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4. Besluitvorming rond defosfatering bij Rijnland en een nieuwe ronde 
verbeteringen door Waterschap Regge en Dinkel 

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

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

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

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

factor kunnen maken. Dat deed zich in deze situatie niet voor, zie figuur 1. 
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Figuur 1. De verhouding stikstof-fosfaat in genoemde plassen op basis van het onderzoek door 
Schmidt-Van Dorp (1978, p. 83). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

herinrichten van de Bornse Beek toekomen. Men  had tegen deze tijd een andere visie op 
waterbeheer ontwikkeld. Dit komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

160

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




