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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 
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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.


