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7. Het ‘beklemde’ Waterschap en kennis als argument in voorstellen voor een 
andere bestuurlijke verhouding tussen Waterschap en Provincie 

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

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

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

Ruimtelijke Ordening 
Ministerie van LNV Structuurschema Groene Ruimte, Nota 

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

Streekplan (wingebieden drinkwater), 
Milieubeleidsplan 

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

Waterleidingsbedrijven Bedrijfsplan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Regge is een rivier in het westen van het beheersgebied van het Waterschap Regge 
en Dinkel. Het Waterschap maakt een onderscheid tussen het deel tussen Goor en Enter 
in het zuiden, de Boven-Regge; de Midden-Regge (fig. 3); en het noordelijke gedeelte, 



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

256

van Hellendoorn tot waar de rivier uitkomt in de Overijsselse Vecht bij Ommen, dat, 
vanwege zijn lagere ligging, de Beneden-Regge wordt genoemd.  
De verschillende onderdelen van het stroomgebied van de Regge zijn in de loop der 
tijd verbeterd. Het Lateraalkanaal werd aangelegd om de overstromingen van Almelo 
tegen te gaan. De Bornsebeek wordt in deze periode heringericht om zowel 
overstromingen als verdroging tegen te gaan en tegelijkertijd de ‘natuurwaarde’ van de 
beek te verhogen. Ook de Midden-Regge was verbeterd. Men verwachtte met de 
afrondende werkzaamheden in het kader van deze projecten in het jaar 2000 klaar te 
zijn. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


