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6. Milieukunde en integraal waterbeheer: voorstellen voor nieuwe ijkpunten voor 
de identiteit van Wetenschap en Waterschap 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ik besprak eerder hoe Schroevers in 1983 had betoogd dat milieukunde van een 
maatschappelijk probleem deelproblemen maakte van afzonderlijke disciplines: 
‘Milieuproblemen worden herleid tot problemen van de ecologie, sociale psychologie, 
economie, technologie’. Hij reageerde daarmee op de stelling van De Groot en Udo de 
Haes, dat milieukunde een interdisciplinaire wetenschap is. Naar aanleiding van de 
kritiek van Schroevers nuanceerden De Groot en Udo de Haes hun begrip van 
interdisciplinariteit nu: 
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In ‘technologieën’, waaronder de milieukunde, zijn maatschappelijke 
krachtenvelden en tegenstrijdige belangen [en dus niet verschillende 
wetenschappelijke ‘hulpdisciplines’, mb] nu juist het uitgangspunt bij de 
formulering en aanpak van problemen. Het operationaliseren van die 
krachtenvelden en belangen in termen van doelvariabelen, beoordelingscriteria, 
profielen van alternatieven, randvoorwaarden, gidsprincipes voor het ontwerp enz. 
zijn de kern van milieukundig onderzoek. In die operationalisering vinden vaak 
reducties plaats, maar zeker geen herleiding tot de ‘wetenschap’, waaronder 
ecologie. ‘Wetenschappelijke’ kennis wordt gebruikt, naast ‘technologische’ 
kennis, waar dit voor het probleem relevant is (Groot & Udo de Haes, 1984,  
p. 87).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bouwsteen Probleem Oplossing  
Berging van water in 
bergingsvijvers of 
bergbezinkbassins

Overstorten van 
ongezuiverd water op 
het oppervlaktewater bij 
piekafvoeren 

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

Afvlakking van de piekafvoer 
door de aanleg van bossen 

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

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

Beekoverstromingsstroken/vlakten Inundaties landelijk 
gebied

Gecontroleerde 
inundatie op daartoe 
aangewezen plekken 
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Plasbermen  Schade aan 

soortenrijkdom door 
steile taluds, verdroging 

Vergroting 
soortenrijkdom, 
bufferwerking tussen 
water en intensieve 
landbouwgronden 

Parallelle watergangen Nivellering  Scheiden van 
gebiedseigen en 
gebiedsvreemd water 

Beekverbreding  Tekort aan 
afvoercapaciteit

Vergroting volgens 
bestaande 
cultuurtechnische 
normen 

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

Bergingscapaciteit 
rwzi’s vergroten 

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

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

Opslag in de bodem door middel 
van een ander peilbeheer

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

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

Overtollig water 
oppompen, geschat 
volume een miljoen 
liter

Spaarbekkens Drinkwatervoorziening  Opslag van water voor 
drinkwatervoorziening 

Derdetrapswaterzuivering Uitspoeling, eutrofiëring Defosfatering  
Gescheiden riolering Overstorten  Scheiding rioolwater en 

relatief schoon 
hemelwater 
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Zandvangen Het zich op natuurlijke 

wijze verleggen van 
beeklopen door 
ophoping slib en zand 

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

Zuiveringsmoerassen  Eutrofiëring  Biologische zuivering 
door planten en 
microben 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




