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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. 
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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 
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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 



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

72

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. 
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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 



TWEE WATERSCHAPSCULTUREN: RIJNLAND EN DE REGGE

79

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 
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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.  
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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. 


