor de al decennialang 
op stapel staande aanpak van de situatie rond de Bornsebeek. 

Waar De Groot en Udo de Haes zelf het interdisciplinaire, probleemgerichte en 
daarmee wetenschappelijke karakter van de milieukunde benadrukken, heeft de 
milieukunde vanaf de tweede helft van de jaren tachtig niettemin vooral erkenning in 
beleid gekregen als mede-ontwerper van ‘bestuurlijke technologieën’. 
Dat staat, tot slot, niet volledig haaks op hoe De Groot en Udo de Haes hoopten dat de 
milieukunde zich zou ontwikkelen. Op basis van de manier waarop zij de identiteit van 
de milieukunde begrepen, is het verdedigbaar dat een deel van de academische 
erkenning van de milieukunde door hen werd nagestreefd op basis van een begrip van 
haar rol als ontwerper van een bestuurlijke technologie. 
Laten we daarvoor hun begrip van de milieukunde als technologie nog eens erbij 
nemen. De landschapsecologie vormde een belangrijke inspiratiebron voor 
milieukundigen, zo is onder andere terug te zien in figuur 3. De hypothesen van de 
landschapsecologie (‘wetenschap’) werden geoperationaliseerd in methoden en 
technieken (‘technologieën’ ). Voor een deel werden deze methoden en technieken 
samengevat werden onder de noemer ‘natuurbouw’. 
Echter, in een eerder aangehaalde citaat  geven De Groot en Udo de Haes eveneens aan 
dat het bij interdisciplinariteit  in de milieukunde niet zozeer om wetenschappelijke 
disciplines gaat met hun monopolies op bepaalde onderzoeksterreinen, als wel om ‘de 
operationalisering van maatschappelijke krachtenvelden en tegenstrijdige belangen’. 
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De technologie milieukunde behelst in hun perspectief ook de ‘empirische cyclus van 
signalering, diagnose, analyse, planvorming, planbeoordeling’  en het verzamelen van 
een overzicht van ‘strijdige belangen en potentiële planelementen’.
Hun idee van de rol van milieukundigen is dus niet onverenigbaar met een het 
perspectief dat hier ontwikkeld zal worden op de milieukunde, als ontwerper van een 
bestuurlijke technologie; waarbij vorm (planvorming) en inhoud (natuurbouw) 
geïntegreerd werden. Waar De Groot en Udo de Haes op verschillende manieren vooral 
academische erkenning probeerden te verkrijgen, betoogde ik dat de bestuurlijke 
technologie die de milieukunde aandroeg vooral tot beleidserkenning zou leiden. 
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7. Het ‘beklemde’ Waterschap en kennis als argument in voorstellen voor een 
andere bestuurlijke verhouding tussen Waterschap en Provincie 

In hoofdstuk één besprak ik de in de jaren negentig voor de positie van de 
waterbeheerder vaak gebruikte metafoor van de ‘beklemde’ Waterstaat. Ingeklemd 
tussen beleid op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en landbouw, dat allemaal 
zijn stempel drukte op waterbeheer, zou de waterbeheerder maar moeizaam het op 
zichzelf staande belang van waterbeheer zoals dat in zijn ogen bestond kunnen 
verdedigen. Waterbeheerders werden via allerlei beleid aangespoord waterbeheer te 
zien als dienend aan het algemene belang. Hieronder werd ook waterbeheer voor 
natuurontwikkeling verstaan. 
De betekenis voor Waterschappen van de typering van de Waterstaat als ‘beklemd’ 
staat centraal in dit hoofdstuk. Op grond hiervan worden door Waterschappen 
voorstellen gedaan voor het herdefiniëren van bestuurlijke grenzen. Ik analyseer in dit 
hoofdstuk de voorstellen van Waterschappen voor de planprocessen en 
beleidsinstrumenten die daar naar hun idee het beste bij pasten. Ik betoog dat 
Waterschappen de specifieke kennis die zij hadden ontwikkeld aanvoerden als 
argument voor hun opvattingen over de bestaande bestuurlijke verhoudingen. Die 
luidde dat een al te hiërarchische verhouding tussen Provincie en Waterschap geen 
recht deed aan de kennis van het Waterschap en de eisen die het waterbeheer stelde aan 
de inrichting van de ruimtelijke ordening. 

Gebiedsgerichte benaderingen, integraal beleid en de rol van het Waterschap en de 
Provincie 
De jaren negentig kenmerken zich door een uit centraal beleid ontstane impuls tot het 
ontwikkelen en hanteren van een ‘gebiedsgerichte’ benadering. Waterschappen kregen 
in het kader hiervan in toenemende mate met allerlei beleid te maken waarop zij hun 
waterbeheer moesten afstemmen. Het Rathenau Instituut had hier in 2000 in zijn 
evaluatiestudie van de manier waarop integraal waterbeheer gestalte had gekregen bij 
Waterschappen naar verwezen als een ‘formeel plannenwoud voor water’. In figuur 1 
is te zien met welke plannen waterschappen direct of indirect rekening moesten houden 
in hun beleid. De in de tabel beschreven situatie is ontstaan als gevolg van een aantal 
beleidskaders en wetten die vanaf het einde van de jaren tachtig waren opgesteld.  
Via deze wetten en beleid werd benadrukt dat de verhouding tussen Provincie en 
Waterschap een  hiërarchische is. De Wet op de Waterhuishouding uit 1989 had 
verordend dat de Provincie het Waterschap ook voor wat betreft het inhoudelijke 
waterbeheer meer diende te gaan aansturen. De Provincie diende landelijke kaders te 
vertalen in het Provinciale Waterhuishoudingsplan, dat het Waterschap op zijn beurt 
moest omzetten in een Waterbeheersplan (‘WBP’) voor een periode van vier jaar. De 
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Provincie hield toezicht of via het WBP aan de door de Provincie uitgezette kaders 
recht werd gedaan.  

Actor Plan 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Nota Waterhuishouding 
Ministerie van VROM Nationaal Milieubeleidsplan, Nota 

Ruimtelijke Ordening 
Ministerie van LNV Structuurschema Groene Ruimte, Nota 

Natuur, Bos en Landschap 
Rijkswaterstaat Beheersplan Rijkswateren 
Provincies Provinciaal Waterhuishoudingsplan, 

Streekplan (wingebieden drinkwater), 
Milieubeleidsplan 

Gemeenten Gemeentelijk rioleringsplan, gemeentelijk 
waterplan (niet verplicht), bestemmingsplan, 
milieubeleidsplan 

Waterleidingsbedrijven Bedrijfsplan 

Figuur 1. De plannen per beleidsactor waar het Waterschap direct of indirect mee te maken 
had in het jaar 2001. Het Waterschap stelt een Waterbeheersplan op. Het is sinds 1989 niet 
alleen bestuurlijk, maar ook inhoudelijk meer afhankelijk van de Provincie. De Provincie 
verwoordt de richtlijnen voor waterbeheer in een Provinciaal Waterhuishoudingsplan. Als een 
Waterschap in twee provincies ligt, dient het rekening te houden met beide Provinciale plannen 
(ontleend aan Kemenade, 2001, p. 21). 

De Derde Nota Waterhuishouding uit 1989 had het principe van functietoekenning 
geïntroduceerd. De Provincies moesten aan gebieden een functie toewijzen. In de Nota 
wordt een functie als volgt omschreven: ‘de bestemming in waterhuishoudkundige zin 
van het op en in de bodem aanwezige water, met het oog op de daarbij betrokken 
belangen’. Functies stellen technische eisen aan de waterhuishouding, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de beschikbaarheid en waterkwaliteit. Deze eisen legt de Provincie vast 
in het Provinciaal Waterhuishoudingsplan. Met de functie van het gebied als leidraad 
kon dan door de Provincie gecontroleerd worden of waterschappen het juiste beleid 
voerden. 
Deze wetten en beleidskaders riepen vragen op over de toekomstige ontwikkeling van 
de verhouding tussen de Provincie en het Waterschap. Formeel stuurde de Provincie 
via waterbeheersplannen en het instrument van functietoekenning de Waterschappen 
nu nog meer aan. Ze bepaalde bijvoorbeeld niet alleen of Waterschappen al dan niet 
moesten fuseren, maar gaven ook de inhoudelijke kaders van waterbeheer in de regio 
aan. In de koers die het Interprovinciaal Overleg (IPO) voorstelt in de notitie ‘Naar 
Provincies van de Toekomst’ in 1994, wordt gesteld dat de provincies problemen 
moeten gaan oplossen in de toekomst.  
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De bestuurskundigen Bekkers en Lips (1998) vinden dit echter een brug te ver. Op 
basis van een casus over de aanpak van verdroging door de Provincie Noord-Brabant 
signaleren zij dat ‘het monopolie van de provincie als dé oplosser niet langer 
geaccepteerd wordt door andere partijen [gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders 
en waterleidingbedrijven, mb]’. Bekkers en Lips voorspellen dat, mocht een provincie 
zich een dergelijke rol gaan aanmeten, andere partijen zullen gaan protesteren. Een 
dergelijke rol betekent volgens hen dat zij als lagere overheden slechts marionetten van 
de Provincie zullen worden en het te spelen spel van tevoren al vaststaat, geregisseerd 
door de Provincie.  
Het gevaar van een rol voor de Provincie als oplosser zoals deze overheden dat 
inschatten is volgens Bekkers en Lips reëel, want de vraag is volgens hen in hoeverre 
dit leidt tot ‘het voorschrijven van bepaalde oplossingen en daarmee het monopoliseren 
van de probleemperceptie’. Bekkers en Lips zien bij het uitwerken van een 
gebiedsgerichte benadering het volgende probleem opdoemen 

Het probleem is dat integraal beleid te ver kan doorslaan. Het resultaat kan zijn dat 
er een ‘kerstboom met honderd ballen’ (problemen en oplossingen) ontstaat; het 
streven om ook daar weer ‘integrale oplossingen’ van te maken kan uitmonden in 
‘Poolse landdagen’. Dit stelt extra eisen aan de inrichting van de proces-
architectuur bij gebiedsgericht werken (Bekkers & Lips, 1998, p. 166). 

De noodzaak van gebiedsgericht, integraal beleid maakt volgens Bekkers en Lips een 
rol voor de Provincie als ‘procesarchitect’ noodzakelijk. 
In dit hoofdstuk zal ik op basis van twee casus aangeven dat met een rol van de 
Provincie als procesarchitect de Waterschappen niet zonder meer akkoord gingen. Uit 
de twee casus zal blijken dat zij vonden dat zij beter in staat waren om die rol te 
vervullen dan de Provincie. De reden hiervoor volgens de Waterschappen is dat zij 
naar hun mening ook over kennis van de technische vereisten die de waterhuishouding 
stelde beschikken. Via informele, vaak statusloze planfiguren deden zij voorstellen 
voor een meer horizontale verhouding tussen Provincie en Waterschap. Zij wezen 
daarbij steeds op de kennis van het watersysteem die zij naar hun mening wel bezaten, 
en de Provincie minder of niet. De verwijzing naar kennis is dus een belangrijk 
onderdeel van hun argumentatie om dit soort voorstellen geaccepteerd te krijgen.  

Ik zal eerst aangeven waar Waterschappen door de vereiste gebiedsgerichte benadering 
nieuwe knelpunten formuleerden in de waterhuishouding van hun gebied én aangaande 
hun positie zelf. Ik analyseer hoe het Waterschap Regge en Dinkel en het 
Hoogheemraadschap Rijnland deze knelpunten vertaalden in projecten op basis van 
respectievelijk de uit landelijk beleid afkomstige principes ‘water is ordenend’ en 
‘functie volgt peil’. Die principes zullen ook in het eerste deel van dit hoofdstuk 
worden besproken. 
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Ten tweede bespreek ik twee projecten waarmee deze Waterschappen voortbouwden 
op deze principes. Het Waterschap Regge en Dinkel droeg in 1998 een 
langetermijnperspectief aan voor de inrichting van het stroomgebied van de rivier de 
Regge tot 2020, de zogeheten Reggevisie. In de Visie wordt een manier van 
planvorming voorgesteld om een ordening aan te brengen in de ontstane situatie. Deze 
werd door het Waterschap geëvalueerd als een situatie van sterk overlappende plannen. 
De Visie bevat argumenten voor een bepalende rol voor waterbeheer en het 
Waterschap in de ruimtelijke ordening, zo werd betoogd door de betrokkenen bij het 
opstellen ervan vanuit het Waterschap. Het Hoogheemraadschap werkte vanaf 2000 
aan een aanpassing van de aloude wijze van peilbeheer. Het noemde dit ‘flexibel 
peilbeheer’. Flexibel peilbeheer diende onder andere om de waterkwaliteit te 
verbeteren. Eén van de problemen die ermee kon worden aangepakt volgens het 
Hoogheemraadschap was eutrofiëring. 
Tot slot van dit hoofdstuk geef ik op basis van de bestudeerde beleidsdocumenten aan 
hoe waterschappen via deze initiatieven impliciet of expliciet voorstellen deden voor 
een andere verhouding tussen de Provincie en het Waterschap dan de formele 
verhouding. Het Waterschap Regge en Dinkel formuleerde via de Reggevisie een 
nieuwe rol voor zichzelf in de ruimtelijke ordening. Het Hoogheemraadschap Rijnland 
ontwierp een nieuwe vorm van peilbeheer, namelijk flexibel peilbeheer; de verhouding 
met de Provincie Zuid-Holland op het vlak van peilbeheer veranderde gedurende de 
looptijd van dit project mee.  

Regge en Dinkel: overleg met Waterschappen een ‘rituele dans’ of een bepalende rol 
voor de waterbeheerder in de ruimtelijke ordening?  
Waterschappen ervoeren het oprukken van gebiedsgerichte benadering in de eerste 
helft van de jaren negentig enerzijds als een mogelijke bedreiging voor hun positie, 
maar zagen er anderzijds ook kansen in. De ambivalente houding van waterbeheerders 
ten opzichte van deze ontwikkeling komt bijvoorbeeld tot uiting tijdens een symposium 
dat eind 1995 georganiseerd werd door de themagroep ‘Water is ordenend’ van de 
Vereniging van Directeuren van het Waterschap. De themagroep organiseerde het 
symposium omdat zij vreesden dat de zelfstandigheid van de taak van de 
waterbeheerder onder druk zou komen te staan in processen van gebiedsgerichte 
planvorming (zie voor een verslag Elk & Honing, 1996). 
Plaatsvervangend spreker namens de directeur-generaal van de Rijksplanologische 
Dienst mr. J.A.M. Kroese-Duijsters schetste de ontwikkeling in beleid die ten 
grondslag ligt aan deze ambivalentie. In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
(VINEX) uit 1991 werd voor het landelijk gebied een verband gelegd tussen 
ruimtelijke ordening en waterbeheer. De Nota borduurde daarvoor voort op de 
watersysteembenadering uit de Nota Omgaan met Water uit 1985.  
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Kroese-Duijsters gaf aan dat naar aanleiding hiervan de per regio opgestelde 
ontwikkelingsperspectieven kansen bieden aan Waterschappen, maar dat die kansen 
door Waterschappen nog nauwelijks worden benut. Zij stelde 

Zo’n visie kan de provincies en gemeenten duidelijk maken welke eisen het 
watersysteem stelt aan het ruimtegebruik en ook welke kansen het biedt. Via deze 
lijn zou het waterbeheer al in een vroeg stadium van de ruimtelijke planvorming 
op regionaal niveau de plaats krijgen die het verdient (geciteerd in Elk & Honing, 
1996, p. 338). 

Waterschappen moesten daarom meer in samenwerking investeren om zo een 
gemeenschappelijk begrippenkader te ontwikkelen, aldus de directeur van de RPD. Ze 
gaf verder aan 

Bij het oplossen van de geschetste problemen hebben we de kennis en 
vaardigheden nodig, die in de waterwereld zijn ontwikkeld. Het Rijk treedt terug, 
er treedt een verschuiving op […] van algemene maatregelen naar het scheppen 
van voorwaarden voor regionaal maatwerk. Het gevaar van deze terugtrekkende 
beweging is een grotere afstand tussen Rijk en regio [...]. Om dat gevaar het hoofd 
te bieden moet op regionaal niveau strategischer worden opgetreden. Daarbij is 
voor het waterschap een belangrijkere rol weggelegd (geciteerd in Elk & Honing, 
1996, p. 338). 

Als voorbeeld van een Waterschap dat volgens Kroese-Duijsters al was gestart met de 
ontwikkeling van een dergelijk perspectief noemt zij het Waterschap Regge en Dinkel, 
met zijn Reggevisie.  
De volgende spreker, Gedeputeerde Milieu en Water van de Provincie Noord-Holland 
mr. W.C.T.F. de Zeeuw, gaf aan dat overleg met waterschappen naar zijn mening nog 
teveel ‘een rituele dans’ is. De Provincie Noord-Holland had volgens wel al een 
omslag gemaakt, in het nieuwe Streekplan Noord-Holland: het aspect water zou daarin 
wel zijn meegewogen in beleid. Die omslag was naar zijn mening echter nog niet 
voltooid. Liever zou hij zien dat men van een omgevingsplan sprak om aan te duiden 
hoe Streekplan, de op provincieniveau sinds 1989 op te stellen 
Waterhuishoudingsplannen en Milieubeleidsplannen worden geïntegreerd.    
Tot slot sprak de inmiddels nieuw aangetreden voorzitter van het Waterschap Regge en 
Dinkel ir. P.A.E. van Erkelens. Hij gaf aan dat het Waterschap met het opstellen van de 
Reggevisie is overgegaan van integraal waterbeheer naar geïntegreerd waterbeheer, wat 
staat voor ‘een vroegtijdige gezamenlijke aanpak van alle waterhuishoudkundige zaken 
ook in het algemeen democratisch afwegingsproces’. Hij schetste de bestaande situatie 
aan de hand van een figuur met daarin een overzicht van plannen waar het Waterschap 
invulling aan moest geven (fig. 2). Hij benadrukte dat het Waterschap in een dergelijk 
proces eigen expertise aan moet bieden, omdat men dan ‘als het ware vanzelf [wordt] 
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erkend als volwaardige gesprekspartner’ (Elk & Honing, 1996, p. 340). Waterschappen 
moesten zich volgens hem niet ‘te bescheiden’ opstellen.

Figuur 2. De planstructuur zoals die samengevat en in beeld gebracht werd door voorzitter van 
het Waterschap Regge en Dinkel Van Erkelens tijdens het symposium ‘Water is Ordenend’ in 
1995  (ontleend aan Elk & Honing, 1996, p. 340). 

Uit deze evaluatie van de betekenis van ontwikkelingen in landelijk beleid door 
waterbeheerders bleek dat zij ervoeren dat ruimtelijke ordenaars in toenemende mate 
hun terrein betraden. De gebiedsgerichte benadering vroeg volgens de sprekers dan ook 
om een nieuwe formulering en afbakening van de taken van het Waterschap. Als een 
middel hiertoe zag men de ontwikkeling van langetermijnperspectieven. Via deze 
perspectieven werden op regionaal en lokaal niveau geëxperimenteerd met ‘onwettige’, 
dus juridisch statusloze planfiguren om de rollen van de verschillende actoren beter af 
te bakenen (zie ook Glasbergen, 1993).  
Hiermee ontwikkelde men tevens een nieuw begrippenkader. Via dit kader zouden de 
standpunten van het Waterschap voren komen. Tegelijkertijd zocht men via dit 
begrippenkader naar een vereenvoudiging van de bestuurlijke communicatie. In het 
kluwen van actoren dat betrokken zou raken bij waterbeheer via de ontwikkelingen in 
landelijk beleid, werd een zekere uniformiteit in het taalgebruik van deze actoren 
gewenst geacht. Het Waterschap was volgens de sprekers aanwezig bij het symposium 
bij uitstek de overheid die technisch-inhoudelijke kennis kon vertalen naar een 
begrippenkader dat ook buiten Waterschappen zou resoneren.  
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Daarnaast moest men zich volgens de sprekers in die visies rekenschap geven van de 
kaders die vanuit landelijk beleid werden aangereikt. Het Waterschap moest volgens 
zowel de directeur-generaal van de RPD als de nieuwe voorzitter van Waterschap 
Regge en Dinkel Van Erkelens niet schromen om tijdens dit proces de eigen expertise 
naar voren te brengen. Erkenning als volwaardige gesprekspartner zou dan volgens 
Van Erkelens vanzelf volgen.  
Wat het Waterschap met andere woorden nodig had in de context van de 
gebiedsgerichte benadering, was een nieuwe planvorm om bij deze ontwikkelingen aan 
te haken. Waterschap Regge en Dinkel had de ambitie om als een progressief 
waterschap te boek te komen staan. Na de ervaringen met de Bornse Beek en de 
erkenning die dit had gegenereerd van het Waterschap wilde het nu weer als eerste 
wilde het graag als eerste zo’n ‘bestuurlijke technologie’ te ontwerpen. De vraag is nu, 
welke eigen expertise dit Waterschap had ontwikkelde en verder ontwikkelde om zijn 
eigen positie en die van waterbeheer als een op zichzelf staand belang te kunnen 
verdedigen binnen de nieuw ingestelde wettelijke kaders en beleidskaders.  

De ontwikkeling van de Reggevisie: van ‘Zo doen wij dat hier’ naar de vraag 
‘Waarom doen wij het zo?’ 
De verbeteringswerken waarvan de Reggecommissie in 1969 de aanleg had aangeraden 
naderden in de jaren negentig hun voltooiing. Waterschapsbestuurders waren aan het 
einde van deze ‘derde ronde verbeteringen’ tegen allerlei zaken aangelopen: een 
verouderde interne organisatie, de noodzaak om zijn institutionele identiteit op een 
andere basis vorm te geven, en veranderend landelijk beleid dat zijn weerslag had op 
zowel de verhoudingen binnen het instituut waterbeheer als op waterbeheer in 
technisch-inhoudelijke zin.  
Het Waterschap had aan integraal waterbeheer vormgegeven op basis van het PIWAT-
plan. Het had daarmee ook zicht gekregen op de mogelijkheden voor het ontwikkelen 
van een nieuwe institutionele identiteit. De ‘afronding’ van de verbeteringen leverde 
langs deze weg uitgangspunten voor een andere invulling van de rol van het 
Waterschap. Een aantal van deze uitgangspunten van deze ‘bestuurlijke technologie’ 
keren terug in het definitieve plan dat het Waterschap in 1998 uitbracht voor de 
inrichting van de rivier de Regge.  
Daarnaast formuleerde het Waterschap een aantal nieuwe uitgangspunten en 
doelstellingen, die vooral verwijzen naar een veranderende doorwerking en inhoud van 
landelijk beleid.  

De Regge is een rivier in het westen van het beheersgebied van het Waterschap Regge 
en Dinkel. Het Waterschap maakt een onderscheid tussen het deel tussen Goor en Enter 
in het zuiden, de Boven-Regge; de Midden-Regge (fig. 3); en het noordelijke gedeelte, 
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van Hellendoorn tot waar de rivier uitkomt in de Overijsselse Vecht bij Ommen, dat, 
vanwege zijn lagere ligging, de Beneden-Regge wordt genoemd.  
De verschillende onderdelen van het stroomgebied van de Regge zijn in de loop der 
tijd verbeterd. Het Lateraalkanaal werd aangelegd om de overstromingen van Almelo 
tegen te gaan. De Bornsebeek wordt in deze periode heringericht om zowel 
overstromingen als verdroging tegen te gaan en tegelijkertijd de ‘natuurwaarde’ van de 
beek te verhogen. Ook de Midden-Regge was verbeterd. Men verwachtte met de 
afrondende werkzaamheden in het kader van deze projecten in het jaar 2000 klaar te 
zijn. 

Figuur 3. De Midden-Regge, de Boven- en Beneden-Regge (niet ingetekend), het Lateraalkanaal 
en de Bornsebeek. 

Het Waterschap ervoer echter nog altijd een aantal problemen. De problemen betroffen 
de nog onvoldoende verbeterde waterkwaliteit en periodes van verdroging enerzijds 
versus periodes van een te grote aanvoer van water anderzijds. Ook vond men dat de 
Regge beter in het landschap moest worden ingepast: de Regge moest weer ‘body’
krijgen.
Tegelijkertijd stelde men zich steeds vaker de vraag waarom men zaken op een 
bepaalde manier deed. De ervaringen met de herinrichting van de Bornsebeek hadden 
hieraan mede bijgedragen. De legitimering voor het handelen van het Waterschap op 
basis van een rationaliteit in de trant van ‘zo doen wij dat hier’– zie voor een 
beschrijving hiervan hoofdstuk vier – was op basis van deze ervaringen als niet langer 
afdoende geëvalueerd.  
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Volgens de bij het opstellen van de Reggevisie als projectleider van de Heidemij 
betrokken F. (Frank) Goossensen kwam de behoefte van het Waterschap aan een 
samenhangend perspectief voort uit de volgende vraag die men zich bij het Waterschap 
stelde 

waarom doen we dit project nou eigenlijk? Het is altijd goed om de zuivering of 
stuwen op te knappen, maar waarom doe je het eigenlijk, wat draagt het bij? Kun 
je niet beter en goedkoper ergens anders wat doen?111

Met de gesignaleerde verbreding van de Waterschapstaak wilde men de oplossingen 
voor de ervaren problemen ‘gebiedsgeïntegreerd’ tot stand brengen.
De vanuit de Heidemij bij de Visie betrokken Goossensen geeft aan dat het Waterschap 
via de Visie wilde laten blijken dat het zich rekenschap gaf van de ontwikkeling dat 
overheden met een verantwoordelijkheid in de ruimtelijke ordening waterbeheerders 
meer en meer zouden gaan aansturen. In het kader daarvan achtte het een herbezinning 
op de rol van het Waterschap ten opzichte van andere partijen op dat moment op zijn 
plaats. 

Blauwe knooppunten voor aansluiting bij landelijk beleid en zoeken naar draagvlak  
De koppeling met landelijk beleid werd tot stand gebracht via de betrokkenheid van het 
ingenieursbureau Heidemij Advies. Vanuit de Heidemij waren er naast Goossensen 
nog andere medewerkers betrokken bij de opstelling van de Reggevisie, waaronder ir. 
E.J.J. (Erik) van Slobbe. Ook de Vakgroep Ruimtelijke Planvorming van de Landbouw 
Universiteit Wageningen was betrokken, in de persoon van ir. M.J. (Maarten) van der 
Vlist.  
Zij waren ook degenen die de zogenaamde Blauwe-Knooppuntenmethodiek inbrachten 
tijdens het proces van het opstellen van de Reggevisie. Tot mei 1996 hadden Van 
Slobbe en Van der Vlist deel uitgemaakt van één van de projectteams die de Vierde 
Nota Waterhuishouding inhoudelijk moesten voorbereiden. Dit projectteam nam als 
uitgangspunt dat er een oplossing gevonden diende te worden gevonden voor de 
‘afwenteling van milieuproblemen tussen gebieden’. Om dit aan te pakken, 
ontwikkelden zij het concept ‘blauwe knooppunten’. 
Onder blauwe knooppunten verstond het projectteam ‘knooppunten in het 
waterhuishoudkundig systeem waar overdracht van water en stoffen plaatsvindt’ 
(Slobbe, Vlist, Engelenburg, & Pouwel, 1996, p. 13). Idee achter het vaststellen van 
deze knooppunten in het systeem was dat men via het vaststellen van de locaties van 
deze knooppunten het doorsluizen van bijvoorbeeld kwalitatief minder goed water naar 
een volgend stroomgebied kon voorkomen:  

                                                           
111 Persoonlijke communicatie ir. F. Goossensens. 
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Blauwe knooppunten zijn van belang om afwenteling tussen gebieden tegen te 
gaan door middel van afstemming tussen het handelen van met name publieke 
actoren met verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot het waterbeheer, 
de ruimtelijke ordening en het milieubeheer. De gedachte hierachter is dat aan elk 
knooppunt een herkomstanalyse van stoffen en water wordt gekoppeld, zodat de 
bijdrage van publieke en private actoren […] kan worden vastgesteld (Slobbe et 
al., 1996, p. 19). 

In het rapport probeerde men tot een overzicht te komen van succes- en faalfactoren bij 
het slagen van projecten. Daartoe had het Team zes projecten nader onderzocht. Men 
geeft aan dat het van belang is hier zicht op te hebben,  

omdat er in de huidige situatie van afstemming tussen ruimtelijke ordening, 
milieubeheer en waterbeheer er geen gezamenlijke planfiguren en geen 
gezamenlijke procedures bestaan met het oog op verwerving van draagvlak. Het is 
van belang om te benadrukken dat het concept Blauwe Knooppunten opgevat dient 
te worden als een poging om een gemeenschappelijk taakveld te creëren ten 
behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en waterhuishouding 
(Slobbe et al., 1996, p. 47). 

Als een instrument bij het bepalen van de locaties van blauwe knooppunten wordt 
‘functietoekenning’ genoemd. Via het toekennen van functies aan bepaalde gebieden 
kan bekeken worden of deze functies met elkaar verweven konden worden, of dat men 
deze toch liever gescheiden houdt. Men kon er ook voor kiezen het gebied met de ene 
functie als buffer te gebruiken voor een gebied met een andere functie. Zo komt men in 
het rapport tot drie zogenaamde ‘hydrologische ordeningsprincipes’, waarvoor men 
zich voor een deel baseerde op een eerder rapport over functietoekenning en 
waterbeheer van de RPD (fig. 4).  
De methodiek ging uit van interregionale zelfsturing op basis van horizontale 
verhoudingen tussen de betrokken overheden, ook als dergelijke verhoudingen formeel 
niet zo waren vastgelegd. Het Waterschap stelde via de Visie voor dat zij als 
gelijkwaardige partner in de ruimtelijke ordening werd behandeld; óók door de 
Provincie, die zoals gezegd formeel op basis van de Wet op de Waterhuishouding uit 
1989 toezicht diende te houden op het Waterschap en dus in een hiërarchische 
verhouding tot het Waterschap stond.  
Van Slobbe en Van der Vlist droegen de blauwe-knooppuntenmethodiek aan tijdens de 
planvorming voor de Reggevisie om zicht te krijgen op de locaties van zulke 
knooppunten. Met verwijzing naar de blauwe-knooppuntenmethodiek wordt in de 
Reggevisie dan ook aangegeven, dat de Visie niet alleen een inhoudelijk doel, maar 
vooral ook een ‘procesdoel’ diende. Het had met andere woorden ook een bestuurlijke 
betekenis: ze diende om bestaande bestuurlijke grenzen ter discussie te stellen.  
Via de hydrologische ordeningsprincipes uit de blauwe-knooppuntenmethodiek gaf 
men aan zoveel mogelijk naar verweving van functies te streven. De samenhang tussen 
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maatregelen, de belangrijkste reden voor het Waterschap om überhaupt een 
langetermijnperspectief te willen formuleren, krijgt vorm via deze methodiek. Men 
identificeerde een hiërarchisch netwerk van verschillende knooppunten. Per knooppunt 
nam men maatregelen om de gewenste doelstelling, bijvoorbeeld het verbeteren van de 
waterkwaliteit, te behalen.  

Figuur 4. De drie hydrologische ordeningsprincipes die verkend worden als uitgangspunten 
voor herinrichting van de Regge (Honing & Goossensen, 1997). 

Eén van de volgens het Waterschap belangrijkste te realiseren maatregel was 
bijvoorbeeld de aanleg van De Doorbraak. Het hield in dat de eerder gedurende de 
vorige eeuw afgekoppelde bovenlopen van de Regge nu weer aan de rivier zouden 
worden gekoppeld. De Doorbraak zou er ook voor zorgen dat een eventueel teveel aan 
water vanuit het oosten ook via de Laaglandregge kon worden afgevoerd. 

De Provincie Overijssel was niet onverdeeld gelukkig met het plan van het Waterschap 
om een langetermijnperspectief voor de inrichting van de Regge op te stellen. Hoewel 
de Reggevisie formeel geen enkele status had, vond de Provincie de ontwikkeling van 
dit soort perspectieven principieel één van haar taken, en niet één van het Waterschap.  
Het Waterschap vond de kritiek van de Provincie Overijssel niet terecht. Volgens één 
van de motoren achter de visie, de bij het Waterschap werkzame ir. T. (Ted) de Jong, 
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beschikte juist het Waterschap over de expertise die men nodig had voor het opstellen 
van zulke visies. Zoals eerder werd besproken, vond hij voor die opvatting de steun 
van Waterschapsvoorzitter Van Erkelens.  Ik besprak eerder diens standpunt dat het 
Waterschap zich volgens hem minder moest schromen om de eigen expertise in te 
zetten in planvormingsprocessen.  
Die expertise had men inhoudelijk in belangrijke mate opgedaan tijdens de 
planvorming voor de herinrichting van de Bornsebeek, zo is te herkennen in de 
verschillende maatregelen die in de Reggevisie worden voorgesteld.  

De Reggevisie, het Integraal Beleidsplan Bornsebeek en natuurbouw 
Het Waterschap en de Dienst Landelijk Gebied wilden zich vanaf het begin af aan 
verzekeren van bestuurlijke en lokale steun voor de Reggevisie. De combinatie van het 
ontbreken van een officiële status van het Plan en de ambitieuze doelstelling om de 
betrokken overheden en belanghebbenden op één lijn te krijgen via de Visie, maakte 
van zulke steun een cruciale factor in het behalen van de gestelde doelen. Daarnaast 
stond de onvrede die naar aanleiding van het eerste plan voor verbetering van de 
Bornsebeek was ontstaan de bestuurders en ambtenaren nog helder voor de geest. Men 
wilde voorkomen dat het Waterschap nog eens op deze manier te kijk zou worden 
gezet. 
De vraag werd allereerst gesteld wiens visie de op te stellen Reggevisie 
vertegenwoordigde. Het Waterschap organiseerde samen met ambtenaren van de DLG 
twee brainstormsessies. Het wilde zich op basis daarvan een beeld vormen van de 
verschillende ideeën van belanghebbenden. Er wordt in de verslagen hiervan benadrukt 
dat deze sessies een inventariserend karakter hadden, en dat tegenstrijdigheid van de 
visies in deze fase nog geen probleem vormde. De tegenstrijdigheid vervulde een rol in 
het proces, omdat het volgens de organisatoren van de sessies liet zien dat naderhand 
keuzes noodzakelijk zijn. Ook het Integraal Beleidsplan Bornsebeek was uiteindelijk 
gebaseerd op de verschillende wensen van de gebruikers en belanghebbenden in het 
water. Die wensen waren verzameld op basis van de methode van integrale 
probleemanalyse, oftewel het denken vanuit de samenhang tussen problemen, die de 
PIWAT-groep had aangereikt. 

Niet alleen in termen van het verloop van het planproces, maar ook inhoudelijk 
vertoont de Visie gelijkenis met het Integrale Beleidsplan Bornsebeek. Er werd 
bijvoorbeeld uit dit Beleidsplan het uitgangspunt overgenomen van de scheiding van 
twee waterstromen met een verschillende waterkwaliteit. De Regge werd in de Visie 
opgesplitst in twee gedeeltes met verschillende kwaliteiten water: de Laaglandregge 
met een functie in landbouw en natuur, en een Stadsregge met een functie in recreatie, 
ecologie en landschap (fig. 5). Zo beoogde men de verschillende problemen die men 
ervoer op te lossen via het volgen van het perspectief dat de Visie uitzette.  
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Een aantal principes uit de natuurbouw die het Waterschap had overgenomen uit het 
PIWAT-plan werden ook in de Reggevisie gemobiliseerd. Zo bestond één van de 
maatregelen die voor de herinrichting van de Bornsebeek was genomen uit de 
inrichting van een retentiegebied geweest bij Woolde. In de Reggevisie neemt de 
aanleg van retentiegebieden eveneens een belangrijke plaats in. Via retentie wilde men 
het ‘natuurlijke beekproces en beekkarakter’ herstellen, doordat deze gebieden een 
buffer vormen en er zo een watervoorraad wordt aangelegd. Dit zou bijdragen aan 
herstel van de natuurlijke dynamiek van het watersysteem in het gebied.  

Figuur 5. Het onderscheid tussen de Laaglandregge en Stadsregge en aankoppeling van de 
bovenlopen (Honing & Goossensen, 1997). 

Het Waterschap hield bij het opstellen van een pakket aan maatregelen steeds rekening 
met de communiceerbaarheid van de Visie. Voor het verkrijgen van bestuurlijk 
draagvlak was dat van groot belang, omdat voor de uitvoering de medewerking van 
vele overheden en instanties vereist was. De Jong geeft aan dat de Visie op één A4-tje 
was uit te leggen. Bestuurlijk draagvlak was eerder cruciaal gebleken in het verkrijgen 
van subsidie voor de herinrichting van de Bornsebeek. 

Kennis van bestuurlijke verhoudingen en sociale configuraties 
Wat zijn nu de kenmerken van de vorm van ‘waterschapskennis’ die het Waterschap 
halverwege de jaren negentig had ontwikkeld volgens het Waterschap Regge en 
Dinkel? 
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Het Waterschap ontwikkelde met de Reggevisie een bestuurlijke technologie, waarin 
niet zozeer de nadruk ligt op technisch-inhoudelijke kennis, als wel op kennis van het 
inrichten van planvormingsprocessen en het herschikken van bestuurlijke 
verhoudingen. De Visie was, zo blijkt onder andere uit de gebruikmaking van de 
methodiek van blauwe knooppunten erin, vooral bedoeld om de verhoudingen tussen 
de betrokken actoren bij waterbeheer en ruimtelijke ordening aan te passen. Zij zouden 
zo op één lijn gebracht kunnen worden voor de herinrichting van de rivier de Regge en 
het oplossen van de ervaren knelpunten. De Reggevisie was met andere woorden een 
bestuurlijke uitwerking van het principe ‘water is ordenend’, dat tijdens het 
gelijknamige symposium in 1995 werd besproken. 
In 1998 zou de blauwe-knooppuntenmethodiek worden overgenomen in de Vierde 
Nota Waterhuishouding. Op deze manier vond de Reggevisie als één van de eerste 
initiatieven aansluiting bij nieuw landelijk beleid. Zo wilde het Waterschap, na zijn in 
waterschapstermen vroege experimenten met de herinrichting van de Bornsebeek op 
basis van landschapsecologische inzichten, zijn vooruitstrevende imago andermaal 
bevestigen.  
Andere koppelingen met landelijk beleid vonden plaats via de hydrologische 
ordeningsprincipes. Hierin speelt het beleidsinstrument functietoekenning uit de Derde 
Nota Waterhuishouding een belangrijke rol. Per situatie werd beoordeeld of men als 
ordeningsprincipe beter verweving – wat altijd het streven moest zijn volgens de  
Nota – of noodzakelijkerwijs toch scheiding van functies moest nastreven. 
De technisch-inhoudelijke component van de Reggevisie vertoont gelijkenis met het 
Integraal Beleidsplan Bornsebeek. Via dit plan, zo besprak ik in het vorige hoofdstuk, 
had het Waterschap zijn institutionele identiteit geprobeerd opnieuw te definiëren; 
namelijk als een vooruitstrevend Waterschap met bestuurlijke integraliteit hoog in het 
vaandel, in een verder sterk verkokerde bestuursstructuur. Zo werd er in de Visie een 
scheiding voorgesteld van de Regge in twee delen, de Laaglandregge en de Stadsregge, 
die verschillende kwaliteiten water moesten gaan afvoeren. Eerder was in het geval van 
de Bornsebeek al besloten volgens eenzelfde principe te werk te gaan.  
Ook met de aanleg van retentiegebieden had men in het geval van de herinrichting van 
de Bornsebeek al ervaring opgedaan. De aanleg van verschillende retentiegebieden om 
de natuurlijke dynamiek van het watersysteem te herstellen geldt als één van de 
belangrijkste maatregelen uit de Reggevisie.  
De ‘groene omgevingstechnologie’ die het Waterschap Regge en Dinkel had 
ontworpen bestond dus uit een technologie waarin de nadruk lag op het faciliteren van 
bestuurlijke samenwerking op basis van gelijkwaardigheid – ook waar formeel 
hiërarchische verhoudingen bestonden, zoals tussen Provincie en Waterschap.112 Via 

                                                           
112 De term ‘groene omgevingstechnologie’ is afkomstig uit het proefschrift van Van der Vlist 

(1998), dat hij schreef op basis van zijn betrokkenheid bij het opstellen van de Reggevisie. 
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het concept Blauwe Knooppunten wilde het Waterschap de voordelen van zulke 
gelijkwaardigheid aantonen. 
Waterbeheer werd in landelijk beleid in toenemende mate als  onderdeel van processen 
rond ruimtelijke ordening gezien. Via zulke verhoudingen zou het Waterschap de 
expertise die zij inmiddels had opgebouwd, onder andere met principes uit de 
natuurbouw, kunnen inbrengen in beleidsprocessen. Daarmee zou zij ‘als vanzelf’ – in 
de woorden van waterschapsvoorzitter Van Erkelens – serieus genomen worden als 
gesprekspartner in de processen rond de planning van de ruimtelijke ordening.113 Op 
basis van een bestuurlijke technologie met een nadruk op de bestuurlijk draagvlak en 
met referentie aan eerdere ervaringen met de aanleg van retentiegebieden, formuleerde 
het Waterschap hiermee een nieuwe rol voor zichzelf, en daarmee een nieuw 
perspectief op zijn identiteit en bestaansrecht.  

In 1993 kwam bij het afscheid van voorzitter Hoefsloot een boekje uit getiteld 
Waterbeheer, dynamiek in denken en doen. Het werd gerecenseerd door prof. dr. 
Alfred van Hall. Het boek Integraal Waterbeheer: vallen en opstaan verscheen in 1995 
en was van de hand van medewerker van het Waterschap Zonderwijk. Het werd 
gebruikt als lesboek bij de opleiding milieukunde van de Universiteit Gent in België. In 
1996 verscheen een verlate jubileumuitgave ter ere van het honderdjarig bestaan van 
het Waterschap. Stuk voor stuk geeft het Waterschap er met deze publicaties blijk van 
zich bewust te zijn geweest dat het met zijn ervaringen op het gebied van integraal 
waterbeheer zichzelf als een landelijk voorbeeld kon positioneren voor manieren 
waarop integraal waterbeheer op waterschapsniveau vorm kon krijgen. De voorsprong 
die het Waterschap naar eigen overtuiging had, wilde het verder uitbouwen via de 
Reggevisie.  
Daarom werd voor de in de Reggevisie ontwikkelde benadering door de verschillende 
betrokkenen ook de nodige reclame gemaakt. Men was zich bewust van het, zeker in 
waterschapstermen, hoge ambitieniveau waarvan de insteek van de Reggevisie 
getuigde. Betrokkenen wilden dat ook zeker niet verhullen, en droegen de Visie en 
bijbehorende ambitie uit via publicaties in H O en twee proefschriften. Getuige de 
afstudeerscriptie van de Wageningse student Lamfers werd de Reggevisie door Van der 
Vlist tevens voor onderwijsdoeleinden ingezet. Ook dijkgraaf ir. G. (Gert) Verwolf van 
Waterschap Veluwe, en Van Erkelens, nu in zijn functie als dijkgraaf van Wetterskip 
Fryslan, verdedigen het vooruitstrevende karakter van het Waterschap Regge en Dinkel 
en de Reggevisie.114

                                                           
113 Of deze toekomstverwachting terecht was, onderzocht Lamfers in zijn afstudeerscriptie De 

doorwerking van de Reggevisie op Twents omgevingsbeleid (1999). 
114 Persoonlijke communicatie ir. G. Verwolf en ir. P. van Erkelens. 
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Rijnland: peilbeheer, peilbesluiten en ‘functie volgt peil’ 
‘Water als ordenend’ werd zoals gezegd als belangrijkste leidraad voor het waterbeheer 
in de komende decennia overgenomen in het rapport van de Commissie Waterbeheer 
21ste Eeuw. Eén van de nadere vertalingen van deze leidraad naar een lokale context 
wordt samengevat in het credo ‘functie volgt peil’. Eenvoudig gesteld betekent het dat 
het aanwezige oppervlaktewaterpeil (en daarmee samenhangend het grondwaterpeil) 
bepaalt welke functie aan een gebied wordt toegekend. Peilbeheer was eerder altijd 
afgestemd op landbouwactiviteiten in een gebied; daar volgde ‘peil’ dus ‘functie’. 
Peilbeheer is één van de oertaken van waterbeheerders (Dam, 2002). Peilbeheer was er 
algemeen op gericht om in de wintermaanden het water snel af te voeren, en in de 
zomermaanden water zoveel mogelijk vast te houden. Dit peilbeheer was erop gericht 
de productieomstandigheden in de landbouw te optimaliseren.  
Waterpeilen voor winter en zomer zijn vastgelegd in een peilbesluit. Peilbesluiten 
gelden voor de zogenaamde peilgebieden of peilvakken. Een polder bestaat vaak uit 
een aantal peilgebieden. Een peilbesluit heeft een juridische status. De status van een 
peilbesluit is vastgelegd in het Waterschapsreglement. Het komt tot stand als gevolg 
van afweging van de verschillende in het peilgebied aanwezige belangen. Het 
Waterschap stelt een peilbesluit op. De Provincie controleert of de inspraakprocedures 
juist zijn gevolgd. Eens in de tien jaar moet een peilbesluit worden herzien.  
In het geval van het Hoogheemraadschap van Rijnland stellen de inliggende, 
kwantiteitsbeherende waterschappen peilbesluiten op. Rijnland controleert de delen 
over de waterkwaliteit in deze peilbesluiten. Het Hoogheemraadschap draagt immers 
de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het water in de boezem, waar de 
inliggende waterschappen hun polderwater op uitslaan.  

Uitgaande van de gedachte van ‘functie volgt peil’ evalueerden het 
Hoogheemraadschap en de Provincie Zuid-Holland de nadelen van dit peilbeheer ieder 
voor zich nu als volgt. Peilbesluiten zijn gericht op het beheersen van het 
oppervlaktewaterpeil. Dit hangt nauw samen met het grondwaterpeil. Algemeen 
vertoont de grondwaterstand bij een laag oppervlaktewaterpeil een holling, en bij een 
hoog oppervlaktewaterpeil een bolling. Door het jarenlang continue omkeren van de 
dynamiek van het oppervlakte- en daarmee samenhangende grondwaterpeil (in de 
winter laag, waar het eigenlijk hoog is; in de zomer hoog, waar het eigenlijk laag is) 
zou er sprake zijn van daling van het maaiveld. Dit werd in toenemende mate als een 
nadeel van de bestaande wijze van peilbeheer gezien, vooral door de Provincie Zuid-
Holland. Het gehanteerde peilbeheer heeft er volgens de Provincie in veel gebieden 
voor gezorgd dat het maaiveld door inklinking is gedaald en omliggende gebieden 
verdroogden. 
Daardoor nam volgens de Provincie de verzilting toe. Zout water zou zich dan vanuit 
het diepe grondwater opdringen. Het Waterschap zag problemen ontstaan doordat 
verzilting weliswaar via de inlaat van zoet water vanaf de boezem kon dit worden 
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bestreden, maar daardoor ook, door de voedselrijkheid van dit ‘gebiedsvreemde’ water, 
eutrofiëring zou toenemen. De gevolgen voor de kwaliteit van het boezemwater door 
verzilting en eutrofiëring was een formele verantwoordelijkheid van Rijnland. Ook op 
de samenstelling van waterbodems had dit peilbeheer indirect effect, doordat de 
hoeveelheid fosfaat dat hierin wordt opgeslagen door dit peilbeheer toeneemt. In dat 
geval zou het Hoogheemraadschap bijvoorbeeld meer moeten gaan baggeren. 

Algemeen werd peilbeheer vanaf de aanbevelingen van de Commissie Waterbeheer 
21ste eeuw als een middel gezien voor het ‘integraal’ beheren van water. De 
onderzoekingen van Rijnland lijken de toon te hebben gezet voor de ontwikkeling van 
dit nieuwe discours rond peilbeheer. Waar peilbeheer dus eerst al één van de zogezegd 
‘oertaken’ van de waterbeheerder werd gezien, wordt het nu op allerlei manieren als 
een mogelijke oplossingsrichting geëvalueerd.  
Gedurende de periode dat Rijnland het te bespreken project opzette, van 1999 tot 2004, 
ontstond op verschillende plekken in Nederland animo voor meer onderzoek naar 
peilbeheer. Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en 
Afvalwaterbehandeling (RIZA) kwam in 2002 met een rapport kwam over de 
ecologische effecten van peilbeheer. Vanaf 2004 zette een samenwerkingsverband rond 
onderzoeksinstituut Alterra een project op om te experimenteren met andere vormen 
van peilbeheer op basis van de idee ‘functie volgt peil’, onder de titel Waarheen met 
het Veen. Momenteel onderzoekt het Brabantse Waterschap De Dommel de 
mogelijkheden van flexibel peilbeheer in zijn beheersgebied.115

Het discours dat werd ontwikkeld over de mogelijkheden van peilbeheer bood het 
Hoogheemraadschap de kans aannemelijk te maken dat de eisen die de 
waterhuishouding naar de inzichten van het Hoogheemraadschap stelt, een meer 
bepalende rol zouden moeten spelen bij de functietoekenning. Via functietoekenning 
zouden deze eisen leidend moeten worden in de planning van de ruimtelijke ordening.  
Overtuigende argumenten op basis van dat discours zouden echter noodzakelijk om in 
het beheersgebied van Rijnland, met daarin bijvoorbeeld gelegen een aantal grote 
gemeenten, de luchthaven Schiphol en een zeer rendabel glastuinbouwgebied, 
belanghebbenden van de zin van een dergelijke sturende rol voor water te overtuigen. 
Rijnland ging op zoek naar manieren om deze actoren te overtuigen. 

De ontwikkeling van flexibel peilbeheer door het Hoogheemraadschap van Rijnland 
Rijnland heeft, zo moge ondertussen duidelijk zijn, vanuit zijn geschiedenis een grote 
affiniteit met onderzoek naar de hoedanigheid van oppervlaktewater, later 
waterkwaliteit genoemd. De hernieuwde interesse in peilbeheer kwam bij Rijnland 
vooral voort uit de mogelijkheden die men zag om het aloude probleem van 

                                                           
115 Persoonlijke communicatie ir. J. de Hoog  
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eutrofiëring als waterkwaliteitsprobleem via zulk kwantiteitsbeheer ‘integraal’ aan te 
pakken.  
Eind jaren tachtig had men nog op basis van een aantal ervaringen geconcludeerd dat 
mogelijke oplossingen voor eutrofiëring vaak haaks stonden op de belangen van de 
landbouwers – hier vooral melkveehouders en tuinders. Een aantal van die ervaringen 
was vanaf 1987 opgedaan bij het opzetten van drie proeven in het zuidoostelijk deel 
van het beheersgebied om de waterkwaliteit te verbeteren. Daar was 
eutrofiëringsbestrijding eerder door Schmidt-Van Dorp als het meest kansrijk was 
geëvalueerd.  
Dit gebeurde in het kader van projecten die men dan al ‘integraal’ noemt. Het betreft 
‘integrale’ eutrofiëringsbestrijding bij de Reeuwwijkse Plassen, de Langeraarse Plassen 
en de Nieuwkoopse Plassen. Hierin kreeg dus met name het verbeteren van 
waterkwaliteit de nadruk. Ik bespreek als voorbeeld van de aanpak die men hierin 
hanteerde de proef bij de Nieuwkoopse Plassen. 
De bestrijding van eutrofiëring door fosfaatverwijdering toe te passen bij 
rioolwaterzuiveringsinstallaties was door de hydrobioloog Klapwijk geëvalueerd als 
niet erg geslaagd. Vanuit een rijkssubsidie voor integrale bestrijding van eutrofiëring, 
zette een naaste collega van Klapwijk, ir. J. (Joop) van der Does, een nieuw project op 
om de eutrofiëring hier te bestrijden. Het grote waterverbruik door de glastuinbouw in 
het gebied en de uitspoeling van meststoffen werden op basis van de eerder besproken 
methodes om de waterkwaliteit in kaart te brengen aangewezen als de oorzaken van de 
slechte waterkwaliteit. Voorgesteld werd onder andere om een scheiding tussen 
gebieden met een natuurfunctie en een landbouwfunctie aan te brengen. Rijnland 
schoof een pakket maatregelen, waaronder deze scheiding van water in natuur- en 
landbouwgebieden, naar voren als een integrale oplossing.  
Eutrofiëring werd hierin nog altijd gezien als een op zichzelf staand probleem, dat 
weliswaar in samenwerking met anderen moest worden opgelost, maar dat geen relatie 
vertoonde met het beheer van hoeveelheden water in de polder via peilbeheer. 
Integraliteit betekende dus niet het samennemen van kwaliteits- en kwantiteitsbeheer. 
Dat was ook geen voor de hand liggende gedachte, gezien de situatie dat het 
Hoogheemraadschap vooral een verantwoordelijkheid droeg voor de waterkwaliteit en 
de inliggende waterschappen het kwantiteitsbeheer regelen praktisch ook erg lastig 
was. De integraliteit werd hier meteen al bestuurlijk vertaald; het betekende in het 
perspectief van Rijnland een nadruk op het bereiken van consensus op basis van 
samenwerking met de verschillende actoren.  

De inhoudelijke samenhang tussen hoeveelheden water en de kwaliteit van het water 
probeerde men in de jaren negentig beter in beeld te krijgen. Begin jaren negentig werd 
door de nieuwe voorzitter ir. baron E.H. van Tuyll van Serooskerken een 
onderzoeksbeleid uitgezet voor Rijnland. Van Tuyll Van Serooskerken was van 
mening dat het Waterschap nog wel degelijk bestaansrecht had, maar dat men dat 
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vooral moest lokaliseren in de kennis die het had. Bij wijze van uitwerking van die 
filosofie kwam in 1991 een onderzoeksnota uit, waarin een aantal thema’s voor nader 
onderzoek door het Hoogheemraadschap werden geformuleerd. Ook werden in deze 
periode een aantal gepromoveerde medewerkers aangetrokken; een ongebruikelijke 
stap voor een Waterschap, en illustrerend voor het gekoesterde ambitieniveau. Ook 
illustratief is het staafdiagram uit de nota, dat aangeeft hoe de kosten voor onderzoek 
bij Rijnland in 1991 sterk toenemen ten opzichte van de voorgaande tien jaar (fig. 6). 
In de onderzoeksnota krijgt het thema ‘eutrofiëring/integraal waterbeheer’ prioriteit. 
Het grootste deel van het totale onderzoeksbudget wordt gereserveerd voor onderzoek 
naar de integrale projecten. Deze projecten worden omschreven in het eerste 
Waterbeheersplan dat Rijnland opstelt in 1992. Als één van de lopende projecten 
noemt men het project Integrale Eutrofiëringsbestrijding Nieuwkoopse Plassen. 

Figuur 6. De ontwikkeling van het onderzoeksbudget van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland over de periode van 1981 tot 1991. 

Rijnland begon het probleem van eutrofiëring in toenemende mate vanuit de 
samenhang met andere problemen te definiëren. In de evaluatie uit 1994 van het 
onderzoek dat via de onderzoeknota uit 1991 werd ingekaderd en verder werd uitgezet 
naar onder andere de effecten op eutrofiëring van de geïnitieerde projecten bij 
Nieuwkoop, geven de betrokken ambtenaren aan dat men daarbij veel, maar zeker niet 
alle oorzaken van eutrofiëring heeft kunnen aanpakken  

Het terugdringen van de eutrofiëring leidt in deze projecten meestal tot een 
combinatie van twee of drie van de volgende maatregelen, het verminderen van de 
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inlaat van boezemwater, lokale defosfatering en het aansluiten op de riolering van 
de laatste ongerioleerde lozingen. De emissie vanuit het landelijk gebied kan 
binnen dergelijke projecten enkel worden aangepakt voorafgaand aan dergelijke 
projecten. De uitspoeling vanuit het landelijk gebied speelt echter in vrijwel alle 
projecten een grote rol. Het betreft hier veelal melkveehouderijen in 
veenweidegebieden. In 1995 zal begonnen worden met een inventarisatie van de 
bestaande kennis van de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten in 
veenweidegebieden. Vuistregels voor de belasting kunnen dan in de verschillende 
projecten worden ingebracht (Evaluatie onderzoeksnota 1994, 1995, p. 20). 

Uitspoeling zou volgens de Evaluatienota ondanks de genomen maatregelen bij 
Nieuwkoop de waterkwaliteit blijven verslechteren, maar kon alleen ten koste van de 
melkveehouderij in het gebied worden aangepakt. Daarvoor hadden de ambtenaren die 
het project uitvoerden stevige argumenten nodig. Het betekende immers dat, om de 
eutrofiëring effectief aan te pakken, zij de vertegenwoordigers van de agrarische sector 
in het waterschapsbestuur moesten overtuigen. Nog altijd was dit een niet te 
onderschatten factor in de afwegingen die het Bestuur maakte. Daarnaast was er nog de 
situatie, dat de inliggende waterschappen grotendeels autonoom waren en dus zelf de 
invulling van het beheer van de hoeveelheden water in de polder konden bepalen. 
Die argumenten formuleerde het Hoogheemraadschap onder andere op basis van het 
genoemde, vanaf 1995 verrichte onderzoek naar de nutriëntenbelasting in 
veenweidegebieden. Zulke veenweidegebieden werden nu als zeer kwetsbaar 
geëvalueerd, omdat naast de agrarische functie nu ook de natuurfunctie in deze 
gebieden moest worden behartigd. 
Dit onderzoek kreeg een vervolg in een studie die in 1999 startte, en waarin onderzocht 
werd hoe de water- en stofstromen in het veenweidegebied verliepen. Het werd in het 
tweede Waterbeheersplan van 2000 ingezet als een studie die verdisconteert op welke 
manier peilbeheer en de waterkwaliteit elkaar beïnvloeden. Op grond van de 
uitkomsten van de studie concludeerde het Hoogheemraadschap dat de meest kansrijke 
manier om de problemen vanuit hun samenhang op te lossen, bestond uit een andere 
manier van het beheren van oppervlaktewaterpeilen.  
De vraag, welke mogelijkheden peilbeheer biedt om de waterkwaliteit te verbeteren en 
bijvoorbeeld eutrofiëring, als onderdeel van een amalgaam aan problemen, werd vanaf 
1999 onderzocht in een zelfstandig onderzoeksproject. De mogelijkheden van 
‘flexibel’ peilbeheer werden daarin als uitgangspunt genomen. Vanaf 2000 borduurt 
men op grond van het Tweede Waterbeheersplan (WBP2) voort op de strategie ‘functie 
volgt peil’. Met de ontwikkeling van een flexibel peilbeheer speelt Rijnland in op het 
credo ‘functie volgt peil’, analoog waaraan het in 2004  in het eindrapport over flexibel 
peilbeheer de ontwikkeling signaleert waarbij het waterbeheer een ‘meer sturende rol 
bij de ruimtelijke bestemming (functies) van polders’ vervult (Hardeveld, Vaarkamp, 
& Uran, 2004, p. 13). 
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Flexibel peilbeheer werd gedefinieerd als: ‘een vorm van peilbeheer die peilfluctuaties 
van enige omvang toestaat om in te kunnen spelen op een in de tijd variërende 
watervraag- en aanbod en op in de tijd variabele eisen, zoals gesteld door aanwezige 
belangen en functies’. Men wilde met behulp van een theoretische notie van flexibel 
peilbeheer onderzoeken in hoeverre zulk peilbeheer in veenweidegebieden met een 
agrarische functie zou kunnen bijdragen aan het ontstaan van een betere waterkwaliteit 
en een natuurlijker peilverloop.  
Voor Rijnland werd het door Alterra gecombineerd met een raamwerk waarin de 
verschillende rekenkernen betreffende bodem, oppervlaktewater, atmosfeer en 
stoffentransport door planten in verband met elkaar werden gebracht (fig. 7) . Het 
betreft hier het Framework Integrated Water Management (FIW). Het model zoals dat 
voor Rijnland werd ontwikkeld werd FIW-multiSWAP genoemd.  
Het model diende, nu het operationeel was gemaakt voor de doeleinden van Rijnland, 
nog gekalibreerd te worden voor gebruik in veenweidegebieden. Voor deze proeven 
met het model; was de medewerking van een aantal melkveehouders vereist. Zoals 
gezegd waren zij niet overtuigd van het nut van een andere vorm van peilbeheer. De 
ambtenaren betrokken bij dit project probeerden hen te overtuigen door verschillende 
scenario’s voor het peilverloop te berekenen op basis van FIW-multiSWAP.  
Rijnland had zoals gezegd zijn overtuigingskracht altijd gebaseerd op, zeker in 
waterschapstermen, doorwrochte technische kennis. Dat had wel voor wrijving gezorgd 
bij experts onderling, maar nooit bij ingelanden. Nu Waterschappen in toenemende 
mate andere belangen waren gaan behartigen dan die van de landbouw, moest 
vertrouwen echter ook bij hun nu actief gewonnen worden.  
De betrokken hydrologen probeerden dat te doen met behulp van het model. Zij wilden 
via het doorrekenen van diverse peilscenario’s op basis van FIW-multiSWAP  
aantoonbaar te maken dat de vernatting waar de agrariërs bang voor waren, zich alleen 
zou voordoen in de winter, wat voor boeren een weinig interessant seizoen is.  
Na een ronde persoonlijke gesprekken van de betrokken ambtenaren van Rijnland, 
raakten de melkveehouders die toestemming moesten geven voor proeven op hun land 
uiteindelijk toch overtuigd van het uitblijven van nadelige gevolgen van flexibel 
peilbeheer. Toch slaagde het project slechts gedeeltelijk in zijn opzet. Peilbesluiten op 
basis van flexibel peilbeheer zouden uiteindelijk namelijk slechts in gemiddeld één op 
de tien gevallen worden goedgekeurd door de Provincie Zuid-Holland.116

Rijnland moest op basis van het model ook erkennen, dat door zulk peilbeheer in 
veenweidegebied de grondwaterstand lager dan de ondergrens ingesteld door de 
Provincie Zuid-Holland zou uitvallen. De Provincie had een marge ingesteld 
waartussen de grondwaterstand mocht fluctueren, om zo een verdere maaivelddaling te 
voorkomen. 

                                                           
116 Persoonlijke communicatie drs. L. Smeets. 
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Figuur 7. Schema van het model FIW-multiSWAP. Vier uitkomsten van berekeningen 
betreffende de gedragingen van bodemwater, meteorologische omstandigheden, 
oppervlaktewater en stoffentransport worden bij elkaar gebracht. Het pakketje informatie dat 
de vier rekenkernen opleveren wordt ingebracht in het ‘framework integraal waterbeheer’. Dit 
framework geeft op basis van de samengebrachte informatie op basis van de rekenkernen 
inzicht in de samenhang tussen kwaliteits- en kwantiteitsbeheer. Hierdoor hoopte men inzicht te 
verkrijgen in de manier waarop aanpassing van het oppervlaktewaterpeil deze samenhang 
beïnvloedt. 

Deze marge was vastgelegd in de zogenaamde Nota Uitwerking Peilbeheer (NUP) uit 
1998. Tussen de Provincie en het Hoogheemraadschap bestaat een hiërarchische 
verhouding: de Provincie controleert de peilbesluiten die het Hoogheemraadschap en 
de inliggende waterschappen aanleveren. Om de reden dat de grondwaterstand te ver 
zou uitzakken, kon de Provincie Zuid-Holland op grond van deze verhouding de 
doorvoering van een verandering van peilbeheer op basis van een flexibele vorm ervan 
zoals Rijnland die had ontwikkeld, blokkeren.  
Opvallend genoeg zou de Provincie Zuid-Holland de NUP een aantal jaar later alsnog 
herzien, op basis van een nieuwe ‘provinciale sturingsfilosofie’  

Met het nu voorliggende Beleidskader Peilbeheer Zuid-Holland stuurt de provincie 
meer op hoofdlijnen […] De Provincie Zuid-Holland zal voor delen van de 
provincie haar goedkeuringsbevoegdheid voor peilbesluiten loslaten, omdat de 
provincie het accent wil verleggen van ‘controle achteraf’ naar ‘afstemming 
vooraf’ (3-4).  
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Hoewel zij eerder haar goedkeuringsbevoegdheid betreffende peilbesluiten had ingezet 
om een grootschalige doorvoering van flexibel peilbeheer te blokkeren, koos zij er in 
de herziening van de Nota voor het Waterschap meer ruimte te geven om peilbeheer 
zelf in te vullen. Drs. L. (Lucy) Smeets, die peilbesluiten namens de Provincie 
doorneemt, geeft aan uit welke overweging deze omslag in de sturingsfilosofie van 
Zuid-Holland voortkwam 

We hadden de NUP als beleidskader voor peilbeheer. Dat ding was uit 1998 en ik 
vond hem niet meer van deze tijd qua stijl, inhoud en toon. We moesten hem 
opschudden. Een nieuw verfje … De stijl ervan was een beetje belerend 
betuttelend, zo werd het ook door de waterschappen ervaren. Als je kijkt naar 
wanneer de NUP geschreven is, dat was in een periode dat we nog 16 
waterschappen hadden denk ik. Je ziet ook wel met fusies van waterschappen en 
de kennis binnen een waterschappen steeds groter wordt. Men kan zich steeds 
meer specialiseren waardoor betutteling van de provincie niet meer nodig is 
doordat men zelf betere specialisten in huis heeft dan hier zitten. 

Het is dus de kennis van het Hoogheemraadschap die de Provincie heeft doen besluiten 
dat het Hoogheemraadschap minder kort gehouden hoeft te worden op het gebied van 
peilbeheer. Hoewel flexibel peilbeheer slechts op een enkele plek daadwerkelijk wordt 
ingezet als basis voor het peilbeheer, heeft het uitgebreide onderzoek dat eraan ten 
grondslag ligt bijgedragen aan het ontstaan van de indruk bij de Provincie dat het 
Hoogheemraadschap van Rijnland goed in staat is zélf de kaders van het gevoerde 
peilbeheer te bepalen. Tot het ontstaan van dit beeld heeft ook de moeite die de 
ambtenaren van Rijnland zich hebben getroost om tot overeenstemming met de 
melkveehouders te komen bijgedragen.  
Het onderzoek dat het Hoogheemraadschap heeft verricht voor flexibel peilbeheer heeft 
er dus toe geleid dat de Provincie de kennis die alleen een Waterschap kan hebben, van 
zowel technisch peilbeheer als de sociale configuratie van belangen, als een argument 
heeft betrokken in haar overweging om het Hoogheemraadschap meer zelfstandig de 
invulling van het peilbeheer te laten bepalen. Dit terwijl formeel de autonomie van 
Waterschappen algemeen, door de toegenomen hoeveelheden landelijke eisen en 
wetten en de verdere formalisering van de hiërarchische verhouding tussen de 
Provincie en het Waterschap, juist vanaf het begin van de jaren negentig is afgenomen. 

Conclusie 
Waterschap Regge en Dinkel ervoer de noodzaak om het op zichzelf staande belang 
van waterbeheer en de naar zijn opvatting sturende rol van de eisen van 
waterhuishouding in de ruimtelijke ordening te benadrukken. Dat vereiste een eveneens 
sturende rol van de waterbeheerder in planvorming voor de inrichting daarvan. Het 
Hoogheemraadschap van Rijnland signaleerde een gebrek aan inhoudelijke argumenten 
om de mogelijkheden van flexibel peilbeheer in veenweidegebieden met een agrarische 
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functie te verdedigen. Vanuit dat ervaren tekort aan kennis startte het eind jaren 
negentig een project op waarin onderzoek werd verricht naar de mogelijkheden van 
flexibel peilbeheer. 
Beiden deden op basis van hun ontwerp van respectievelijk een ‘groene 
omgevingstechnologie’ en een technische ingreep in de wijze van peilbeheer indirect 
ook een voorstel voor andere institutionele verhoudingen. Via de Reggevisie betwistte 
het Waterschap Regge en Dinkel het monopolie van de Provincie Overijssel op het 
opstellen van  de aloude streekplannen in nieuwe ‘gebiedsgerichte’ stijl. Via de nieuwe 
vorm van peilbeheer liet Rijnland zien dat het over kennis van peilbeheer en de sociale 
rationaliteiten in het gebied beschikte die de Provincie, die slechts achteraf 
controleerde, in die functie naar de opvatting van het Hoogheemraadschap, en naar 
bleek later ook naar die van de Provincie zelf, niet kon evenaren.  
Deze ontwikkeling geeft twee voorbeelden van de wijze waarop voorstanders van het 
voortbestaan van Waterschappen hun argumenten invulden. Met verwijzing naar hun 
kennis wijzen zij vooral op het belang van afzonderlijke Waterschappen ten opzichte 
van de Provincies. Zoals ik aan het eind van hoofdstuk één in algemene termen al 
aangaf, was hun argument algemeen dat Waterschappen bestaansrecht hebben om wat 
zij dóen.  
De wijze waarop zij invulling geven aan hun taken berust op de veranderde definitie 
van kennis zoals die zich in de jaren zeventig en tachtig had ontwikkeld, en die hen de 
mogelijkheid bood kennis van zowel de technische (natuurbouw, eutrofiëring als 
gevolg van de invulling van peilbeheer) als de sociale kant (integrale planvorming) van 
de waterbeheerstaak te ontwikkelen.
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Conclusie  

De discussie over het voortbestaan van Waterschappen als aparte bestuurslaag blijft 
terugkeren in de actualiteit. In de inleiding gaf ik aan dat het daarbij de vraag is of de 
andere deskundigheid die Waterschappen zich hebben verworven voldoende reden is 
voor het laten bestaan van het Waterschapsbestel als aparte bestuurslaag, met een eigen 
vorm van democratie.  
Een zekere kennis van zaken was altijd al belangrijk voor het waterbeheer van 
waterschappen en hun institutionele identiteit, zo kwam vooral naar voren in hoofdstuk 
twee. De laatste jaren echter is de verwijzing naar kennis een belangrijk argument 
geworden in de pleidooien van voorstanders van het voortbestaan van Waterschappen. 
De trend om te verwijzen naar de specifieke kennis die Waterschappen zich zouden 
hebben verworven, als argument voor het laten voortbestaan van Waterschappen is 
zichtbaar in de manier waarop Waterschappen zich de laatste jaren profileren. Dit 
kwam aan bod in het eerste en zevende hoofdstuk van deze studie. Uit recent 
onderzoek blijkt in toevoeging hierop dat ambtenaren en bestuurders van 
Waterschappen van mening zijn dat juist omwille de kennis van Waterschappen deze 
bestuursorganen niet zouden mogen worden afgeschaft (fig. 1).  

Figuur 1. Argumenten voor opheffing c.q. het behouden van Waterschappen naar verhouding 
in beeld gebracht (www.waterforum.net, bericht van 21 april 2010). Kennis is voor betrokkenen 
bij het waterbeheer in Nederland het belangrijkste argument voor het behouden van 
Waterschappen. 

Ook kwam aan de orde dat de problemen die op bestuurlijk niveau worden ervaren bij 
het definiëren van ‘natuurbelang’ voor een belangrijk deel door andere deskundigen 
worden bemiddeld dan voorheen. Ik besprak in dit verband de intrede van limnologen, 
hydrobiologen, landschapsecologen en milieukundigen bij overheden met een 
verantwoordelijkheid in waterbeheer. Deskundigen maken bij het definiëren van 
natuurbelang keuzes om bepaalde mogelijke oplossingsrichtingen wel, en andere niet te 
verkennen. Het zijn precies die keuzes die in veel gevallen bepalen wat publiekelijk als 
hét belang van waterbeheer voor natuur en milieu wordt gezien. Die keuzes zelf 



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

274

worden echter ook op allerlei manieren bemiddeld. Ook dit kwam in de voorgaande 
hoofdstukken aan bod. 
Deze constateringen hebben consequenties voor de legitimiteit van het handelen van 
waterbeheerders op waterschapsniveau. Waarop zijn definities van het natuurbelang 
gebaseerd? Met referentie aan wat of wie worden deze definities verantwoord naar 
degenen die gezien worden als belanghebbend bij dit aspect van waterbeheer? Deze 
vragen zullen aan de hand van een recapitulatie van de hoofdstukken een tot en met 
zeven worden besproken. Vervolgens komt aan bod, op welke manier het antwoord op 
deze vraag relevant is voor respectievelijk de transitiestudies, de interpretatieve 
beleidsanalyse en historische studies naar waterbeheer in Nederland. Tot slot wordt de 
vraag behandeld wat de antwoorden op de onderzoeksvraag betekenen voor het 
bestaansrecht van het Waterschap. Naar voren zal komen op welke manier de 
beantwoording van deze vragen nieuw licht werpt op de nog altijd actuele discussie 
over het bestaansrecht van het Waterschap.  

De rol van kennis en de verbreding, verandering en vervluchtiging van het 
belangenbegrip 
In de inleiding werd besproken hoe het begrip ‘belang’ in het denken over politiek aan 
betekenis heeft ingeboet. Ik heb deze ontwikkeling in de inleiding besproken als 
onderdeel van een periode van transitie. Deze transitie heeft zich niet alleen 
gemanifesteerd op het niveau van de Rijksoverheid, maar ook bij Waterschappen. Om 
dat aan te tonen, besprak ik op welke manier ‘belang’ een term is die van oudsher sterk 
gekoppeld is aan het denken over het maatschappelijk middenveld in termen van 
sectoren.  
Sinds de jaren zeventig probeerden Waterschappen kwesties rond natuur en milieu 
tegenover de ‘harde’ belangen van sectoren als een ‘zachter’ belang onderdeel te 
maken van hun waterbeheer. Waterschappen deden dit door het natuurbelang een plek 
te geven binnen hun specifieke organisatiestructuur. Zij deden dit onder druk van een 
centrale overheid en een publieke opinie die ertoe neigde Waterschappen als overbodig 
te beschouwen.  
Deskundigen blijken in de milieubeweging algemeen een centrale rol te spelen in het 
definiëren van natuur en milieu; en daarmee tevens in het bepalen wat nodig is voor het 
beheer en behoud daarvan (Yearley, 1992). Deskundigen spelen parallel hieraan ook 
een centrale rol bij het definiëren van het natuurbelang. Waterschappen sprongen in op 
de mogelijkheden die zich uitkristalliserende onderzoeksinteresses op het terrein van 
natuur en milieu hun boden om dit belang vorm te geven. Zoals in hoofdstuk een naar 
voren kwam, hoopten de Waterschappen dat de zorg voor bijvoorbeeld waterkwaliteit 
hun bestaansrecht zou bestendigen.  
De vraag die hier centraal stond, luidde: 
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Welke deskundigen geven ‘het natuurbelang’ invulling, hoe doen ze dat en op 
welke manieren positioneren zij zich als gesprekspartner van waterbeheerders? 
Hoe zijn de manieren waarop zij dat doen veranderd gedurende de decennia 
waarin er sprake is van een transitie in waterbeheer? Hoe hangen deze 
veranderingen samen met institutionele veranderingen in waterbeheer? 

In deze paragraaf zal deze vraag worden behandeld op basis van een onderverdeling 
van de geanalyseerde ontwikkelingen in de voorgaande hoofdstukken in vier fases. De 
eerste fase is die van de periode waarin belangen vooral sectoraal werden gedefinieerd. 
In de tweede fase is een verbreding van het begrip belang te herkennen. De derde fase 
is er één waarin het begrip belang fundamenteel van inhoud veranderde. In de vierde 
fase is tot slot te zien hoe deskundigheid de rol van belang als fundament van het 
bestaan van het Waterschap overneemt. Tot slot van deze paragraaf zal ik aan de hand 
van de onderzoeksvraag deze fases kort recapituleren.  

I. Belang sectoraal gedefinieerd: ‘de politicus omarmt de technocraat’
Het Hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelde al vanaf halverwege de 
negentiende eeuw een zekere waardering voor specialistische kennis. In de jaren 
twintig bleek het een overtuigend argument om bollentelers ervan te overreden dat niet 
het ingelaten, volgens de telers verzilte boezemwater de oorzaak was van de schade aan 
hun oogst.  
Het Waterschap Regge en Dinkel heeft altijd de noodzakelijkheid van zijn bestaan 
benadrukt op basis van zijn aanpak van de overstromingen in Twente. Twentenaren 
leefden hiermee sinds jaar en dag. Na de landbouwcrisis eind negentiende eeuw zag 
echter vooral de centrale overheid in deze overstromingen een belemmering voor de 
economische ontwikkeling van de regio. Op basis daarvan en door de gekozen 
organisatievorm van het Waterschap, wat een hoge mate van autonomie bij het 
ontwikkelen van plannen om de overstromingen tegen te gaan garandeerde, 
ontwikkelde zich een manier van waterbeheer op basis van een geheel eigen 
rationaliteit.   
Het kwam aan bod hoe via beleidsnetwerken en op basis van overgeleverde principes 
de cultuurtechnische rationaliteit van kanaliseren en het aanleggen van nieuwe 
waterwegen in stand werd gehouden. Op mogelijke verdroging als gevolg van de 
maatregelen zoals voorgesteld door de Reggecommissie in 1969 werd noch door het 
Waterschap, noch door andere actoren geanticipeerd. Overstromingen bleef men 
bestrijden door kanalisatie. Het Waterschap had zich immers al in 1884 ten doel 
gesteld deze overstromingen te bestrijden, en hier zelfs in belangrijke mate zijn 
bestaansrecht aan ontleend. Later zou men de wijze van bestrijden zelf tot de oorzaak 
benoemen van overstromingen enerzijds en tekorten aan water anderzijds. 

Onderzoek naar aspecten van water werd, net als kennis van veel andere onderwerpen, 
aangemerkt als van ofwel  toegepaste, ofwel fundamentele aard. Het onderscheid zelf 
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verwijst naar de naoorlogse politieke context en wensen die in die context werden 
geformuleerd over een nieuw in te richten maatschappelijke ordening.  
Het ‘cultuurtechnisch reveil’ waarover in 1953 door een cultuurtechnicus werd gerept 
komt voort uit de wens van landbouwminister Mansholt voor een nieuwe orde in 
Nederland, dat toen nog overwegend een agrarische natie was. Mansholt stelde een 
grootscheepse modernisering van de landbouw in Nederland voor. Cultuurtechniek 
was, vanwege haar banden met dit Overheidsproject, als vanzelfsprekend een 
‘toegepaste’ onderzoeksactiviteit; toen al niet geheel tot tevredenheid van een aantal 
cultuurtechnici. Later zou de ontevredenheid met de inkadering van de cultuurtechniek 
als toegepaste wetenschap bij meer cultuurtechnici gaan leven.  
Eén van de kwesties waarop die onvrede is te herleiden was dat fundamenteel 
onderzoek in hoger aanzien stond dan toegepast onderzoek. De cultuurpolitiek van Van 
Leeuwen en Schermerhorn was hier mede debet aan: het fundamentele onderzoek was 
in hun optiek het domein waarin de geest naar een hoger moreel plan werd getild, en 
vormde de context van de wetenschappelijke kringen waaruit men toekomstig leiders 
kon rekruteren voor het nieuwe Nederland dat zij in gedachten hadden.  
Een onderzoeksdomein dat in waterbeheer van grote betekenis zou worden, namelijk 
de hydrobiologie, ontwikkelde die mate van betekenis doordat een aantal onderzoekers 
op het maatschappelijke aanzien van juist het fundamenteel-wetenschappelijke 
onderzoek inspeelde. Het doel hiervan was hun onderzoek te professionaliseren en 
aanzien te verschaffen.  
Tot eind jaren vijftig was onderzoek naar de biologische samenstelling van water voor 
velen een hobby geweest en slechts in een enkel geval professionele, vaak dan wel 
zelfverkozen nevenactiviteit. Nadat werd vastgesteld dat het ecologisch en 
hydrobiologisch onderzoek in Nederland achterliep ten opzichte van het buitenland, 
werd onder de hoede van de KNAW het Hydrobiologisch Instituut ingericht. Vanwege 
de doelstelling van de KNAW om enkel zulk onderzoek te steunen, werd bij het 
Instituut vooral fundamenteel, ‘zuiver’ wetenschappelijk onderzoek verricht. Eind 
jaren zestig ging het op in het Limnologisch Instituut. 
Deskundigheid in waterbeheer werd na de Tweede Wereldoorlog dus begrepen in 
termen van ofwel toegepast, ofwel fundamenteel onderzoek. Langs de 
institutionalisering van het onderscheid tussen toegepast en fundamenteel onderzoek 
werden doelen van de centrale overheid met betrekking tot respectievelijk de 
economische en morele Wederopbouw van Nederland met elkaar verbonden.  
Toegepast onderzoek stond tot in de jaren zeventig ten dienste van 
overheidsdoeleinden. Het toegepaste onderzoek diende overheid en industrie 
rechtstreeks bij de economische wederopbouw van Nederland. De belanghebbenden 
die door de overheid werden bediend via een toegepaste wetenschap als de 
cultuurtechniek werden door haar op economische gronden gedefinieerd: het waren 
vooral de boeren, en later de industrie.  
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Fundamenteel onderzoek had geen direct nut, en zou dat in sommige gevallen ook 
nooit krijgen. Dat betekende niet dat het niet zinvol was in het perspectief van de 
voorstanders van het institutionaliseren van dit onderscheid. Het kon óf nog later zijn 
nut bewijzen, óf het werd beschouwd als een teken van het hoge beschavingsniveau 
van Nederland.  
De politicus ‘omarmt’ de technocraat hier (Doorn, 2009). In het werk van de socioloog 
J.A.A. van Doorn dient de spanning tussen belanghebbendheid en deskundigheid in 
geschiedenis van de Nederlandse bestuurscultuur als uitgangspunt voor diverse 
historische analyses van die cultuur. De zoektocht naar het inbouwen van dit 
bestuurlijk mogelijk constructieve spanningsveld in de staatsinrichting van Nederland 
vormt volgens Van Doorn de drijvende kracht achter de ontwikkeling van een visie op 
de ideale maatschappelijke ordening, zoals respectievelijk confessionelen en 
sociaaldemocraten die ontwikkelden in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Hun 
voorstellen om deze spanning in de Nederlandse staat bestuurlijk in te bedden zouden 
ieder hun sporen nalaten in de naoorlogse politieke cultuur in Nederland. Van Doorn 
schrijft

Logisch gesteld mag men verwachten dat in het ingewikkelde machtsspel van 
georganiseerde belangengroepen wetenschappelijk gefundeerde uitspraken 
onwelkom zijn. De politicus zal de technocraat op armlengte pogen te houden 
tenzij hij hem met succes kan omarmen; omgekeerd zal de technocraat vaak van 
mening zijn dat hij, door toedoen van politici, het gelijk niet krijgt dat hij heeft 
(Doorn, 2009). 

In waterbeheer omarmde de politicus de technocraat, omdat de technocraten het 
vertrouwen wisten te scheppen dat zij met succes waterbeheer in Nederland konden 
vormgeven als taak van de Rijksoverheid. Het ruilverkavelingsbeleid en de hiermee 
samenhangende fijnregeling van het oppervlaktewaterpeil kwamen centraal te staan in 
de taak van deze technocraten. Dat het vertrouwen van de Rijksoverheid in technici 
groot was, komt in versterkte mate naar voren in het advies van de Deltacommissie in 
1953. Voor de organisatie van kennisontwikkeling betekende dat voor de inhoud van 
die kennis, dat ze de in economische termen gedefinieerde belanghebbenden diende; 
ofwel vooral de landbouwsector en de industriële sector. Verder werd via de 
institutionalisering van fundamenteel onderzoek de mogelijkheid gecreëerd, dat de 
deskundige en de politicus elkaar nooit zouden hoeven ontmoeten. 
Samengevat is in de eerste fase, waarin de technocraat door de politicus wordt 
omarmd, herkenbaar dat deskundigen die betrokken werden bij waterbeheer nog niet 
erg met iets dergelijks als ‘het belang van natuur’ in waterbeheer bezig waren. 
Cultuurtechnici stelden zichzelf in dienst van de Rijksoverheid en haar 
ruilverkavelingsbeleid. De cultuurtechniek werd door hen, in het discursieve spectrum 
van toegepaste tegenover zuivere wetenschap, als een toegepaste wetenschap 
gepositioneerd. 
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Bepaalde groepen onderzoekers hielden zich wel bezig met wat een natuurbelang avant 
la lettre genoemd zou kunnen worden. Hydrobiologen hadden als onderzoeksobject de 
‘hoedanigheid van het oppervlaktewater’. In een klein aantal gevallen vonden zij al 
vroeg in de twintigste eeuw gehoor bij waterbeheerders, zoals in het geval van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. Vanaf eind jaren vijftig werd de aan de 
hydrobiologie verwante limnologie echter geïnstitutionaliseerd als een fundamentele 
tak van onderzoek. Voor hen die streefden naar toepassing van inzichten uit de 
hydrobiologie en de limnologie, werd hiermee voor een flink aantal jaren een barrière 
opgeworpen om hun opvattingen over vroege vormen van waterkwaliteitsbeheer 
gehoor te laten vinden bij overheidsinstanties.   

II. Verbreding van het belangenbegrip: keuzes in de definiëring van 
waterkwaliteit 

Vanaf het begin van de jaren zestig zijn er signalen waarneembaar dat wetenschappers 
zich niet zonder meer schikten naar de indeling van hun onderzoek in termen van hetzij 
toegepast, hetzij fundamenteel onderzoek. Zij legden zich ook niet langer neer bij de 
voorheen als vanzelfsprekend opgevatte consequenties ervan. Tegen het einde van de 
jaren zeventig zou het onderscheid stevig aan zeggingskracht hebben ingeboet. In deze 
twee decennia werd de basis gelegd voor het ontstaan van een andere verhouding 
tussen en begrip van deskundigheid en belanghebbendheid in waterbeheer. Een 
bespreking van de discussie in Nederland over waterkwaliteit en eutrofiëring toont dit 
aan.
Directeur van het Limnologisch Instituut Golterman ijverde vanaf de tweede helft van 
de jaren zestig voor het verkrijgen van erkenning van eutrofiëring als probleem, meer 
specifiek als een probleem dat onderwerp van beleid moest zijn. Daarbij brak hem de 
eerste jaren de typering van zijn onderzoek als fundamenteel onderzoek op. Hij zou 
zich als fundamenteel onderzoeker niet met zaken bezig moeten houden die slechts 
door de overheid als een probleem mochten worden beschouwd, en waar 
dientengevolge ook enkel door hen een aanpak voor kon worden ontwikkeld.  
In hoofdstuk vier besprak ik hoe bij het Hoogheemraadschap Rijnland de wil ontstond 
om eutrofiëring aan te pakken door een derde zuiveringstrap toe te voegen aan het 
zuiveringsproces in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Omdat dat een behoorlijke 
investering vergde, besloot men eerst te laten onderzoeken of het zinvol zou zijn om 
eutrofiëring op deze manier te bestrijden.  
Er ontstond een discussie tussen de hiervoor aangestelde onderzoeker Schmidt-Van 
Dorp en haar promotor en directeur van het Limnologisch Instituut Golterman over de 
oorzaken van eutrofiëring. Schmidt-Van Dorp had geconcludeerd dat in Rijnlands 
beheersgebied de oorzaken stikstof moesten zijn. Golterman was niet bereid zijn missie 
voor het verkrijgen van erkenning van fosfaat als de oorzaak van eutrofiëring op grond 
van die conclusie op te geven. Er ontstond in de vakbladen en in de media een felle 
discussie naar aanleiding van het onderwerp en de aanpak van eutrofiëring door 
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waterbeheerders. Rijnland kwam daardoor in een lastige positie terecht, omdat zij de 
dure aanpassingen aan rioolwaterzuiveringsinstallaties wel moest kunnen 
verantwoorden naar de nu meebetalende ingezetenen en ingelanden van het 
waterschap. Het Hoogheemraadschap besloot uiteindelijk bij wijze van experiment tot 
defosfatering van afvalwater over te gaan.  
Golterman ontwikkelde strategieën om erkenning te verkrijgen voor zijn opvatting, dat 
eutrofiëring een probleem is voor de Haagse politiek. Hij maakte omwille van de 
helderheid van de discussie een keuze om de oorzaak van eutrofiëring op causaal-
analytische wijze te benaderen, als een overmaat van fosfaat in het oppervlaktewater. 
Hoewel hij niet veel zag in het onderscheid tussen toegepaste en fundamentele 
wetenschap, profileerde hij zijn werk vanwege het aanzien ervan als fundamenteel 
onderzoek. Beleidsmakers grepen dit echter aan als centraal argument in hun bewering 
dat hij zich beter helemaal niet met beleid zou bemoeien.  
De belangen die in waterbeheer werden meegewogen waren ten tijde van de besproken 
discussie beperkt tot de sectorale belangen; die van de landbouw- en industriesector 
dus. Men begreep het nu wel in bredere zin. Eerder was men naar aanleiding van de 
Watersnoodramp in 1953 en de evaluatie van de Deltacommissie van de oorzaken 
daarvan, het waterbeheer van waterschappen ook in termen van dienend aan het 
algemene belang gaan zien. Het algemene belang dat waterbeheer in hun waterbeheer 
moesten behartigen, bestond dan ook vooral uit het bieden van bescherming tegen 
water. Die bescherming moest niet alleen gericht zijn op het eigen beheersgebied, maar 
ook op de daarachter gelegen gebieden. In de besproken periode vond een verdere 
verbreding van deze definiëring van het algemene belang van waterbeheer plaats. De 
definitie werd opgerekt in de richting van het algemeen belang van een goede kwaliteit 
van het oppervlaktewater. 
Hoewel nitraat in het beheersgebied van Rijnland, zoals ook de studie van Schmidt-
Van Dorp aantoonde, in de lijn van dit onderzoek heel goed een oorzaak van 
eutrofiëring kon zijn, was Golterman niet bereid al te ver mee te gaan in deze 
redenering. Hij zag er niets in het gebruik van kunstmest te beperken en was van 
mening dat oplossingen voor het probleem deels van de zeepindustrie afkomstig 
moesten zijn, daar de Rijksoverheid vooralsnog te traag reageerde op het door hem als 
al zeer ernstig bestempelde probleem. Het hielp vanwege de macht van de boerenlobby 
(een uitspraak van Golterman in Trouw: ‘we kunnen moeilijk de kunstmest 
afschaffen’) en de traagheid van de Overheid niet bij de aanpak van eutrofiëring de 
landbouwsector op zijn verantwoordelijkheid voor eutrofiëring aan te spreken. De hoop 
van Golterman was gevestigd op de industriële ontwikkeling van fosfaatvervangers en 
op enkele lagere overheden die bereid waren tot experimenteren met mogelijke 
oplossingen, zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland.  
Rijnland had gehoopt eutrofiëring zelfstandig en via een technische oplossing te 
kunnen bestrijden. Het geloof in een zelfstandige oplossing geeft aan dat het 
Hoogheemraadschap zichzelf nog altijd als een autonome oplosser van problemen 
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omtrent de waterkwaliteit zag; ook waar er signalen waren dat een oplossing bij andere 
actoren gezocht moest worden, zoals bij de landbouwsector. Het geloof in een 
technische oplossing van defosfatering, mede om het landbouwbelang zeker te stellen, 
laat het voortbestaan van technocratische tendensen in waterbeheer zien.  
Het onderscheid tussen toegepast en fundamenteel onderzoek had lang gediend als 
bescherming van het pact dat de politicus en de technocraat na de Tweede 
Wereldoorlog sloten ten behoeve van de economische en culturele Wederopbouw van 
Nederland. Golterman legde zich echter niet neer bij de beperkingen die zijn status als 
fundamenteel onderzoeker hem formeel oplegde. De oude formulering van 
belanghebbendheid blijft goeddeels overeind in deze episode: het aandeel van 
kunstmest bij eutrofiëring blijft bijvoorbeeld buiten schot.  
De Wet Verontreiniging Oppervlaktewater uit 1970, waar ook de interesse van 
Waterschappen en Provincies voor eutrofiëring vandaan kwam, wordt niettemin 
achteraf de ‘eerste milieuwetgeving van Nederland’ genoemd. Belanghebbendheid zou 
vanaf begin jaren tachtig ook door de gevestigde orde niet enkel meer aan economische 
overwegingen worden gekoppeld, maar ook aan de intrinsieke waarde van water van 
een goede kwaliteit. Natuurbescherming, en dus ook bescherming van de kwaliteit van 
het water, werden na de zichtbaarheid van de vervuiling door bijvoorbeeld vissterfte en 
schuimlagen op het water, in de publieke opinie steeds meer een legitieme doelstelling 
van waterbeheer gevonden. Dat had ook gevolgen voor de inhoud en definitie van 
deskundigheid die door hen werd ingeroepen. 

 De vraag die waterbeheerders immers nu voorlag was: wat was nu water van de 
gewenste kwaliteit? In 1968 werd het Hydrobiologisch Instituut samengevoegd met 
een aantal andere instituten en werd het daaruit voortkomende instituut omgedoopt tot 
het Limnologisch Instituut. Hydrobiologen en limnologen hadden in de jaren zestig 
ieder een ander denkkader als uitgangspunten voor hun studies ontwikkeld. 
Hydrobiologen waren vooral gericht op de samenstelling van soorten; limnologen 
putten vaak uit ‘hulpdisciplines’ als de biochemie. De in de Verenigde Staten 
ontwikkelde uitgangspunten van de systeemecologie heeft limnologen ook in hoge 
mate aangesproken. Aan de benaming hydrobiologie bleef ook nog een tijdlang een 
wat amateuristisch imago kleven; de nieuwe benaming limnologie kwam te verwijzen 
naar het in hoger aanzien staande fundamentele onderzoek naar zoet water. 
In hoofdstuk vijf werd beschreven hoe hydrobiologen door de toenemende vraag naar 
methodes om de waterkwaliteit systematisch te kunnen beoordelen, toegaven op 
theoretische consistentie om, voor waterbeheerders in het gebruik ervan ook handzame
beoordelingsmethodes te kunnen ontwerpen. Op deze manier konden de voorheen als 
wat wereldvreemd weggezette, op taxonomie en typologie gerichte hydrobiologen het 
vertrouwen wekken bij beleidsactoren dat zij degenen waren met de kennis van 
manieren waarop zulke methodes konden worden ontworpen. Daarvoor maakte deze 
groep hydrobiologen gebruik van kwantitatieve vertalingen van de mate van 
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vervuiling, via een integratie van het uit de systeemecologie afkomstige concept trofie 
en het van oorsprong meer op het tellen van afzonderlijke soorten gerichte concept 
saprobie. Aan de theoretische inconsistentie die onherroepelijk het gevolg is van het in 
samenhang bezien van trofie en saprobie werd geen aandacht meer besteed. 
Ik besprak de veranderende grondslag van belanghebbendheid, die nu niet enkel 
sectoraal werd gedefinieerd maar ook gericht raakte op de intrinsieke waarde van een 
33bepaalde waterkwaliteit. Deze ontwikkeling vormt de opmaat voor de entree van het 
‘natuurbelang’ in waterbeheer. De daarmee gepaard gaande noodzaak tot 
herdefiniëring van belanghebbendheid leidde dus tot een reeks keuzes van 
hydrobiologen om zichzelf op die manier te kunnen profileren als partner in de 
discussie bij overheden over de vraag, hoe men die kwaliteit dan moest definiëren en 
beoordelen.  
De ‘fundamentele’ benadering op basis van trofie uit de limnologie en de ‘toegepaste 
benadering’ op basis van saprobie uit de hydrobiologie werden dus tezamen als 
uitgangspunt genomen voor de beoordeling van waterkwaliteit. Het onderscheid werd 
dus lang niet meer zo strikt gehanteerd. Onder invloed van de kritiek op de 
ruilverkavelingen en het technocratisch karakter van de besluitvorming rond de 
Oosterschelde verloor het onderscheid dan ook steeds meer zijn politieke functie om 
een deel van het wetenschappelijk onderzoek voor overheidsdoeleinden te reserveren. 
De rol van de toegepaste wetenschap als handlanger van de Overheid bij grootscheepse 
projecten werd hiermee immers een maatschappelijk twistpunt. 

In de tweede hier onderscheiden fase is dus terug te zien dat de verdedigers van een 
causaal-analytische verklaringswijze inspeelden op de neiging naar technische
oplossingen om ‘het algemeen belang’ van een goede waterkwaliteit en het belang van 
de landbouwsector te verzoenen. Deze oplossingen moesten door Waterschappen 
autonoom in de praktijk kunnen worden gebracht,zodat waterschappen het belang van 
de overgrote deel van de achterban van Waterschappen, namelijk vertegenwoordigers 
van de agrarische sector, niet hoefden te schaden. Door een zelfstandige, technische 
oplossing voor eutrofiëring door te voeren, werd de discussie vermeden over de 
mogelijkheid dat nitraat uit kunstmest óók een oorzaak van eutrofiëring kon zijn.  
Door een technische oplossing aan te dragen die nitraat uit kunstmest als oorzaak van 
eutrofiëring buiten schot hield, werd daarom juist het vertoog van deze groep 
limnologen, met hun causaal-analytische verklaringswijze die de oorzaken van 
eutrofiëring ondubbelzinnig bij fosfaatoverschotten legde, overgenomen als de 
grondslag van nieuw beleid op zowel waterschapsniveau als later ook landelijk niveau. 
Hun overwinning wordt eind jaren zeventig gemarkeerd door het eerste beleid op het 
gebied van fosfaten in Nederland: de Fosfatennota van 1979.  
Saprobie is ontwikkeld door aanhangers van benaderingen op basis van typologie van 
soorten; trofie is ontwikkeld op basis van een energiebiologische benadering die juist 
afstand neemt van de soortenbenadering. De druk op hydrobiologen om saprobie 
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meetbaar te maken past bij een context waarin waterbeheer sterk technocratisch 
georiënteerd was. Hydrobiologen positioneerden zich dus tot halverwege de jaren 
tachtig als gesprekspartners van Waterschappen door in te spelen op die 
technocratische reflex die in het waterbeheer bestond.  
De technocratische reflex in waterbeheer, de autonomie van waterschappen, en een 
begrip van ‘belang’ in termen van ‘sectoren’ bleven vooralsnog dus bepalend in de 
overwegingen en keuzes van deskundigen in hun probleemdefinities. 

III. Veranderend begrip van belang: deskundigen en het ‘natuurbelang’
In de inleiding van deze studie werd aangegeven dat Waterschappen moeite hadden het 
‘zachte’ belang van natuur en milieu te koppelen aan hun organisatiestructuren. Deze 
structuren waren er immers op ingericht de behartiging van de ‘harde’ sectorale 
belangen mogelijk te maken in waterbeheer. Wat natuur en milieu in relatie tot 
waterbeheer moesten gaan betekenen, wisten waterschapsbestuurders en -ambtenaren 
niet. Onduidelijkheid hierover maakte het lastig op een legitieme manier deze belangen 
te vertalen in zeggenschap in waterschapsbesturen en een evenredige belastingbetaling 
door belanghebbenden.  
In de jaren zeventig maakten deskundigen met kennis van de kwaliteit van water hun 
opmars in waterbeheer. In de jaren tachtig raakte een integrale benadering in zwang.  
Deskundigen hoopten via een dergelijke benadering te laten zien dat sectorale belangen 
en belangen gerelateerd aan natuur en milieu, waar ook waterkwaliteit als onderwerp 
deel van uit ging maken, elkaar niet per se hoeven uit te sluiten.   
De oude sectorale belangen, eerder de belangrijkste bestanddelen van wat onder het 
algemene belang werd verstaan, verwezen echter naar een duidelijk omlijnde en goed 
georganiseerde achterban. Het nieuwe natuurbelang miste een dergelijk referentiepunt 
in de maatschappij. Deskundigen zouden vooral vanaf deze periode een belangrijke rol 
gaan spelen in het vaststellen van een ‘objectief’ referentiepunt voor het definiëren van 
het natuurbelang.  
‘Belang’ als basis voor besluitvorming in openbaar bestuur was in de loop der jaren 
echter minder dan voorheen als fundament daarvan gaan dienen. Duidelijk werd dat de 
bestaande definities van belang sociale constructies zijn, met een specifieke historische 
achtergrond. Met de entree van ‘het natuurbelang’ was er behoefte aan ‘re-constructie’ 
van de bestaande definities. De definities van natuurbelang, zoals waterschappen die 
gaandeweg een plek gaven in hun organisatiestructuren (met als culminatiepunt de 
Waterschapswet van 1992) waren dus bij voorbaat gebaseerd op een verouderde 
opvatting van de taken van openbaar bestuur. In de zoektocht naar een meer op de 
nieuwe situatie passende definitie werd politiek, zoals ook in de inleiding werd 
besproken, steeds meer een kwestie van discussie over betekenissen (zie ook Schwarz 
en Thompson, 1990). Deskundigen zouden vanaf halverwege de jaren tachtig in 
waterbeheer in versterkte mate een rol gaan spelen bij de onderhandelingen over de 
betekenis van natuur en milieu in waterbeheer.  



CONCLUSIE

283

Niet alleen overheidsprojecten, maar ook de manier waarop wetenschap zélf zich had 
ontwikkeld kwam in deze derde fase onder vuur te liggen. De opkomst van de 
milieukundige benadering in waterbeheer kan hier als een signaal van worden gezien. 
In hoofdstuk zes analyseerde ik hoe milieukunde op zoek ging naar, ten eerste, een 
manier om wetenschap op een nieuwe manier te definiëren, om zo ook een plek voor 
zichzelf als academische discipline te kunnen opeisen. Een aantal milieukundigen 
benadrukte om deze reden steeds het interdisciplinaire en probleemgerichte karakter 
van de milieukunde. Hoewel sommige voor- en tegenstanders daarbij af en toe nog 
altijd refereerden aan het onderscheid tussen fundamentele en toegepaste wetenschap, 
valt in de discussie ook de tendens te herkennen dat er steeds minder zeggingskracht 
van dit onderscheid uitging.  
Om het beleidsrelevante karakter van de milieukunde te benadrukken, gingen 
voorstanders van een ander begrip van wetenschap en een voorbeeldfunctie voor de 
milieukunde daarbij op zoek naar casus die zich ervoor leenden om de milieukunde als 
een nieuwe vorm van wetenschappelijke kennis te kunnen profileren. In eerste 
instantie, zo geven twee protagonisten van de milieukunde aan, was dat niet eenvoudig 
vanwege een gebrek aan vertrouwen en zelfs regelrecht wantrouwen van overheden en 
het bedrijfsleven ten opzichte van milieukundigen. Tegen het einde van de jaren tachtig 
was die houding veranderd. De mede door deze protagonisten afgedwongen inmenging 
van milieukundigen bij de herinrichting van de Bornse Beek in Twente heeft 
bijgedragen aan die omslag.  
Een aantal bestuurders en ambtenaren in managementfuncties bij het Waterschap 
Regge en Dinkel wilde al langere tijd de interne organisatie van het Waterschap op de 
schop nemen. Zij wilden onder andere een grotere rol te spelen in overleggen tussen 
Gemeente en Provincie. Voorheen hadden de hoofden van de twee uitvoerende 
diensten van het Waterschap deze overleggen bijgewoond. Voorstanders voor 
reorganisatie zagen dit niet langer als wenselijk. Zij initieerden onder andere het 
ontwerp van ‘natte structuurschetsen’, maar tot een reorganisatie kwam het voorlopig 
niet.  
De bereidwilligheid tot reorganiseren ontstond alsnog eind jaren tachtig, onder invloed 
van de plannen voor de herinrichting van de Bornse Beek. Door een milieukundige 
benadering over te nemen voor het uiteindelijke plan, kon men de ingrepen hier als een 
voorbeeld van Integraal Waterbeheer profileren. Dit waterbeheer betekent inhoudelijk 
een integratie van kwaliteits- en kwantiteitsbeheer, en in zijn bestuurlijke uitwerking 
een integrale wijze van planvorming met als uitgangspunt gelijkwaardigheid van de 
betrokken overheden. Het Integraal Beleidsplan Bornsebeek werd ingezet als een 
bestuurlijke technologie om nu een grootscheepse reorganisatie, inclusief een integratie 
van de Technische en Technologische Dienst van het Waterschap, mogelijk te maken.  
Belangen die meespeelden in waterbeheer werden nu gedefinieerd vanuit integraal 
gedefinieerde problemen in hun specifieke context. Zo kon men oplossingen ontwerpen 
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waarbij lokale belangen elkaar niet per se uitsloten. Deze oplossingen vertoonden 
raakvlakken met principes uit de natuurbouw van landschapsecologen. Belangen 
kwamen daardoor in de visie van waterbeheerders te overlappen; ze werden als 
integreerbaar gezien door als startpunt de ervaren problemen te nemen in plaats van 
belangen.  
Vanuit kritiek op de traditionele wetenschap stelde de milieukunde nieuwe ijkpunten 
voor voor een definitie van wetenschap. Milieukundigen wilden zo ook academische 
erkenning verkrijgen voor hun vakgebied. Zij zouden, zoals ook naar voren komt in de 
planvorming voor de herinrichting van de Bornse Beek en nog meer later, bij het 
ontwerp van een Visie voor de inrichting voor de rivier de Regge, vooral hun 
benadering van planvorming inbrengen in waterbeheer. Zij verkregen zo onbedoeld 
vooral erkenning van beleidsmakers van hun nut en relevantie. 

In de derde fase werd dus vooral de integreerbaarheid van belangen benadrukt, met 
verwijzing naar het nieuwe ‘integrale’ denken dat in waterbeheer langzaam aan terrein 
won. Ondertussen stelde een groep wetenschappers met kennis van natuur en milieu de 
huidige discursieve afbakeningen in en definities van wetenschap zélf ter discussie. 
Naar hun idee was de wetenschap zoals zij sinds de Tweede Wereldoorlog had 
ontwikkeld niet in staat de milieuproblemen zoals die bestonden aan te pakken 
vanwege haar gebrek aan interdisciplinariteit en gerichtheid op maatschappelijke 
problemen. Via het nieuwe integrale denken in waterbeheer zagen zij mogelijkheden 
de waarde van de nieuw ontwikkelde benadering op basis van deze andere opvatting 
van wetenschap aan te tonen.    
In de besproken casus in hoofdstuk zes kwam naar voren dat, door een ‘bestuurlijke 
technologie’ op basis van inzichten uit de landschapsecologie te ontwerpen, 
milieukundigen zich positioneerden als gesprekspartners van waterbeheerders. De 
milieukunde werd in steeds belangrijkere mate een ontwerper van zulke bestuurlijke 
technologieën, die niet alleen een technische maar ook een sociale en bestuurlijke 
rationaliteit verdisconteren. De kritiek van sommige onderzoekers van de ontwikkeling 
van de milieukunde is dan ook dat zij zich teveel heeft ontwikkeld in de richting van 
een ‘milieubeleidskunde’. 
In deze fase valt dus te herkennen dat het formuleren van de waterschapstaak richting 
het natuurbelang niet alleen maar als een technische uitdaging, maar ook als een 
bestuurlijke taak werd opgevat. Deskundigen reiken niet alleen technische oplossingen 
aan, maar op basis van een veranderende opvatting van wetenschap, ook kennis uit de 
bestuurskunde en de beleidsanalyse. Zij probeerden de verschillende groepen 
belanghebbenden daarnaast in te laten zien dat belangen niet haaks op elkaar hoeven te 
staan en er een ‘integrale’ oplossing mogelijk is voor verschillende problemen. 
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IV. Vervluchtiging van het belangenbegrip: een andere rol voor Waterschappen 
op grond van verwijzingen naar kennis? 

De gerichtheid op problemen bij Waterschappen zoals die gedefinieerd werden door 
deskundigen leidde ertoe dat Waterschappen steeds meer vanuit hun taken zelf en de 
daarmee samenhangende problemen zoals zij die ervoeren het waterbeheer invulden –
in plaats dus vanuit afwegingen van sectorale belangen ten opzichte van elkaar. Die 
taak werd minder dienstbaar aan wat eerst als het belang van de landbouw en industrie 
werd gezien. Waar de betekenis van ‘het algemene belang’ na de Tweede 
Wereldoorlog eerst dus zonder omhaal aan deze sectorale belangen werd gekoppeld, 
daar verdween vanaf de jaren zeventig langzamerhand de vanzelfsprekendheid van 
deze definitie van het algemene belang.  
Doordat landelijk beleid nu nog meer dan in het geval van de WVO de kaders van het 
waterbeheer door Waterschappen was gaan bepalen, kwam bij waterbeheerders een 
herbezinning op hun taken op gang. Naast een veranderde samenstelling van en 
omgang met belangen speelde ook de toenemende greep mee van landelijke 
beleidsmakers op het beleid en waterbeheer van Waterschappen. Aangaande de nog te 
bespreken discussie over het bestaansrecht van Waterschappen speelt hier op de 
achtergrond mee, dat het begrip belang zelf ook aan zeggingskracht inboette als basis 
van afwegingen in openbaar bestuur. De greep van landelijk beleid waarin 
Waterschappen raakten werd uitgespeeld via de Provincies. 
Vanaf de jaren negentig werd er landelijk gepleit voor gebiedsgerichte benaderingen, 
waarin ook contextuele factoren nu expliciet een rol spelen. Waterbeheerders ijverden 
voor het nemen van de lokale waterhuishouding als vertrekpunt hierin. ‘Water als 
ordenend principe’ werd één van de credo’s van waterbeheerders. 
In hoofdstuk zeven werd besproken hoe het Waterschap Regge en Dinkel vanuit zijn 
weinige, maar toch nog altijd in hogere mate dan bij andere waterschappen aanwezige 
ervaring met integrale planvorming, een toekomstperspectief uitwerkte voor de 
herinrichting van de rivier de Regge. Hierin vertaalde het het principe ‘water als 
ordenend’ naar een methodologie die technisch-inhoudelijke uitgangspunten in de 
vorm van hydrologische ordeningsprincipes één op één vertaalde naar bestuurlijke 
uitgangspunten.  
Hiermee betwistte het Waterschap impliciet de hiërarchische verhouding tussen de 
Provincie en het Waterschap. Formeel zette immers de Provincie kaders voor 
waterbeheerders uit, en niet andersom. Met een kadervormend plan als de Reggevisie 
vond de Provincie dat zij in die rol miskend werd. Het gegeven dat de Reggevisie geen 
wettelijke of beleidsmatige status had, deed aan de weerstand van de Provincie tegen 
de door het Waterschap voorgenomen plannen voor het opstellen van een 
kaderstellende toekomstvisie niets af.  
Het Hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelde de gedachte dat het gevoerde 
peilbeheer als één van de oorzaken moest worden geëvalueerd van het nog altijd niet 
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naar bevrediging opgeloste probleem van eutrofiëring. ‘Functie volgt peil’ was een 
nadere vertaling van het principe ‘water is ordenend’.
Inmiddels had het, onder leiding van de nieuwe voorzitter, flink geïnvesteerd in 
hoogopgeleid personeel en in het opzetten van een coherent onderzoeksbeleid voor de 
komende jaren. Op basis van de capaciteit die binnen de organisatie aanwezig was voor 
het ontwikkelen van kennis, ontwikkelden ambtenaren van het Waterschap een nieuwe 
invulling van peilbeheer, namelijk flexibel peilbeheer. Een nadeel van zulk peilbeheer 
kon zijn dat gebieden met een agrarische functie een hogere grondwaterstand zouden 
krijgen. De melkveehouders in veenweidegebieden waren hier in de meeste gevallen 
geen voorstander van, daar dat in hun visie vooral schade zou opleveren en weinig 
winst.  
Om het tegendeel te bewijzen rekende het Hoogheemraadschap een aantal 
peilscenario’s door. Uiteindelijk overtuigden de ambtenaren de agrariërs echter vooral 
in persoonlijke gesprekken, en niet zozeer via de inzet van het model. Het project is 
echter niet geheel geslaagd te noemen. De Provincie Zuid-Holland zou een aanzienlijk 
aantal voorstellen voor flexibel peilbeheer afkeuren omdat de grondwaterstand in die 
gevallen te ver zou uitzakken. De Provincie voorzag als gevolg daarvan inklinking en 
verdere maaivelddaling. Speerpunt van haar beleid was dat dat zoveel mogelijk 
voorkomen moest worden. Daarom hanteerde zij de marges waarbinnen de 
grondwaterstand mocht fluctueren streng.  
De kennis van peilbeheer die het Hoogheemraadschap echter ten toon had gespreid, 
betaalde zich op een andere manier echter alsnog uit. De toezichthoudende, 
controlerende functie van de Provincie liet zij in de nieuwe nota Peilbeheer die 
uitkwam in 2008 gedeeltelijk varen. Volgens de Provincie had het Hoogheemraadschap 
inmiddels zoveel kennis ontwikkeld hiervan, dat afstemming van tevoren voldoende 
was. Het ‘belerende en betuttelende’, zoals een medewerker van de Provincie Zuid-
Holland de oude rol van de Provincie typeerde, zegt de Provincie hiermee los te laten. 
Waterschappen benadrukten in toenemende mate het belang van de taken die zij 
vervullen en de kennis die zij daarvoor in huis zouden hebben. Zij legden de nadruk op 
hun kennis als een vorm van deskundigheid die alleen een Waterschap kan 
ontwikkelen; namelijk een vorm van kennis die een technische met een sociale 
rationaliteit verenigt. Zo formuleerden zij argumenten voor hun bewering, dat zij naast 
de Provincie een aparte, zelfstandige taak vervulden die naast die van de Provincie 
moest kunnen bestaan; en dat hun taak het liefst niet al te veel ondergeschikt aan de 
plannen van Provincies moest worden gemaakt.  
In deze vierde fase is herkenbaar hoe zich bij Waterschappen een nieuw zelfbewustzijn 
ontwikkelde op basis van de andere kennis die zij in de jaren daarvoor hebben 
ontwikkeld. Die kennis heeft vooral betrekking op aspecten van natuur en milieu in 
waterbeheer. Zij zetten in toenemende mate in op het vergroten van hun rol in 
bestuurlijke processen enerzijds, en op het ontwikkelen van eigen 
‘waterschapsspecifieke’ kennis, nodig voor contextuele oplossingen, anderzijds. Niet 
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de mechanismen voor belangenafweging die binnen het Waterschap bestaan diende 
vooral ter legitimering van hun bestaansrecht, maar de kennis die zij in de loop der 
jaren zich hadden verworven en hadden doorontwikkeld.  

In de manier waarop deskundigen zich als gesprekspartners van Waterschappen 
positioneerden zijn dus de volgende veranderingen te herkennen. Waar deskundigen 
via het vormgeven van kwaliteitsbeheer eerst vooral inspeelden op de technocratische 
reflexen in waterbeheer in Nederland, sprongen zij halverwege de jaren tachtig in op de 
behoefte aan een benadering die verwantschap toont met de op de systeemecologie 
gebaseerde beleidskoers van integraal waterbeheer. De deskundige zette zijn strategie 
niet langer uit met het oog op de gevestigde belangen, maar verkende manieren waarop 
belangen geïntegreerd kunnen worden in waterbeheer.   
De ‘sectorale’ belangen van landbouw en industrie dienden daarbij niet langer als de 
enige uitgangspunten. De nieuwe deskundige voegde zich naar de behoefte van 
Waterschappen om het ‘zachte’ natuurbelang vorm te geven in hun waterbeheer. 
Vooruitlopend op het laatste deel van deze conclusie wordt dan de vraag, wiens belang  
– om in de logica van de Waterschapsdemocratie te blijven – dat ‘natuurbelang’ dan 
vertegenwoordigt. Met andere woorden: wat is de rol van de deskundige dan precies bij 
het definiëren van kwesties rond natuur en milieu in het waterbeheer door 
Waterschappen, en hoe is die rol gelegitimeerd?  
De discussie over de democratische legitimiteit van Waterschappen blijft al die tijd 
sluimeren, en werd eind jaren tachtig in aanloop naar het van kracht worden van de 
Waterschapswet opnieuw actueel. In de argumenten die worden aangevoerd in de 
discussie wordt echter op geen enkele manier verdisconteerd, dat veranderingen in de 
manier waarop deskundigen zich als gesprekspartners van Waterschappen 
positioneerden nauw samenhangen met de druk op Waterschappen om zich naar een 
bredere achterban – inclusief ‘ingezetenen’ – te verantwoorden.  
De deskundigen die Waterschappen in de arm namen hadden kennis ontwikkeld van 
eutrofiëring, saprobie en trofie, natuurbouw, andere vormen van peilbeheer en 
gebiedsgerichte benaderingen. Via juist deze deskundigen wilden Waterschappen 
aantonen dat zij wel degelijk bereid waren rekening te houden met degenen uit die 
achterban die onderwerpen gerelateerd aan natuur en milieu belangrijk vonden. Of met 
verwijzing naar de nieuwe deskundigheid op het gebied van natuur en milieu het door 
hen ontwikkelde natuur- en milieubeheer in relatie tot waterbeheer daarmee ook 
werkelijk democratisch gelegitimeerd is, en dus als argument voor het laten 
voortbestaan van waterschappen kan dienen zoals dat in het door veel Waterschappen 
ontwikkelde vertoog wordt aangevoerd, is echter maar zeer de vraag.  
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Relevantie voor transitiestudies, beleidsanalyse en historisch onderzoek naar 
waterbeheer 
In de inleiding blikte ik vooruit op de theoretische opbrengsten van deze studie voor 
studies naar transities, voor de interpretatieve beleidsanalyse en voor historisch 
onderzoek naar de ontwikkeling van waterbeheer in Nederland. Aan de hand van de 
voorgaande recapitulatie van het empirisch materiaal zal nu worden uiteengezet hoe die 
relevantie zich in dit onderzoek bewijst.  

Transitiestudies: de rol van bestaande instituties, kennis en materie 
Voor studie naar transities vallen op grond van dit onderzoek twee lessen te trekken. 
De eerste betreft het vaak beweerde faillissement gedurende transities van bestaande 
instituties met een historische achtergrond in het Modernisme. Het zal naar voren 
komen dat zulke instituties in de discussies over hun bestaansrecht via het ontwikkelen 
van nieuwe kennis hun bestaan echter op een andere manier weten te legitimeren. Deze 
conclusie heeft betekenis voor de discussie over de democratische legitimering van 
transities en de discussie over de relatie tussen handelen (agency) en structuur – zoals 
verankerd in beleidsarrangementen – gedurende een transitie. Ze verbindt kwesties van 
legitimiteit met studie naar de inhoud van kennis, en de rol van beiden in transities.  
De tweede les betreft de in de inleiding besproken rol van materie en reflexiviteit. 
Gedurende een transitie bemiddelt feedback vanuit materie in veranderingen in 
kennisvertogen (Bos & Grin, 2008). Disciplinerende maatregelen gericht op controle 
van gedrag raken uit de gratie (zie ook Scott, 1998). Gedurende een transitie zijn vaak 
signalen van verhoogde reflexiviteit waarneembaar in de probleemdefinities die op 
basis van veranderend inhoudelijk inzicht worden opgesteld.  
Ook in de transitie in waterbeheer is sprake van verhoogde reflexiviteit in 
kennisinhouden, zo zal ik in deze paragraaf betogen. Voor transitiestudies betekent dit 
dat men bij de studie naar kennis in ogenschouw dient te nemen dat kennisvertogen 
gedurende een transitie steeds refereren aan materie op basis van reflexiviteit – oftewel 
op basis van een niet op volledige controle gerichte reactie op de manier waarop ‘het 
systeem’ ongewenste neveneffecten produceert.

In hoofdstuk één werd het door Arts et al. aangehaalde proces van institutionalisering 
van beleidsarrangementen in waterbeheer besproken. De ontwikkeling van wetten en 
beleid rond het waterbeheer door Waterschappen werd opgevat als proces waarin 
periodes van stabilisering en verandering elkaar afwisselen. Vanaf het begin van de 
jaren zestig vormden de discussie over de democratische legitimering van het 
waterbeheer door Waterschappen en de manier waarop zij het ‘algemeen belang’ 
inpasten in hun waterbeheer belangrijke aanzetten tot verandering. Hierdoor voltrokken 
zich op de vier dimensies van het beleidsarrangement veranderingen: de samenstelling 
van actoren die betrokken waren bij waterbeheer veranderde, evenals wetten en 
procedures (regels), beleid en kennis (discursieve dimensie), en financiële regelingen 
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(hulpbronnen). De discussie over financiering van de behartiging van het algemene 
belang door Waterschappen zwengelde de discussie over hun bestaansrecht aan. Eind 
jaren zestig poogden activisten voor hervorming van de democratie de 
actorconfiguraties rond waterbeheer, waarin de belangrijkste actoren afkomstig waren 
uit de agrarische en industriële sector, te veranderen. Zij vonden steun bij de 
opkomende milieubeweging. Op de dimensie van regels vonden deze acties hun 
weerslag in de zogenoemde ‘eerste milieuwetgeving van Nederland’, namelijk de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren uit 1970. Er kwamen hulpbronnen beschikbaar 
voor Waterschappen om te werken aan een betere waterkwaliteit. Rondom 
‘waterkwaliteit’ ontwikkelde zich een nieuwe invulling van de discursieve dimensie. 
Gedurende deze ontwikkelingen bleef de legitimiteitsvraag in waterbeheer spelen. 
Deze ontwikkelingen vormden aangrijpingspunten voor waterschappen om zich een 
ander beeld van hun institutionele identiteit te vormen en daarmee hun bestaan op een 
andere manier te legitimeren.  
Door welke factoren de rol die kennisontwikkelaars speelden in deze ontwikkelingen 
werd bepaald, komt naar voren in hoofdstuk twee. Het ontstaan van de specifieke 
actorconfiguraties rond deze Waterschappen werd hier besproken, evenals de hun tot 
beschikking staande hulpbronnen en veranderingen hierin, de voorkeuren die zij 
ontwikkelden voor bepaalde kennisvertogen, het beleid dat zij zelf voerden en in 
opdracht van het Rijk uitvoerden, en de invloed van formele procedures en wetten op 
hun handelen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland had, mede door de overvloedig 
aanwezige hulpbronnen in de vorm van financiële middelen, al vroeg een interesse in 
‘de hoedanigheid van het oppervlaktewater’ ontwikkeld.  Zij verkreeg daardoor al 
vanaf de jaren twintig een positie als gesprekspartner in de actorconfiguraties die zich 
rondom de kwaliteit van het oppervlaktewater hadden ontwikkeld, en waarin 
bijvoorbeeld de leden van de Hydrobiologische Club een belangrijke rol speelde.  Het 
Waterschap Regge en Dinkel was opgericht vanuit de door de Rijksoverheid ervaren 
noodzaak de overstromingen in het gebied in te dammen ten behoeve van de sociaal-
economische ontwikkeling van Twente.  De actorconfiguratie die daar ontstond richtte 
zich in zijn keuzes en het daarop gebaseerde handelen sterk naar deze doelstelling. Zij 
bestond voornamelijk uit degenen met een economisch belang in waterbeheer in de 
regio.  
In hoofdstuk drie stond de discursieve dimensie van de in hoofdstuk één en twee 
beschreven beleidsarrangementen centraal. Ik ging in op de ontwikkeling van beleid op 
het gebied van kennisontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog, in relatie tot de 
ontwikkeling van de technisch-inhoudelijke inzichten waar de twee Waterschappen 
zich vooral op baseerden in hun waterbeheer. Gedurende hun zoektocht naar een 
werkbare verhouding tot een zich vanaf de negentiende eeuw oprukkende 
Rijksoverheid, ontwikkelden zij voorkeuren voor bepaalde thema’s en technisch-
inhoudelijke inzichten betreffende die thema’s. Er werd ingegaan op beleid dat de 
ontwikkeling van zulke inhoudelijke inzichten vooral na de Tweede Wereldoorlog zelf 
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gaat structureren; namelijk wetenschapsbeleid dat sterk leunt op het discursieve 
onderscheid tussen fundamentele en toegepaste wetenschap.  Dit onderscheid bepaalde 
tot ver in de jaren tachtig van de vorige eeuw de verdeling van financiële hulpmiddelen 
voor het doen van onderzoek.  
In hoofdstuk vier kwam aan bod hoe de in hoofdstuk één, twee en drie geanalyseerde 
‘structuurelementen’ het handelen van deskundigen en waterbeheerders bepaalden, en 
vice versa. In het eerste deel van dit hoofdstuk werd geanalyseerd hoe een bepaalde 
groep deskundigen tegen de grenzen van hun handelen aanliepen vanwege de 
institutionalisering van het discursieve onderscheid tussen zuivere en toegepaste 
wetenschap in beleidsarrangementen in waterbeheer. Het Hoogheemraadschap van 
Rijnland wilde graag de naar hun idee best voorhanden kennis inzetten ter bestrijding 
van eutrofiëring – oftewel overmatige algenbloei in oppervlaktewater. Het Waterschap 
betrok die kennis bij het Limnologisch Instituut; een instituut gelieerd aan de 
Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) en gericht op het 
stimuleren van ‘zuiver’ wetenschappelijk onderzoek. De pogingen van de betreffende 
deskundige om eutrofiëring als een probleem van de Overheid voor te stellen, werden 
om die reden niet gewaardeerd.  
Er ontstond ook een woordenwisseling tussen deze deskundige en een promovenda die 
was aangesteld om de oorzaken van eutrofiëring in het beheersgebied van Rijnland te 
onderzoeken. Waar deze deskundige altijd had volgehouden dat die oorzaak fosfaat 
was, was volgens de promovenda de oorzaak bij Rijnland de hoeveelheid nitraat in het 
water. Waar de deskundige van het Limnologisch Instituut eerst stuitte op weerstand op 
basis zijn positie binnen de bestaande actorconfiguratie als fundamenteel onderzoekers, 
daar werd de door hem zo zorgvuldig opgebouwde consensus rond de oorzaken van het 
probleem nu opnieuw bedreigd. Structuren als vastgelegd in wetenschapsbeleid kunnen 
dus handelingsruimte beperken, maar het handelen van de één kan ook strijdig zijn met 
het handelen van de ander.  Hier werd een conflict op het niveau van de 
actorconfiguratie bepaald op basis van de autoriteit van de deskundige van het 
Limnologisch Instituut. Deze autoriteit had hij zich op grond van verwijzing naar 
hulpbronnen als bijvoorbeeld de financiering van zijn instituut op grond van het 
fundamentele onderzoek dat daar werd verricht; alsmede door verwijzing naar de 
fundamentele kennis. Hij zou zich die kennis wel hebben verworven; waar de 
promovenda daar niet over zou beschikken. 
In het tweede deel van dit hoofdstuk werd beschreven hoe bij het Waterschap Regge en 
Dinkel vanaf de jaren dertig een werkwijze werd ontwikkeld, die in de decennia die 
volgden op allerlei manieren in stand werd gehouden. Het handelen van het 
Waterschap werd vanwege de oorspronkelijke doelstellingen bij de oprichting van het 
Waterschap, die voor een belangrijk deel door de Rijksoverheid waren geformuleerd, 
bepaald door de doelstellingen die landelijk beleid aan waterbeheerders oplegde. 
Ruilverkavelingsbeleid en het maximaliseren van de landbouwopbrengst waren de 
twee belangrijkste doelen. Ze zijn te zien als stabiliserende structuurelementen in de 
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discursieve dimensie. Allerlei regels en hulpbronnen in de vorm van subsidieregelingen 
dienden om dit beleidsarrangement verder te stabiliseren.  
Het Waterschap ontwikkelde een lokale vorm van cultuurtechniek om beken en 
rivieren te verdiepen en te verbreden, om zo de grondwaterstand van de omliggende 
landbouwgronden verder naar beneden te brengen. Waarschuwingen voor verdroging 
die in de jaren dertig nog hoorbaar waren werden daarbij genegeerd; niet omdat men 
zich niet van de mogelijke gevolgen hiervan bewust was, maar omdat het handelen op 
basis van de in hoofdstuk twee beschreven historisch overgeleverde structuren werd 
bepaald. Binnen die structuren was geen ruimte om aandacht aan de consequenties van 
verdroging te besteden. 
In hoofdstuk vijf kwam naar voren hoe verandering op de dimensie van regels en 
actorconfiguraties leidde tot erkenning van problemen met de kwaliteit van 
oppervlaktewater én erkenning van de methodes die waren ontwikkeld door 
hydrobiologen ter beoordeling van de waterkwaliteit. Zij ontwikkelden een 
kennisvertoog dat aansloot op de specifieke voorkeuren die bij het 
Hoogheemraadschap van Rijnland bestonden voor zulke methodes. In deze periode 
werd kennisontwikkeling vooral gestructureerd door veranderingen in regels en 
actorconfiguraties.  
In hoofdstuk zes werd besproken hoe deskundigen probeerden het 
geïnstitutionaliseerde discursieve onderscheid tussen toegepast en fundamenteel 
onderzoek aan relevantie te doen inboeten, door een andere definitie van wetenschap 
naar voren te schuiven. Waterschappen sprongen in op de veranderingen op deze 
discursieve dimensie en veranderingen in regels: nieuwe wetten en 
beleidsprogramma’s verordenden hen van hogerhand tot het experimenteren met 
methodes voor integraal waterbeheer. De onder invloed van de milieubeweging 
veranderende actorconfiguraties op lokaal niveau zorgden voor de koppeling tussen de 
doelen van de milieukundigen en de doelen van het betreffende Waterschap: het was 
onder andere de Provinciale Milieufederatie die in samenwerking met een medewerker 
van het Ministerie van LNV protest aantekende tegen de eerste plannen van het 
Waterschap om een beek te verbeteren. Door veranderingen op de discursieve dimensie 
betreffende de definitie van wetenschap, veranderingen op de dimensie van regels en 
veranderingen in de lokale actorconfiguratie ontwikkelde men in de experimenten die 
men opzette anderssoortige kennis.  
In hoofdstuk zeven kwam naar voren hoe het Waterschap de nieuw verworven 
inhoudelijke inzichten inzette om zichzelf een nieuw bestaansrecht te verschaffen als 
behartiger van ‘het groene belang’. Het Waterschap bakende tevens opnieuw zijn 
terrein af ten opzichte van de Provincie; de bestuurslaag die door het Waterschap werd 
en wordt beschouwd als zijn eeuwige concurrent, zoals in het eerste hoofdstuk van 
deze studie naar voren kwam. Hier droeg kennisontwikkeling bij aan veranderingen op 
de discursieve dimensie, die er op hun beurt toe leidden dat er veranderingen optraden 
op de dimensie van regels en actorconfiguraties. Waar kennisontwikkeling dus eerst 
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gestructureerd wordt, structureert dit proces zelf andere dimensies van het 
beleidsarrangement.  

Samenvattend veranderde de definitie van belang en de manier waarop belangen 
werden meegewogen in het waterbeheer door waterschappen. Kennisontwikkeling 
werd aanvankelijk gestructureerd door regels, hulpbronnen en bestaande 
actorconfiguraties. Veranderingen vinden in eerste instantie vooral plaats op deze meer 
institutionele dimensie. Door deze veranderingen  ontstaat ruimte voor 
kennisproducten om op hun beurt ook weer de institutionele dimensie te structureren. 
Op basis van onderzoek van inhoudelijke kennis als onderdeel van de discursieve 
dimensie, die op haar beurt weer sterk bepaald wordt door de dimensie van 
actorconfiguraties, regels en hulpbronnen, valt als eerste les voor transitiestudies de 
conclusie te trekken dat inhoudelijke kennis en de verwijzing daarnaar  bestaande 
instituties een nieuw bestaansrecht verschaft. Zij worden onderdeel van nieuwe 
beleidsarrangementen. In de vorming van die nieuwe beleidsarrangementen trekken zij 
een zekere rol naar zich toe. Het Waterschap, zo besprak ik in hoofdstuk zeven, moest 
bijvoorbeeld vorm gaan geven aan een veel breder palet van beleidskoersen en taken, 
waarin ook het natuurbelang werd verdisconteerd.  
De dynamiek van transities wordt dus mede bepaald door verhouding tussen manieren 
van democratische legitimering, de rol van kennis daarbij en institutionele stabiliteit en 
verandering in beleidsarrangementen. Democratische legitimering en 
kennisontwikkeling zijn kwesties die steeds in elkaars licht moeten worden bezien. De 
beleidsarrangemententheorie als heuristiek werpt licht op de dynamiek tussen de meer 
discursieve (kennis, beleid) en de meer institutionele (regels, hulpbronnen, 
actorconfiguraties) dimensies van transities.  
Een tweede les voor transitiestudies is dat praktijken gericht op verandering vaak 
voortkomen uit pogingen om in te spelen op feedback die gegenereerd wordt vanuit de 
materiële werkelijkheid. Herkenbaar in de inhoud van kennis is dat men afstand neemt 
van paradigma’s gericht op het disciplineren en controleren van bepaalde 
verschijnselen. Kennis gericht op het bijdragen aan een transitie vertoont dus vaak 
sporen van de in de inleiding beschreven ‘reflexiviteit’. In de ingrepen in de jaren 
zeventig zoals ik die hier beschreef, namelijk de aanpak van eutrofiëring door 
defosfatering toe te passen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en de aanleg van een 
nieuw kanaal op basis van de aloude cultuurtechnische principes, is weinig van zulke 
reflexiviteit waarneembaar. Het verschijnsel verdroging en een aantal natuurtechnische 
maatregelen die ter bestrijding daarvan werden genomen, zoals in hoofdstuk zes werd 
besproken, zijn wel een voorbeeld van zulke feedback en daarop geënte maatregelen in 
waterbeheer. Ook het langetermijndenken dat spreekt uit de wensen van de opstellers 
van de Reggevisie duidt op het stelselmatig willen voorkomen van de ongewenste 
neveneffecten van de modernistische wijze van waterbeheer.   
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Bij studie naar de rol van kennis in transities is het dus van belang zich permanent 
rekenschap te geven van mogelijke aanzetten tot reflexiviteit die zich in veranderingen 
in kennisvertogen manifesteren. Die aanzetten ontstaan vaak op momenten gedurende 
de transitieperiode dat men zich bewust wordt van de negatieve neveneffecten van het 
handelen tot dan toe.  

Interpretatieve beleidsanalyse: de rol van kennisinhouden 
Deze studie is relevant voor de beleidsanalyse omdat zij de rol van kennis en 
deskundigen benadert vanuit een benadering gericht op de inhoud van kennis.  
In hoofdstuk vijf en zes van deze studie ging ik nadrukkelijk op de rol van 
kennisinhouden in. In hoofdstuk vijf kwam aan de orde hoe het concept saprobie 
vanwege zijn oorsprong in de op kwalitatieve typologieën georiënteerde hydrobiologie 
in eerste instantie geen voedingsbodem vond in de internationale gemeenschap van 
hydrobiologen en limnologen. Pas nadat de energiebiologische benadering van de 
Amerikaanse ecologen H.T. en E.P. Odum aan het concept werd gekoppeld door de 
Duitse limnologen Caspers en Karbe, begon de hydrobiologische gemeenschap 
saprobie algemeen een aantrekkelijker concept te vinden. Aangedrongen werd op een 
cijfermatige onderbouwing van het verschijnsel, omdat men vreesde dat men anders 
door beleidsmakers, die eind jaren zestig worstelden met vraagstukken rondom 
waterkwaliteit, niet serieus genomen zou worden. De inconsistentie tussen de van 
oorsprong op kwalitatieve methoden geënte theorieën rond saprobie en de vertaling van 
saprobie naar energiebiologische theorie werd echter niet opgelost. Onder verwijzingen 
naar het gebruiksgemak van methoden gebaseerd op de benadering van Caspers en 
Karbe vond dit denken ingang bij Nederlandse beheerders van de waterkwaliteit. 
Theoretische consistentie werd dus opgeofferd ten behoeve van het gemak waarmee 
saprobie op basis van de al bestaande methodes van monstername en analyse 
getalsmatig kon worden uitgedrukt.  
In hoofdstuk zes kwam aan de orde hoe milieukundigen ertoe kwamen om de definitie 
van wetenschap zelf te betwisten. In plaats van zich te oriënteren op het discursieve 
onderscheid tussen toegepaste en fundamentele onderzoek, stelde zij voor dat de 
wetenschappelijkheid van kennis voortaan werd afgemeten aan de mate van 
interdisciplinariteit en probleemgerichtheid. Op deze manier hoopten zij 
wetenschappelijke erkenning te krijgen voor ‘de milieukunde’. Deze was in de jaren 
zeventig nog vooral een activistische groepering geweest, die tot binnen de muren van 
de Academie had weten door te dringen. Die wetenschappelijke erkenning verkregen 
milieukundigen slechts mondjesmaat. Erkenning van hun benadering door 
beleidsmakers was wel in ruime mate aanwezig. Milieukundigen hadden onder andere 
inzichten uit de landschapsecologie overgenomen. Het idee van natuurbouw dat 
milieukundigen uit deze nieuwe subdiscipline van de ecologie hadden overgenomen, 
sprak een aantal waterschapsbestuurders en ambtenaren zeer aan. Zij zagen er de 
mogelijkheid in de landelijke beleidskoers van integraal waterbeheer zowel een 
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technisch-inhoudelijke als ook een bestuurlijke vertaling te geven. In het geval van de 
casus die in dit hoofdstuk zal worden beschreven, waren die voorstellen voor een 
andere manier van waterbeheer en een andere bestuurlijke organisatie al eerder gedaan. 
Deze hadden toen echter geen voedingsbodem gevonden. De milieukunde zou zich 
door de toenemende erkenning vanuit de beleidswereld volgens een aantal 
wetenschapssociologen teveel tot een ‘milieubeleidskunde’ ontwikkelen. De kritische 
massa die de milieukunde in de jaren zeventig en tachtig had ontwikkeld en ingezet ten 
behoeve van verandering in milieubeleid en waterbeheer zou nu teveel worden 
ingeruild voor een politieke correctheid ten opzichte van overheden; die in de loop van 
de jaren negentig tevens de belangrijkste geldschieters zouden worden van 
milieukundig onderzoek.  

Deze studie is relevant voor beleidsanalyse omdat erin wordt aangetoond dat de 
productie van legitimiteit niet is voorbehouden aan politiek-bestuurlijke processen, 
maar al wordt voorbereid in de ontwikkeling van  inhoudelijke vertogen zelf;  via de 
keuzes die deskundigen maken. Zij maken ogenschijnlijk theoretische keuzes vaak om 
andere dan inhoudelijke redenen, zoals ik in de vorige paragraaf heb geanalyseerd. Ook 
via kennisontwikkeling verplaatst politiek zich dus.  
Voor beleidsanalytici is het dus zaak tevens oog te hebben voor de wisselwerking 
tussen inhoud van paradigma’s en de institutionele dimensies. Door deze inhoudelijke
dimensie in samenspel met institutionele dimensies te beschouwen kan de rol van 
kennis in beleidsvorming en de vorming van nieuwe institutionele identiteiten beter 
worden begrepen dan vanuit enkel studie naar de rol van experts.  

Historisch onderzoek naar de ontwikkeling van waterbeheer in Nederland: discursieve 
verschuivingen en de ontwikkeling van een kritisch perspectief 
Veranderingen in het taalgebruik van waterbeheerders en toevoegingen van nieuwe 
termen hebben vaak een politieke betekenis. Een term als ‘ingezetene’ is bijvoorbeeld 
een term met een dergelijke betekenis; ze signaleert de vertaling van de eerder 
uitgebreid besproken ontwikkeling van de ‘collectivering van het begrip belang’ (Hall, 
2003) in een wettelijk kader. Met in acht name van het veranderende karakter van 
politiek en de ‘ecologische wending’ in waterbeheer kan de uitvinding van de term 
‘ingezetene’ worden gezien als een poging om de fundament van de 
Waterschapsorganisatie in vertegenwoordiging op basis van ‘belangen’ via 
‘categorieën’ in de Waterschapsbesturen nogmaals te bestendigen. 
Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van de term van en belangstelling voor 
‘waterkwaliteit’. In hoofdstuk een zal naar voren komen dat de kwaliteit van 
oppervlaktewater een kwestie werd waar de Rijksoverheid betrokkenheid bij toonde. 
Ze wilde dat de decentrale overheden als Provincie en Waterschap deze taak op zich 
zouden nemen. Zo zouden zij ook het algemene belang beter kunnen behartigen, in 
plaats van enkel de sectorale belangen. De term ‘kwaliteit’ raakte eigenlijk pas goed 
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vanaf het begin van de jaren zeventig in omloop in waterbeheer. Eerder sprak men bij 
Waterschappen, zo zal in hoofdstuk twee naar voren komen, vooral van verzilting. 
Zout water leverde immers de grootste schade op aan landbouwgewassen. Organische 
vervuiling doordat afvalwater ongezuiverd op het oppervlaktewater werd geloosd, 
ervoer men vanaf de jaren twintig in toenemende mate wél als een probleem. Dit 
probleem werd echter oplosbaar geacht door het ‘zelfreinigende vermogen’ van water 
aan te spreken.  
In hoofdstuk drie komt aan bod hoe ‘eutrofiëring’, oftewel overmatige algenbloei, als 
een politiek probleem naar voren werd geschoven door een aantal deskundigen. Hun 
specifieke causaal-analytische definitie van eutrofiëring werden zeer invloedrijk in de 
vertogen rondom waterkwaliteit zoals die in de jaren zeventig zouden worden 
ontwikkeld. In hoofdstuk vijf komt heel precies naar voren welke strijden er werden 
uitgevochten rondom manieren om de waterkwaliteit te beoordelen.  
Ook kwam in hoofdstuk vijf naar voren hoe ‘saprobie’ gedurende een aantal decennia 
uitgroeide tot een veelgebruikt concept in de waterwereld. Het gebruik ervan is een 
signaal dat een deels biologisch, deels systeemecologisch begrip van watervervuiling 
geïnstitutionaliseerd raakt in waterbeheer.  
De eerder aangehaalde causaal-analytische opvatting van de oorzaak van eutrofiëring 
in relatie tot waterkwaliteit werd op haar beurt weer ingekaderd in het beleidsvertoog 
‘integraal waterbeheer’ uit 1985. De samenhang tussen bestaande problemen werd 
hierin benadrukt. In hoofdstuk zeven komt naar voren hoe Rijnland via zijn peilbeheer 
(‘kwantiteitsbeheer’) probeerde de waterkwaliteit te verbeteren door eutrofiëring via 
een andere vorm van peilbeheer terug te dringen. 
De bijdrage aan de waterstaatshistorische literatuur van deze studie bestaat eruit, dat 
hier een discursieve dimensie wordt onderscheiden die discussies over de legitimering 
van het bestaan van bepaalde instituties een bepaalde richting in sturen. Veranderingen 
in probleemdefinities worden als startpunt van onderzoek genomen, in plaats van 
overgenomen in het narratief van deze studie. Hierdoor ontstaat meer distantie tot 
ontwikkelingen in waterbeheer, waardoor de bestaande genres in deze literatuur een 
nieuwe invalshoek wordt geboden voor verder historisch onderzoek en men een meer 
kritisch perspectief kan ontwikkelen op de ontwikkelingen in het waterbeheer in 
Nederland.  

Nieuwe oriëntaties in de discussie over het bestaansrecht van het Waterschap  
De overtuigingskracht van verwijzingen naar sectorale belangen in processen van 
beleids- en besluitvorming nam vanaf halverwege de jaren tachtig af. Het begrip 
‘belang’ werd steeds ongrijpbaarder, want hoe kan bijvoorbeeld het ‘collectieve 
belang’ van natuur nu een plek krijgen in de Waterschapsorganisatie, dat immers 
gebaseerd is op een begrip van belang analoog aan een indeling van het 
maatschappelijk middenveld in termen van ‘sectoren’?
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Discussies over het bestaansrecht van Waterschappen richten zich vaak op het 
vermeende gebrek aan democratische legitimering. In hoofdstuk één gaf ik aan dat dat 
volgens sommige bestuurskundigen een valse discussie is, omdat Waterschappen zich 
in de praktijk achteraf verantwoorden en daarom geen ‘ontwikkelingsdemocratie’ maar 
een ‘waarborgdemocratie’ vertegenwoordigen.  Ik vraag mij af of de focus überhaupt 
op democratische legitimiteit zoals die in de meeste discussies wordt begrepen moet 
liggen, of dat een dergelijk uitgangspunt voorbij gaat aan de manier waarop 
Waterschappen voornamelijk legitimiteit (proberen te) genereren; namelijk niet vooral 
via het stemmen eens in de vier jaar, maar via allerhande inspraakprocedures 
gedurende die periode. 
Als men een discussie over het bestaansrecht van Waterschappen en hun democratische 
legitimering niet op basis van een vertekend beeld van de wijze waarop Waterschappen 
legitimiteit  genereren wil voeren, zou men ten eerste de vraag moeten stellen hoe men 
bij onderbrenging van de taken van het Waterschap bij een andere overheid – de 
Provincie wordt vaak genoemd –  inspraak in beslissingen van waterbeheerders 
mogelijk maakt. Via die procedures wordt immers in zekere mate voor het (vermeende) 
gebrek aan democratische legitimiteit bij Waterschappen langs het genereren van 
outputlegitimiteit gecompenseerd.  
Het valt te verwachten dat een deel van deze procedures zullen verdwijnen, al was het 
maar omdat met het onderbrengen van de technische diensten van Waterschappen bij 
provincies anno 2010 bedoeld wordt om het aantal ambtenaren terug te brengen. 
Vooral het aantal ambtenaren dat op het regelen van inspraakprocedures wordt ingezet 
zal dan worden teruggebracht: technici voor bijvoorbeeld dijkonderhoud blijven 
immers nodig. De discussie over het afschaffen van Waterschappen zou zich niet 
moeten richten op het vermeende gebrek aan democratische legitimiteit maar op de 
vraag of het aanvaardbaar is als geëigende inspraakprocedures – de mechanismen voor 
het genereren van outputlegitimiteit – verdwijnen.   
In relatie tot het voorgaande zou deze vraag rond inspraak echter ook anders 
geformuleerd kunnen worden. Met de ‘collectivering’ van ‘belang’ in waterbeheer, om 
met Van Hall (2003) te spreken, is een definitie van de ‘zachte’ natuurbelangen even
belangrijk geworden als die van de ‘harde’ sectorale belangen. Met het uitblijven van 
een maatschappelijk ijkpunt voor definiëring van die natuurbelangen hebben 
milieufederaties en deskundigen in de cirkel rond het Waterschap zich deze taak 
toegeëigend.  
Een tweede voorstel voor heroriëntatie van de discussie over Waterschappen is dan ook 
om zich te richten op de vraag of men met het afschaffen van de 
Waterschapsdemocratie en tenminste een deel van de bijbehorende inspraakprocedures, 
de definiëring van het ‘natuurbelang’ door deskundigen niet enkel nog minder
bemiddelbaar maakt voor degenen die hier op de één of andere manier een stem in 
zouden moeten hebben. In een tijd waarin voorheen onbetwiste ideeën over de 
noodzaak van bijvoorbeeld het aanleggen van retentiegebieden – zie de discussie rond 
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de polder Groot-Mijdrecht – of van het ‘teruggeven’ van land aan water – zie de 
discussie rond de Hedwigepolder – in toenemende mate alsnog omstreden blijken, lijkt 
een bepaalde mate zeggenschap over wat waterbeheer in relatie tot natuurontwikkeling 
moet betekenen geen overbodige luxe. Er moet met andere woorden gewaakt worden 
voor de situatie dat deskundigen zich het alleenrecht op het formuleren van zulke 
definities toe-eigenen; zéker als die deskundigheid steeds meer ten dienste van 
diezelfde overheden die deze plannen ontwikkelen komt te staan – zoals in hoofdstuk 
zes en zeven naar voren kwam –  en deskundigen diezelfde overheden om allerlei 
redenen minder kritisch benaderen. 
Samengevat werd in deze studie geanalyseerd op welke manier processen van 
kennisontwikkeling een eigen dynamiek kennen. Deze dynamiek wordt mede bepaald 
door bijvoorbeeld beleid voor kennisontwikkeling, discussies in vakgebieden en 
normatieve voorkeuren en keuzes van onderzoekers. Structuurelementen als bestaande 
actorconfiguraties bemiddelen dus in deze dynamiek. Deze zijn bovendien gebaseerd 
op een verouderd begrip van openbaar bestuur, waarin het maken van afwegingen op 
basis van ‘belang’ impliciet nog altijd als de essentie van politiek worden gezien. 
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Samenvatting 

Deze studie is het resultaat van een onderzoek naar de rol van kennis en 
kennisontwikkeling in structurele veranderingen – transities – in het waterbeheer. De 
doelstelling is het formuleren van theorie over de rol hiervan, als bijdrage aan de 
verdere ontwikkeling van transitietheorie. Als casus is gekozen voor de transitie in 
waterbeheer op regionaal niveau, het niveau waarop waterschappen een belangrijke rol 
spelen in waterbeheer in Nederland. 
Waterschappen hebben zich in de jaren zeventig in toenemende mate rekenschap 
gegeven van kwesties aangaande natuur en milieu. In dit proefschrift worden de 
methodes die zij daarvoor hebben ontwikkeld in hun waterbeheer in de periode van 
1970 tot 2000 geanalyseerd als een strategie voor het vergroten van hun democratische 
legitimiteit.  
In de inleiding wordt de vraag behandeld wat we van de recente ontwikkelingen in 
regionaal waterbeheer kunnen leren over de rol van kennis in transitieprocessen. In de 
afgelopen decennia hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in het waterbeheer 
in Nederland. De rol die kennis en processen van kennisontwikkeling hebben gespeeld 
in het (mede) bewerkstelligen van deze veranderingen wordt in deze studie beschreven. 
Voor het systematisch doordenken van deze ontwikkelingen zet ik hier een conceptueel 
kader uiteen.  
Dit conceptuele kader is gebaseerd op de theorie van beleidsarrangementen. Een 
beleidsarrangement kent vier dimensies: van regels, van actoren, van hulpbronnen en 
de discursieve dimensie. Dit kader heeft in deze studie een functie als heuristiek 
vervuld. Via de wisselwerking tussen de veranderingen op de verschillende dimensies 
is de dynamiek van transities en de rol van kennis in deze te conceptualiseren.  
In het eerste hoofdstuk bespreek ik, als inleiding op de organisatie van het waterbeheer 
in Nederland, het debat over het voortbestaan en de legitimiteit van waterschappen 
vanuit vier perspectieven. Dit met een nadruk op de periode vanaf de Tweede 
Wereldoorlog. Ik bespreek de debatten op rijksniveau, zoals die door bestuurskundigen 
werden en worden gevoerd, de visie van Stichting Natuur en Milieu als representatief 
voorbeeld van ontwikkelingen in het perspectief van milieuorganisaties op het 
Waterschapsbestel en natuurlijk de positie van waterschappen zelf in het debat.  
In hoofdstuk twee komen de historische achtergronden van beide waterschappen die in 
beide casus een centrale rol spelen aan de orde. Het Hoogheemraadschap Rijnland is 
ontstaan uit lokale samenwerkingsverbanden. Deze ontstonden in de dertiende eeuw als 
gevolg van de behoefte aan samenwerking op het gebied van waterbeheer. Het 
Waterschap Regge en Dinkel is eind negentiende eeuw opgericht. De oprichting ervan 
was een gezamenlijk initiatief van een zich lokaal steeds sterker profilerende centrale 
overheid en grondeigenaren in Twente. Zij zagen in het uitbreiden van de 
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landbouwmogelijkheden in het gebied kansen voor de economische ontwikkeling van 
de regio.  
De hoofdstukken één en twee dienen ter voorbereiding van de stelling die in de 
daaropvolgende hoofdstukken zal worden ontwikkeld. Die luidt dat waterschappen in 
de periode van 1970 tot 2000, onder invloed van veranderende discoursen in beleid en 
kennis, hun wijze van waterbeheer op een andere manier moesten gaan verantwoorden. 
Hierin speelt andere en andersoortige kennis evenals een veranderende 
kennisinfrastructuur een belangrijke rol.  
Ik bespreek in de hoofdstukken drie tot en met zeven twee longitudinale casus die ieder 
ongeveer een periode van dertig jaar bestrijken, van 1970 tot 2000. Per hoofdstuk 
komen er steeds ontwikkelingen op twee dimensies aan bod, namelijk ontwikkelingen 
in kennis en de kennisinfrastructuur enerzijds (de discursieve dimensie), en 
ontwikkelingen in waterbeleid en de praktijken van waterbeheerders anderzijds (de 
dimensie van regels, actoren en hulpbronnen). De samenhang tussen deze 
ontwikkelingen analyseer ik aan het eind van ieder hoofdstuk.  
In hoofdstuk drie wordt de institutionalisering van het discursieve onderscheid tussen 
toegepaste en fundamentele wetenschap onderzocht dat na de Tweede Wereldoorlog in  
zwang raakte. Ik spits mijn analyse toe op twee gebieden; namelijk onderzoek naar ‘de 
hoedanigheid van oppervlaktewater’ en onderzoek in de cultuurtechniek. Onderzoekers 
in beide vakgebieden positioneerden zich strategisch ten opzichte van het discursieve 
onderscheid tussen toegepaste en fundamentele wetenschap.  
Hoewel diverse actoren pleitten voor meer onderzoek op het gebied van waterkwaliteit 
in de toegepaste sfeer, werd dit onderzoek uiteindelijk institutioneel gesitueerd als 
fundamentele wetenschap. Het voornaamste onderzoek in de hydrobiologie zou 
voortaan worden verricht door het Limnologisch Instituut in Nieuwersluis. Dit instituut 
werd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 
gefinancierd. Omdat de KNAW als doelstelling had enkel fundamenteel onderzoek te 
stimuleren, was ook het onderzoek aan het Limnologisch Instituut georiënteerd op het 
genereren van kennis van vraagstukken die van fundamentele aard werden geacht.  
Cultuurtechnici hadden er, door de van overheidswege beschikbare hulpbronnen voor 
ruilverkaveling en ontwatering, baat bij hun onderzoek in het discursieve spectrum 
toegepast/fundamenteel te positioneren als toegepaste wetenschap. Vanaf het begin van 
de jaren zestig ontstond er echter onvrede bij een aantal cultuurtechnici over deze 
discursieve positionering van hun werk, omdat daardoor een aantal onderwerpen als 
‘verdamping’ en ‘capillair geleidingsvermogen’ systematisch genegeerd werd.  
In hoofdstuk vier wordt ten eerste de discussie rond 1978 over de aanpak van 
eutrofiëring door het Hoogheemraadschap van Rijnland besproken. Het 
Hoogheemraadschap huurde een onderzoeker in die de mogelijkheden hiertoe via het 
inbouwen van een zogenaamde derde zuiveringstrap in rioolwaterzuiveringsinstallaties 
moest onderzoeken. Deze onderzoeker was opgeleid als biologe en had vakken 
gevolgd aan het Limnologisch Instituut. De onderzoeker concludeerde dat niet fosfaat, 
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zoals tot dan toe tamelijk algemeen werd aangenomen, maar nitraat de oorzaak was 
van eutrofiëring in Nederland. Haar conclusie riep felle reacties op. De discussie werd 
zowel in de populaire media als in vakbladen breed uitgesponnen. De indruk ontstond 
dat Rijnland onnodig veel geld investeerde in het verwijderen van fosfaten uit 
rioolwater, waar het Hoogheemraadschap zich beter op het terugdringen van nitraten 
kon richten. Dat was echter geen haalbare kaart voor het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, wiens voornaamste achterban bestond uit vertegenwoordigers van de 
agrarische sector. Om hen te vragen het gebruik van kunstmest te beperken, was in een 
tijd waarin de definitie van het algemene belang in het waterbeheer nog zo sterk was 
toegespitst op het reilen en zeilen van de landbouwsector, ondenkbaar. Het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, dat in de jaren zeventig – ondanks zijn relatief 
ongewone interesse in het onderwerp waterkwaliteit – nog altijd opereerde in de 
politieke context van corporatisme en technocratie die de Waterschapscultuur 
algemeen kenmerkte in deze periode, koos daarom voor een oplossing die zij volledig 
autonoom en zonder aantasting van gevestigde belangen kon uitvoeren. Het besloot een 
aantal experimenten uit te voeren ter verwijdering van het fosfaat uit rioolwater 
alvorens het op het oppervlaktewater te lozen. De effecten hiervan zouden zorgvuldig 
worden bestudeerd. De autoriteit van de fundamentele wetenschap waarop het 
Hoogheemraadschap zich echter had willen baseren voor deze beslissing bleek echter 
betrekkelijk. De consensus onder fundamentele onderzoekers in de limnologie bleek 
brozer dan Rijnland van tevoren had ingeschat.  
In het tweede deel van hoofdstuk vier bespreek ik de manier waarop mogelijke 
verdroging door een tweede ronde verbeteringen aan de waterinfrastructuur in Twente 
als probleem niet werd onderkend. In hoofdstuk drie werd één deel van een verklaring 
hiervoor aangevoerd. In hoofdstuk vier komt aan bod hoe de organisatie en de 
werkwijze van het Waterschap zelf een grote continuïteit garandeerde in het 
waterbeheer in de regio. Medewerkers kenden elkaar persoonlijk. Het verloop in het 
personeel bij de verschillende bij waterbeheer betrokken overheden was laag. Veel 
zaken werden langs informele weg beklonken. De werkwijze van het Waterschap was 
dus voor buitenstaanders weinig transparant. Op deze manier werden enkel de 
belangen van vertegenwoordigers van de agrarische en industriële sector behartigd. 
Voor onderzoek naar de gevolgen van de aanleg van een nieuw kanaal in termen van 
mogelijk optredende verdroging was binnen deze context eenvoudigweg geen ruimte –
hoewel enkele decennia eerder een enkeling hiervoor al had gewaarschuwd.  
In hoofdstuk vijf wordt uiteengezet hoe hydrobiologen, vanuit hun lang gekoesterde 
wens serieus genomen te worden door beleidsmakers, de keuze maakten voor het 
ontwikkelen van een biologische methode voor beoordeling van de kwaliteit van 
oppervlaktewater op grond van een vooral energiebiologische, kwantitatieve 
benadering daarvan. Dit beargumenteer ik door de internationale discussie te bespreken 
over de betekenis van het concept saprobie voor de ‘toegepaste’ hydrobiologie en 
‘fundamentele’ limnologie. De keuze voor een energiebiologische benadering is niet 
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gebaseerd op theoretische, maar vooral op praktische overwegingen van hydrobiologen 
en waterbeheerders. De ervaring met methodes om op zulke gronden waterkwaliteit te 
beoordelen was voor een belangrijk deel al aanwezig bij het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, waar ervaring met het herkennen van waterkwaliteiten op basis van de daarin 
voorkomende soorten ontbrak – en bovendien niet eenvoudig in korte tijd te verwerven 
was. Deze episode uit waterbeheer in transitie illustreert ten eerste hoe keuzes van 
wetenschappers op subtiele wijze gestuurd worden door discursieve onderscheiden als 
toegepast versus fundamenteel. Onderzoekers in de ‘toegepaste’ hydrobiologie wilden 
nu eindelijk eens als gesprekspartners worden beschouwd door beleidsmakers, en zo 
ook hun achterstand op de fundamentele limnologie inhalen. Ten tweede blijkt dat 
overwegingen van wetenschappers niet alleen gestuurd worden door theoretische, maar 
vooral ook door de praktische behoeften van degenen die zij met hun kennis willen 
bedienen – in dit geval het Hoogheemraadschap van Rijnland.  
Hoofdstuk zes begint met een onderzoek naar het fundament van de aanklacht van 
milieukundigen ten opzichte van de gevestigde wetenschap. Vanuit de ijkpunten die 
deze hanteerde zouden wetenschappers niet in staat zijn de bestaande milieuproblemen 
op te lossen. Interdisciplinariteit en relevantie door een grotere nadruk op het probleem 
in plaats van op theoretische vraagstukken zouden de nieuwe ijkpunten van de 
milieukunde moeten worden. Milieukundigen werden rond 1980  met argwaan bekeken 
door beleidsmakers. Daarom gingen zij op zoek naar manieren om hun stellingen te 
bewijzen. Casus die de waarde van de door de milieukundigen voorgestelde benadering 
bewezen, werden min of meer door henzelf gecreëerd. Zo ook in het geval van de 
voorgenomen verbetering van de Bornse Beek – een van de laatste verbeteringen die 
bij Waterschap Regge en Dinkel op stapel stonden. Een groep studenten onder leiding 
van een aantal protagonisten van de milieukunde als nieuwe wetenschappelijke 
benadering greep deze plannen aan om een alternatief voor de voorgenomen 
verbeteringen te ontwerpen. In eerste instantie werd hun voorstel nauwelijks serieus 
genomen. Pas toen bij het Waterschap Regge en Dinkel zélf meer animo ontstond voor 
een herziening van de verhouding tot andere overheden met een verantwoordelijkheid 
in waterbeheer, zoals de Provincie Overijssel en een aantal gemeenten, en daardoor 
ook de noodzaak voor een reorganisatie ontstond, kreeg het Waterschap meer aandacht 
voor het plan. Het zette het plan in als ‘bestuurlijke technologie’ om deze reorganisatie 
gedaan te krijgen en tegelijkertijd het Waterschap Regge en Dinkel te profileren als een 
vooruitstrevend, ‘groen’ Waterschap. Medewerkers van het Waterschap kregen de vrije 
hand om te experimenteren met de door landschapsecologen ontwikkelde ideeën van 
natuurbouw. De noodzaak tot integratie van belangen kreeg hierdoor de nadruk. 
Managers bij het Waterschap hingen dit op aan een nieuwe, populaire beleidskoers in 
waterbeheer, namelijk die van integraal waterbeheer. Deze was geïntroduceerd in 1985. 
De wens die een aantal ambtenaren bij het Waterschap koesterden tot het reorganiseren 
van de interne en externe verhoudingen werkte als katalysator in dit proces, evenals de 
nieuwe landelijke beleidskoers van integraal waterbeheer die een herziening van het 
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oorspronkelijke plan voor de Bornse Beek ook financieel door middel van een 
rijkssubsidie mogelijk maakte. Milieukundigen genereerden mede op grond van deze 
casus beleidsmatige erkenning van hun benadering. Academische erkenning bleef 
echter voor een belangrijk deel uit. 
In de casus die in hoofdstuk zeven worden besproken, blijkt dat Waterschappen op 
basis van de groeiende interesse in en kennis van ‘het natuurbelang’ een nieuw 
zelfbewustzijn ontwikkelden als onderdeel van de organisatie van het waterbeheer in 
Nederland. Zij profileerden zich midden jaren negentig als degenen met (toegang tot) 
kennis van natuur in relatie tot waterbeheer, waar provincies die kennis in hun 
perspectief in veel mindere mate bezitten. De casus die besproken worden, zijn 
respectievelijk het ontwerp van een Visie die blijk geeft van een gebiedsgerichte 
benadering door het Waterschap Regge en Dinkel en het ontwerp van een nieuwe 
methode van peilbeheer door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Vanuit dit nieuwe 
zelfbewustzijn op grond van kennis van het natuurbelang meenden zij zichzelf nieuwe 
democratische legitimiteit te hebben verschaft. Het natuurbelang is immers bij uitstek 
een belang dat door stadsbewoners belangrijk wordt gevonden. Met de verbreding van 
de achterban van Waterschappen naar ‘ingezetenen’, waarvan een groot deel door 
stadsbewoners wordt vertegenwoordigd, lijkt dat in eerste instantie ook zo uit te 
werken. Echter, bij de precieze definitie van het natuurbelang blijken de keuzes van 
deskundigen een belangrijke rol te spelen. Dit tezamen met de lage 
verkiezingsopkomst doet de vraag rijzen of de behartiging door het Waterschap van het 
natuurbelang inderdaad een vergroting van hun democratische legitimiteit inhoudt, of 
dat het natuurbelang vooral een constructie is van groepen deskundigen die zich steeds 
strategisch positioneren ten opzichte van  bijvoorbeeld geldschieters voor onderzoek en 
waterbeheerders.  
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn op drie niveaus conclusies te trekken over de 
rol van kennis in transities. Ten eerste wordt via onderzoek naar de discursieve 
dimensie van beleidsarrangementen de taal die waterbeheerders in de loop der tijd 
hebben ontwikkeld als één van de uitgangspunten genomen in dit onderzoek. Hoewel 
het voor een belangrijk deel een historisch karakter draagt, verschilt het 
historiografisch van de waterstaatshistorische literatuur op het punt dat het de taal van 
waterbeheerders niet overneemt, maar als uitgangspunt van onderzoek neemt. Via deze 
discursieve dimensie valt de dynamiek van transitieprocessen en de rol van 
inhoudelijke kennis en kennisontwikkeling vanuit een longitudinaal retrospectief niet 
alleen te beschrijven, maar ook te analyseren. 
In dit onderzoek werd, ten tweede, de rol van kennis mede vanuit kennisinhouden 
onderzocht. Deze kennisinhouden leggen keuzes bloot die onderzoekers in de loop der 
tijd hebben gemaakt. Vaak zijn die keuzes niet gebaseerd op theoretische, maar op 
praktische overwegingen. Een focus op inhoudelijke debatten maakt duidelijk waar die 
keuzes, die vaak belangrijke beleidsmatige consequenties hebben, worden gemaakt en 
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hoe deze worden onderbouwd. In die zin kan een focus op de inhoud van kennis 
bijdragen aan een beter begrip van de rol van kennis in beleid.  
Tot slot blijken discussies over de legitimiteit van het handelen van de betrokken 
instituten nauw verbonden met referenties aan bepaalde kennis. Doordat de 
democratische legitimiteit van het Waterschapsbestel steeds in twijfel wordt getrokken, 
zien zij zich genoodzaakt nieuwe strategieën te ontwikkelen om die legitimiteit te 
waarborgen. Kennis van het natuurbelang speelt hier een belangrijke rol in. Daarnaast 
verandert het karakter van de ingeroepen kennis zelf. Een hogere mate van reflexiviteit 
is in deze kennis herkenbaar – in die zin dat waterbeheerders reageren op ‘feedback’ 
die polders en beken mettertijd ‘geven’ op de gevoerde wijze van waterbeheer in het 
verleden.  
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Summary 

This study results from a research project about the role of knowledge and knowledge 
development in periods of transition. The aim of the project is to conceptualize the role 
of knowledge within the socio-technical dynamics of such periods.  
A transition has been occurring in Dutch water management. This transition is 
extensively analyzed in the literature at the level of Rijkswaterstaat; a Dutch 
governmental organization that is responsible for water works of national importance. 
However, also on the regional level a transition has occurred in Dutch water 
management. Water Boards play a pivotal role here.  
The case studies in this book revolve around the way in which governmental and non-
governmental actors have adapted to changing societal demands regarding water 
management.  The central argument of this book is that the knowledge intensive 
methods they have developed to adapt to these changing demands have been put into 
play and have partly been inspired by  these Boards’ strategies to enhance their 
democratic legitimacy.  

In the introduction I discuss the question what we can learn from recent developments 
in regional water management regarding the role of knowledge in processes of 
transition. The last four decades of water management in the Netherlands can be 
characterized as a period of great change. The role of knowledge in these changes is 
conceptualized in this study via the theory of policy arrangements.  
This conceptual framework consists of four dimensions: rules, actors, resources and 
discourses. This framework has been used heuristically in this study. The role of 
knowledge in periods of transition is conceptualized here through discussing the 
changes on these dimensions and their interplay. 
In the first chapter I discuss the debates about the democratic legitimacy of Water 
Boards since the beginning of the nineteenth century. The debates are discussed from 
four different perspectives. I distinguish a debate on the level of national government, 
the debate among political scientists, the development of the perspective of a 
representative environmental organization and the debate as it has been perceived by 
Water Boards themselves.  
The second chapter discusses the historical backgrounds of the Water Boards central to 
the case studies. The Rijnland District Water Control Board (from now on: Rijnland) 
came into existence as a result of initiatives to organize water management as a matter 
of regional interest. These initiatives already existed in the thirteenth century. The 
Water Board Regge en Dinkel (from now on: Regge en Dinkel) has been established at 
the end of the nineteenth century. Its establishment resulted from a joint initiative of 
the central government and local land owners. By improving the water infrastructure 
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and its management, it aimed to create new economic opportunities in the region, that, 
until then, regularly experienced problems due to flooding.  
The first and second chapters serve as prologues for the argument that will be 
developed in chapters three through seven. From the 1970s onwards, Water Boards had 
to legitimize their way of water management in a different way. Changes on the level 
of actor configurations, changing resources and rules and changes on the discursive 
level interact here. In the development of a different way of legitimizing their way of 
water management, changing contents and kinds of knowledge operationalized in water 
management as well as a changing knowledge infrastructure play a crucial part.  
In these chapters I discuss two longitudinal case studies that cover a period of thirty 
years, from about 1970 to 2000. Each chapter discusses changes on the level of the 
content and organization of knowledge on the one side and changes in water policy and 
practices on the other. I conclude each chapter with a discussion of the way in which 
these changes relate to each other.  

Chapter three treats the institutionalization of the distinction between fundamental and 
applied research. The emphasis is on the development of research on the quality of 
surface water and on land engineering. Researchers in both domains had to position 
themselves strategically in the discursive spectrum of fundamental versus applied 
scientific research. Although several actors advocated the positioning of research on 
water quality in the applied sphere, this research eventually was institutionally located 
as fundamental science. In the after World War II-period, land engineers benefited 
greatly from subsidies from the central government. In return, they discursively and 
institutionally located their discipline under the heading of applied science. In the 
beginning of the nineteen sixties, dissatisfaction arose among land engineers because 
this meant that some subjects that were deemed to be of a more fundamental nature 
were systematically neglected. 
The fourth chapter recapitulates the discussion that arose in the second half of the 
seventies on the usefulness of installing a technical device to combat eutrophication in 
the district of Rijnland.  The Water Board hired a researcher that had to investigate the 
possibilities to remove phosphates from sewage water, and the usefulness of installing 
these techniques in sewage water treatment plants. The researcher was trained as a 
biologist and had followed several courses at the Limnological Institute, which was one 
of the main players in fundamental research on water quality. She concluded that 
nitrate and thus not phosphate had to be one of the main causes of eutrophication in the 
district of Rijnland. Her conclusions were heavily debated both in the popular media as 
well as in professional magazines. The impression arose that Rijnland invested a large 
sum of money in technical devices that did not really help to improve the quality of 
surface water. Rijnland could better invest in means to combat the high levels of nitrate 
in surface water. 
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Rijnland deemed it to be politically impossible to do so. The cause of the high levels of 
nitrate was mainly the use of artificial manure by farmers. The Board of Rijnland 
mainly consisted of representatives of the well-organized agricultural lobby. To oblige 
them to diminish the use of artificial manure was politically and societally unthinkable. 
The interests of the agricultural lobby were discursively too closely related still to the 
perception of the common national interest. Rijnland therefore chose for a way to 
combat eutrophication that it could autonomously bring into practice, without 
damaging the interests of farmers in the area. It started three experiments to remove 
phosphates from sewage water. The effects would be monitored in the upcoming years. 
However, the authority of fundamental science upon which Rijnland had wanted to 
base its decision had proven to be more limited than the Board had expected. The 
consensus among scientists appeared more fragile and was steered by a mixture of 
theoretical and pragmatic arguments.  
In the second part of chapter four, I discuss how desiccation as a potential problem was 
insufficiently recognized. In the third chapter, I elaborated on one part of an 
explanation for this. In this chapter, the organizational culture and practices of Regge 
en Dinkel itself are discussed; as the second part of an explanation for this denial of 
desiccation as a potential problem. Firstly, employees of the several governments that 
were responsible for water management in the region knew each other very well, and 
often personally as well. They also stayed with their employers for a long time. 
Therefore, many issues about which discussion may arise were solved via informal 
contact between these employees. This way of working did not contribute to the 
transparency of the decision-making process by the Water Board. Also, only the 
interests of the agricultural and industrial sector were secured. The plans for digging a 
new channel did not lead to research on the possible effects of this channel in terms of 
desiccation. 
Chapter five elaborates on how hydrobiologists came to adopt a particular method to 
assess the quality of surface water biologically. This method was mainly based on 
ecosystem ecology. First, the international discussion on the meaning of the concept 
saprobity for hydrobiologists and limnologists is discussed here. The eventual choice 
of Dutch hydrobiologists to base their method for assessing surface water quality on 
ecosystem ecology was not mainly inspired by theoretical considerations, but by 
pragmatic ones. The practical experience with basic methods to assess surface water 
based on such a theoretical background, which meant in practice a mostly 
quantitatively inspired way of assessing the quality of water, was already present at 
Rijnland – where experience with qualitatively inspired typology of surface waters was 
not. Such experience was also hard to attain in a short time span. This episode 
illustrates firstly how discursive distinctions as the institutionalized difference between 
applied and fundamental research subtly steers the decisions of scientists. 
Hydrobiologists, who felt they were taken less seriously than their colleagues in 
limnology due to the fact that limnology had a more fundamental ring to it, longed to 
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be heard and be taken seriously by policy makers. Secondly, this episode shows that 
their considerations were influenced by the practical demands of Rijnland, and not so 
much by theoretical assumptions.  
Chapter six starts with a discussion of the background of the complaint of 
environmental scientists towards the criteria of what is called ‘science’. The current 
criteria for calling a particular piece of work ‘scientific’ did not sufficiently guarantee 
the design of solutions for environmental problems. Environmental scientists argued 
that regular science was focusing too much on theoretical discussions instead of on 
actual problems and the relevance of its research subjects. Key words in the discourse 
developed by environmental scientists were ‘interdisciplinarity’ and ‘relevance’. 
Due to their activist reputation, environmental scientists were viewed with great 
suspicion by policy makers. Nonetheless these scientists were keen on proving their 
point regarding the current state of science in general and the value of their approach 
based on interdisciplinarity and relevance. They were actively searching for case 
studies to prove their point. More or less coincidentally, they stumbled upon the plan of 
Regge and Dinkel to channelize a particular creek, the Bornse Beek. A group of 
students in environmental scientists drew up an alternative plan in which the approach 
of environmental science prominently comes to the fore. In terms of the contents of this 
plan, they based their proposal on ideas from the field of landscape ecology.  
At first, Regge en Dinkel did not take the plan very seriously. Only when within the 
organization of the Board the dissatisfaction with the current way of working and the 
relation with other governmental organizations arose, a group of employees developed 
an interest in the plan. They were keen on using it as a ‘governmental technology’ in 
order to reorganize the internal organization of the Board as well as the relations with 
other governmental organizations. These employees also saw the plan as a possibility 
to shape a new public image of Water Board Regge en Dinkel. Its organizational 
profile should now be characterized as a ‘green’ Water Board, with attention to 
environmental aspects of water management.  
Ecologists working for the Water Board were given full freedom to experiment with an 
‘ecosystem-friendly’ way of improving the situation around the Bornse Beek. Within 
their experiments, emphasis was laid on the possibility to integrate the diverse interests 
residents of the area had in the management of the creek. This also conveniently fitted 
into a new national policy paradigm which was introduced in 1985 and which proposed 
a new ‘integrated’ way of managing water. Thus, the wish of a couple of employees of 
Regge en Dinkel catalyzed the adoption of a new way of managing water and 
reorganizing the formerly informal relations between the several governments with a 
responsibility in water management in the region. The new way of working was 
conveniently fitted into the new policy paradigm of integrated water management, 
which meant that Regge en Dinkel was given a royal subsidy from the national 
government for realizing a new situation around the Bornse Beek, based on the 
approach developed by environmental scientists. Thus, these scientists steadily gained 
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recognition of water managers for their approach. However, academic recognition was 
never fully achieved.  
The case studies discussed in the last chapter empirically show that the Water Boards 
central to these case studies developed a new organizational self-consciousness. This 
self-consciousness was based on their newly developed (access to) knowledge on 
environmental issues in relation to water management. They actively promote the 
image that Water Boards harbor the development of knowledge of environmental 
issues in water management; whereas competing powers as provinces do not possess 
such specialized knowledge.  
The case studies discussed concern the design of a ‘Vision’ for the river de Regge and 
its surrounding areas in the western part of the area under control of the Water Board, 
and a new way of managing surface water levels by Rijnland. From this new self-
consciousness based on their newly attained knowledge of environmental matters they 
argued that they renewed their democratic legitimacy as well. The ‘interests’ related to 
environmental issues are closely linked to the interests of urban residents. Since 1992, 
residents of urban areas could also vote for the composition of their representatives in 
the boards of Water Boards. Thus, Water Boards assumed that they had now broadened 
their base for decision-making. Not only industrial and agricultural interests were now 
officially represented within the board, but also the interests deemed to be important 
for urban residents. The chapters four to seven however prove that the definitions of 
environmental issues in water management are not steered by the interests of urban 
people, but mostly by decisions of particular groups of scientists. These decisions are 
themselves steered by considerations which may be characterized as being political 
ones. Together with the low turnout in the category in which urban people may vote 
raises the question if the democratic legitimacy of Water Boards is indeed enhanced via 
the broadening of their scope towards environmental issues in the last three to four 
decades. Nature interests in water management are largely a construction of experts in 
the field of environmental issues in relation to water. These experts base their 
considerations on factors such as available subsidies for research and the wishes of 
board members of Water Boards. 
Conclusions from this research projects may be drawn on three different levels. The 
first level is the historiographical one. The changing language of water managers is not 
uncritically adopted, but is taken as one of the starting points for research. The 
discursive dimension of policy arrangements prominently features in this book. 
Although this study is largely historical in nature, it is in this sense different from the 
frequently appearing historical works on the development of water management in the 
Netherlands. 
Secondly, I have analyzed the role of knowledge in transitions by taking into account 
the contents of knowledge. The episodes discussed show the political nature of the 
substantive choices made by scientists. These are often not mainly based on theoretical, 
but on an amalgamation of other considerations. Discursive distinctions and, coupled to 
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these, subsidy structures for financing research for example play a role in these 
considerations. Also, experience with a certain method that is already present or easily 
attainable may also figure in these considerations. A focus on the content of debates 
that are held within particular scientific fields shows how these choices, which often 
have consequences in terms of regional and national policy making, are made. Thus, 
taking the contents of knowledge as a starting point for research may help to better 
understand the role of knowledge in policy making. 
Thirdly it has been argued that within periods of transition, discussions on the 
democratic legitimacy of such transitions are closely connected to issues regarding 
knowledge development. In addition to this, the character of knowledge changes during 
such periods. Reflexivity within the paradigms is generally enhanced in such periods. 
Water managers react upon ‘feedback’ from the water systems on the way they 
formerly used to manage polders, creeks, ditches and rivers.  
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Drs. L. Smeets Den Haag 3 januari 2008 Medewerker afdeling water 
Provincie Zuid-Holland 

Dr. G. van den 
Eertwegh 

Tiel 8 januari 2008 Projectleider flexibel 
peilbeheer, 
Hoogheemraadschap van 
Rijnland 1997-2005 

Drs. J. Kroes Wageningen 16 januari 
2008

Onderzoeker Alterra, 
ontwerper model FIW-
multiSWAP  

Dr. L. van Duin Leiden 14 februari 
2008 

Hoogheemraadschap van 
Rijnland 1990-2009 

C. Zonneveld 
Piek 

Tiel 7 maart 2008 Poldermolenaar Waterschap 
Rivierenland 

Dr. C. 
Kwakernaak 

Wageningen 16 mei 2008 Contactpersoon ‘Waarheen 
met het Veen’ 2004-2009 

Ir. D. van der 
Schrier

Zwolle 8 juli 2008 Hoofd Provinciale Waterstaat 
Overijssel 1963-1990 

Ir. J. de Hoog  Utrecht 18 september 
2008

Projectleider Flexibel 
Peilbeheer, Waterschap De 
Dommel 

Dr. S. Kuks  Almelo 2 september 
2008

Onderzoeker institutionele 
ontwikkeling waterschappen, 
voorzitter Waterschap Regge 
en Dinkel 2007-heden 

Dr. A. Schmidt-
van Dorp

Telefonische
communicatie, 
Delft 

3 september, 
23 september 
2008 

Promovenda 
Hoogheemraadschap van 
Rijnland 1973-1976 

Drs. J. 
Gardeniers 

Wageningen 4 september 
2008 

Deskundige 
waterkwaliteitsbeoordelingen 

Drs. F. Klijn Delft 9 september 
2008

Begeleider vanuit Centrum 
voor Milieukunde Leiden, 
project PIWAT 

Ir. F. 
Goossensens  

Rotterdam 19 september 
2008 

Projectleider Reggevisie 

Ir. J. van Selm Almelo 29 september 
2008

Hoofd Technologische Dienst 
Waterschap Regge en Dinkel 
1958-1990 
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Ir. B. Breunissen Apeldoorn 30 september 

2008
Arcadis, betrokken bij 
opstellen Integraal 
Beleidsplan Bornsebeek 

Ir. H. de Groot Warmond 7 oktober 
2008

Hoofd Technische Dienst 
Hoogheemraadschap van 
Rijnland 1953-1987 

Mr. H. Alberts  Deventer 27 oktober 
2008

Betrokken bij opstellen 
PIWAT-plan vanuit functie 
bij LNV Overijssel 

Drs. L. 
Nooteboom en 
ir. B. van der 
Veer 

Delft 2 december 
2008

Medewerkers 
Hoogheemraadschap Delfland 

Dr. H. 
Golterman 

Voorhout 17 december 
2008 

Limnoloog, directeur 
Limnologisch Instituut 

Prof. dr. R. 
Feddes

Bennekom 25 maart 2009 Em. professor 
cultuurtechniek, Wageningen 
Universiteit  

Ir. E. baron van 
Tuyll van 
Serooskerken 

Heemstede 6 april 2009 Dijkgraaf
Hoogheemraadschap van 
Rijnland 1984-2005 

Ir. A. Overgaag Leiden 7 april 2009 Hoofd Technische Dienst 
Hoogheemraadschap van 
Rijnland 1987-1997 

Drs. P. 
Schroevers

Utrecht 6 oktober 
2009

Deskundige op het gebied van 
beoordeling van de 
waterkwaliteit 

Prof. dr. J. 
Ringelberg

Putten 9 oktober 
2009

Deskundige op het gebied van 
beoordeling van de 
waterkwaliteit 

*De interviews zijn in de meeste gevallen opgenomen en getranscribeerd. Sommige 
interviews zijn op basis van notities uitgewerkt. De geïnterviewde personen gaven in 
dat geval geen toestemming voor opname van het gesprek. 


