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Conclusie  

De discussie over het voortbestaan van Waterschappen als aparte bestuurslaag blijft 
terugkeren in de actualiteit. In de inleiding gaf ik aan dat het daarbij de vraag is of de 
andere deskundigheid die Waterschappen zich hebben verworven voldoende reden is 
voor het laten bestaan van het Waterschapsbestel als aparte bestuurslaag, met een eigen 
vorm van democratie.  
Een zekere kennis van zaken was altijd al belangrijk voor het waterbeheer van 
waterschappen en hun institutionele identiteit, zo kwam vooral naar voren in hoofdstuk 
twee. De laatste jaren echter is de verwijzing naar kennis een belangrijk argument 
geworden in de pleidooien van voorstanders van het voortbestaan van Waterschappen. 
De trend om te verwijzen naar de specifieke kennis die Waterschappen zich zouden 
hebben verworven, als argument voor het laten voortbestaan van Waterschappen is 
zichtbaar in de manier waarop Waterschappen zich de laatste jaren profileren. Dit 
kwam aan bod in het eerste en zevende hoofdstuk van deze studie. Uit recent 
onderzoek blijkt in toevoeging hierop dat ambtenaren en bestuurders van 
Waterschappen van mening zijn dat juist omwille de kennis van Waterschappen deze 
bestuursorganen niet zouden mogen worden afgeschaft (fig. 1).  

Figuur 1. Argumenten voor opheffing c.q. het behouden van Waterschappen naar verhouding 
in beeld gebracht (www.waterforum.net, bericht van 21 april 2010). Kennis is voor betrokkenen 
bij het waterbeheer in Nederland het belangrijkste argument voor het behouden van 
Waterschappen. 

Ook kwam aan de orde dat de problemen die op bestuurlijk niveau worden ervaren bij 
het definiëren van ‘natuurbelang’ voor een belangrijk deel door andere deskundigen 
worden bemiddeld dan voorheen. Ik besprak in dit verband de intrede van limnologen, 
hydrobiologen, landschapsecologen en milieukundigen bij overheden met een 
verantwoordelijkheid in waterbeheer. Deskundigen maken bij het definiëren van 
natuurbelang keuzes om bepaalde mogelijke oplossingsrichtingen wel, en andere niet te 
verkennen. Het zijn precies die keuzes die in veel gevallen bepalen wat publiekelijk als 
hét belang van waterbeheer voor natuur en milieu wordt gezien. Die keuzes zelf 
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worden echter ook op allerlei manieren bemiddeld. Ook dit kwam in de voorgaande 
hoofdstukken aan bod. 
Deze constateringen hebben consequenties voor de legitimiteit van het handelen van 
waterbeheerders op waterschapsniveau. Waarop zijn definities van het natuurbelang 
gebaseerd? Met referentie aan wat of wie worden deze definities verantwoord naar 
degenen die gezien worden als belanghebbend bij dit aspect van waterbeheer? Deze 
vragen zullen aan de hand van een recapitulatie van de hoofdstukken een tot en met 
zeven worden besproken. Vervolgens komt aan bod, op welke manier het antwoord op 
deze vraag relevant is voor respectievelijk de transitiestudies, de interpretatieve 
beleidsanalyse en historische studies naar waterbeheer in Nederland. Tot slot wordt de 
vraag behandeld wat de antwoorden op de onderzoeksvraag betekenen voor het 
bestaansrecht van het Waterschap. Naar voren zal komen op welke manier de 
beantwoording van deze vragen nieuw licht werpt op de nog altijd actuele discussie 
over het bestaansrecht van het Waterschap.  

De rol van kennis en de verbreding, verandering en vervluchtiging van het 
belangenbegrip 
In de inleiding werd besproken hoe het begrip ‘belang’ in het denken over politiek aan 
betekenis heeft ingeboet. Ik heb deze ontwikkeling in de inleiding besproken als 
onderdeel van een periode van transitie. Deze transitie heeft zich niet alleen 
gemanifesteerd op het niveau van de Rijksoverheid, maar ook bij Waterschappen. Om 
dat aan te tonen, besprak ik op welke manier ‘belang’ een term is die van oudsher sterk 
gekoppeld is aan het denken over het maatschappelijk middenveld in termen van 
sectoren.  
Sinds de jaren zeventig probeerden Waterschappen kwesties rond natuur en milieu 
tegenover de ‘harde’ belangen van sectoren als een ‘zachter’ belang onderdeel te 
maken van hun waterbeheer. Waterschappen deden dit door het natuurbelang een plek 
te geven binnen hun specifieke organisatiestructuur. Zij deden dit onder druk van een 
centrale overheid en een publieke opinie die ertoe neigde Waterschappen als overbodig 
te beschouwen.  
Deskundigen blijken in de milieubeweging algemeen een centrale rol te spelen in het 
definiëren van natuur en milieu; en daarmee tevens in het bepalen wat nodig is voor het 
beheer en behoud daarvan (Yearley, 1992). Deskundigen spelen parallel hieraan ook 
een centrale rol bij het definiëren van het natuurbelang. Waterschappen sprongen in op 
de mogelijkheden die zich uitkristalliserende onderzoeksinteresses op het terrein van 
natuur en milieu hun boden om dit belang vorm te geven. Zoals in hoofdstuk een naar 
voren kwam, hoopten de Waterschappen dat de zorg voor bijvoorbeeld waterkwaliteit 
hun bestaansrecht zou bestendigen.  
De vraag die hier centraal stond, luidde: 
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Welke deskundigen geven ‘het natuurbelang’ invulling, hoe doen ze dat en op 
welke manieren positioneren zij zich als gesprekspartner van waterbeheerders? 
Hoe zijn de manieren waarop zij dat doen veranderd gedurende de decennia 
waarin er sprake is van een transitie in waterbeheer? Hoe hangen deze 
veranderingen samen met institutionele veranderingen in waterbeheer? 

In deze paragraaf zal deze vraag worden behandeld op basis van een onderverdeling 
van de geanalyseerde ontwikkelingen in de voorgaande hoofdstukken in vier fases. De 
eerste fase is die van de periode waarin belangen vooral sectoraal werden gedefinieerd. 
In de tweede fase is een verbreding van het begrip belang te herkennen. De derde fase 
is er één waarin het begrip belang fundamenteel van inhoud veranderde. In de vierde 
fase is tot slot te zien hoe deskundigheid de rol van belang als fundament van het 
bestaan van het Waterschap overneemt. Tot slot van deze paragraaf zal ik aan de hand 
van de onderzoeksvraag deze fases kort recapituleren.  

I. Belang sectoraal gedefinieerd: ‘de politicus omarmt de technocraat’
Het Hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelde al vanaf halverwege de 
negentiende eeuw een zekere waardering voor specialistische kennis. In de jaren 
twintig bleek het een overtuigend argument om bollentelers ervan te overreden dat niet 
het ingelaten, volgens de telers verzilte boezemwater de oorzaak was van de schade aan 
hun oogst.  
Het Waterschap Regge en Dinkel heeft altijd de noodzakelijkheid van zijn bestaan 
benadrukt op basis van zijn aanpak van de overstromingen in Twente. Twentenaren 
leefden hiermee sinds jaar en dag. Na de landbouwcrisis eind negentiende eeuw zag 
echter vooral de centrale overheid in deze overstromingen een belemmering voor de 
economische ontwikkeling van de regio. Op basis daarvan en door de gekozen 
organisatievorm van het Waterschap, wat een hoge mate van autonomie bij het 
ontwikkelen van plannen om de overstromingen tegen te gaan garandeerde, 
ontwikkelde zich een manier van waterbeheer op basis van een geheel eigen 
rationaliteit.   
Het kwam aan bod hoe via beleidsnetwerken en op basis van overgeleverde principes 
de cultuurtechnische rationaliteit van kanaliseren en het aanleggen van nieuwe 
waterwegen in stand werd gehouden. Op mogelijke verdroging als gevolg van de 
maatregelen zoals voorgesteld door de Reggecommissie in 1969 werd noch door het 
Waterschap, noch door andere actoren geanticipeerd. Overstromingen bleef men 
bestrijden door kanalisatie. Het Waterschap had zich immers al in 1884 ten doel 
gesteld deze overstromingen te bestrijden, en hier zelfs in belangrijke mate zijn 
bestaansrecht aan ontleend. Later zou men de wijze van bestrijden zelf tot de oorzaak 
benoemen van overstromingen enerzijds en tekorten aan water anderzijds. 

Onderzoek naar aspecten van water werd, net als kennis van veel andere onderwerpen, 
aangemerkt als van ofwel  toegepaste, ofwel fundamentele aard. Het onderscheid zelf 
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verwijst naar de naoorlogse politieke context en wensen die in die context werden 
geformuleerd over een nieuw in te richten maatschappelijke ordening.  
Het ‘cultuurtechnisch reveil’ waarover in 1953 door een cultuurtechnicus werd gerept 
komt voort uit de wens van landbouwminister Mansholt voor een nieuwe orde in 
Nederland, dat toen nog overwegend een agrarische natie was. Mansholt stelde een 
grootscheepse modernisering van de landbouw in Nederland voor. Cultuurtechniek 
was, vanwege haar banden met dit Overheidsproject, als vanzelfsprekend een 
‘toegepaste’ onderzoeksactiviteit; toen al niet geheel tot tevredenheid van een aantal 
cultuurtechnici. Later zou de ontevredenheid met de inkadering van de cultuurtechniek 
als toegepaste wetenschap bij meer cultuurtechnici gaan leven.  
Eén van de kwesties waarop die onvrede is te herleiden was dat fundamenteel 
onderzoek in hoger aanzien stond dan toegepast onderzoek. De cultuurpolitiek van Van 
Leeuwen en Schermerhorn was hier mede debet aan: het fundamentele onderzoek was 
in hun optiek het domein waarin de geest naar een hoger moreel plan werd getild, en 
vormde de context van de wetenschappelijke kringen waaruit men toekomstig leiders 
kon rekruteren voor het nieuwe Nederland dat zij in gedachten hadden.  
Een onderzoeksdomein dat in waterbeheer van grote betekenis zou worden, namelijk 
de hydrobiologie, ontwikkelde die mate van betekenis doordat een aantal onderzoekers 
op het maatschappelijke aanzien van juist het fundamenteel-wetenschappelijke 
onderzoek inspeelde. Het doel hiervan was hun onderzoek te professionaliseren en 
aanzien te verschaffen.  
Tot eind jaren vijftig was onderzoek naar de biologische samenstelling van water voor 
velen een hobby geweest en slechts in een enkel geval professionele, vaak dan wel 
zelfverkozen nevenactiviteit. Nadat werd vastgesteld dat het ecologisch en 
hydrobiologisch onderzoek in Nederland achterliep ten opzichte van het buitenland, 
werd onder de hoede van de KNAW het Hydrobiologisch Instituut ingericht. Vanwege 
de doelstelling van de KNAW om enkel zulk onderzoek te steunen, werd bij het 
Instituut vooral fundamenteel, ‘zuiver’ wetenschappelijk onderzoek verricht. Eind 
jaren zestig ging het op in het Limnologisch Instituut. 
Deskundigheid in waterbeheer werd na de Tweede Wereldoorlog dus begrepen in 
termen van ofwel toegepast, ofwel fundamenteel onderzoek. Langs de 
institutionalisering van het onderscheid tussen toegepast en fundamenteel onderzoek 
werden doelen van de centrale overheid met betrekking tot respectievelijk de 
economische en morele Wederopbouw van Nederland met elkaar verbonden.  
Toegepast onderzoek stond tot in de jaren zeventig ten dienste van 
overheidsdoeleinden. Het toegepaste onderzoek diende overheid en industrie 
rechtstreeks bij de economische wederopbouw van Nederland. De belanghebbenden 
die door de overheid werden bediend via een toegepaste wetenschap als de 
cultuurtechniek werden door haar op economische gronden gedefinieerd: het waren 
vooral de boeren, en later de industrie.  
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Fundamenteel onderzoek had geen direct nut, en zou dat in sommige gevallen ook 
nooit krijgen. Dat betekende niet dat het niet zinvol was in het perspectief van de 
voorstanders van het institutionaliseren van dit onderscheid. Het kon óf nog later zijn 
nut bewijzen, óf het werd beschouwd als een teken van het hoge beschavingsniveau 
van Nederland.  
De politicus ‘omarmt’ de technocraat hier (Doorn, 2009). In het werk van de socioloog 
J.A.A. van Doorn dient de spanning tussen belanghebbendheid en deskundigheid in 
geschiedenis van de Nederlandse bestuurscultuur als uitgangspunt voor diverse 
historische analyses van die cultuur. De zoektocht naar het inbouwen van dit 
bestuurlijk mogelijk constructieve spanningsveld in de staatsinrichting van Nederland 
vormt volgens Van Doorn de drijvende kracht achter de ontwikkeling van een visie op 
de ideale maatschappelijke ordening, zoals respectievelijk confessionelen en 
sociaaldemocraten die ontwikkelden in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Hun 
voorstellen om deze spanning in de Nederlandse staat bestuurlijk in te bedden zouden 
ieder hun sporen nalaten in de naoorlogse politieke cultuur in Nederland. Van Doorn 
schrijft

Logisch gesteld mag men verwachten dat in het ingewikkelde machtsspel van 
georganiseerde belangengroepen wetenschappelijk gefundeerde uitspraken 
onwelkom zijn. De politicus zal de technocraat op armlengte pogen te houden 
tenzij hij hem met succes kan omarmen; omgekeerd zal de technocraat vaak van 
mening zijn dat hij, door toedoen van politici, het gelijk niet krijgt dat hij heeft 
(Doorn, 2009). 

In waterbeheer omarmde de politicus de technocraat, omdat de technocraten het 
vertrouwen wisten te scheppen dat zij met succes waterbeheer in Nederland konden 
vormgeven als taak van de Rijksoverheid. Het ruilverkavelingsbeleid en de hiermee 
samenhangende fijnregeling van het oppervlaktewaterpeil kwamen centraal te staan in 
de taak van deze technocraten. Dat het vertrouwen van de Rijksoverheid in technici 
groot was, komt in versterkte mate naar voren in het advies van de Deltacommissie in 
1953. Voor de organisatie van kennisontwikkeling betekende dat voor de inhoud van 
die kennis, dat ze de in economische termen gedefinieerde belanghebbenden diende; 
ofwel vooral de landbouwsector en de industriële sector. Verder werd via de 
institutionalisering van fundamenteel onderzoek de mogelijkheid gecreëerd, dat de 
deskundige en de politicus elkaar nooit zouden hoeven ontmoeten. 
Samengevat is in de eerste fase, waarin de technocraat door de politicus wordt 
omarmd, herkenbaar dat deskundigen die betrokken werden bij waterbeheer nog niet 
erg met iets dergelijks als ‘het belang van natuur’ in waterbeheer bezig waren. 
Cultuurtechnici stelden zichzelf in dienst van de Rijksoverheid en haar 
ruilverkavelingsbeleid. De cultuurtechniek werd door hen, in het discursieve spectrum 
van toegepaste tegenover zuivere wetenschap, als een toegepaste wetenschap 
gepositioneerd. 
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Bepaalde groepen onderzoekers hielden zich wel bezig met wat een natuurbelang avant 
la lettre genoemd zou kunnen worden. Hydrobiologen hadden als onderzoeksobject de 
‘hoedanigheid van het oppervlaktewater’. In een klein aantal gevallen vonden zij al 
vroeg in de twintigste eeuw gehoor bij waterbeheerders, zoals in het geval van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. Vanaf eind jaren vijftig werd de aan de 
hydrobiologie verwante limnologie echter geïnstitutionaliseerd als een fundamentele 
tak van onderzoek. Voor hen die streefden naar toepassing van inzichten uit de 
hydrobiologie en de limnologie, werd hiermee voor een flink aantal jaren een barrière 
opgeworpen om hun opvattingen over vroege vormen van waterkwaliteitsbeheer 
gehoor te laten vinden bij overheidsinstanties.   

II. Verbreding van het belangenbegrip: keuzes in de definiëring van 
waterkwaliteit 

Vanaf het begin van de jaren zestig zijn er signalen waarneembaar dat wetenschappers 
zich niet zonder meer schikten naar de indeling van hun onderzoek in termen van hetzij 
toegepast, hetzij fundamenteel onderzoek. Zij legden zich ook niet langer neer bij de 
voorheen als vanzelfsprekend opgevatte consequenties ervan. Tegen het einde van de 
jaren zeventig zou het onderscheid stevig aan zeggingskracht hebben ingeboet. In deze 
twee decennia werd de basis gelegd voor het ontstaan van een andere verhouding 
tussen en begrip van deskundigheid en belanghebbendheid in waterbeheer. Een 
bespreking van de discussie in Nederland over waterkwaliteit en eutrofiëring toont dit 
aan.
Directeur van het Limnologisch Instituut Golterman ijverde vanaf de tweede helft van 
de jaren zestig voor het verkrijgen van erkenning van eutrofiëring als probleem, meer 
specifiek als een probleem dat onderwerp van beleid moest zijn. Daarbij brak hem de 
eerste jaren de typering van zijn onderzoek als fundamenteel onderzoek op. Hij zou 
zich als fundamenteel onderzoeker niet met zaken bezig moeten houden die slechts 
door de overheid als een probleem mochten worden beschouwd, en waar 
dientengevolge ook enkel door hen een aanpak voor kon worden ontwikkeld.  
In hoofdstuk vier besprak ik hoe bij het Hoogheemraadschap Rijnland de wil ontstond 
om eutrofiëring aan te pakken door een derde zuiveringstrap toe te voegen aan het 
zuiveringsproces in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Omdat dat een behoorlijke 
investering vergde, besloot men eerst te laten onderzoeken of het zinvol zou zijn om 
eutrofiëring op deze manier te bestrijden.  
Er ontstond een discussie tussen de hiervoor aangestelde onderzoeker Schmidt-Van 
Dorp en haar promotor en directeur van het Limnologisch Instituut Golterman over de 
oorzaken van eutrofiëring. Schmidt-Van Dorp had geconcludeerd dat in Rijnlands 
beheersgebied de oorzaken stikstof moesten zijn. Golterman was niet bereid zijn missie 
voor het verkrijgen van erkenning van fosfaat als de oorzaak van eutrofiëring op grond 
van die conclusie op te geven. Er ontstond in de vakbladen en in de media een felle 
discussie naar aanleiding van het onderwerp en de aanpak van eutrofiëring door 
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waterbeheerders. Rijnland kwam daardoor in een lastige positie terecht, omdat zij de 
dure aanpassingen aan rioolwaterzuiveringsinstallaties wel moest kunnen 
verantwoorden naar de nu meebetalende ingezetenen en ingelanden van het 
waterschap. Het Hoogheemraadschap besloot uiteindelijk bij wijze van experiment tot 
defosfatering van afvalwater over te gaan.  
Golterman ontwikkelde strategieën om erkenning te verkrijgen voor zijn opvatting, dat 
eutrofiëring een probleem is voor de Haagse politiek. Hij maakte omwille van de 
helderheid van de discussie een keuze om de oorzaak van eutrofiëring op causaal-
analytische wijze te benaderen, als een overmaat van fosfaat in het oppervlaktewater. 
Hoewel hij niet veel zag in het onderscheid tussen toegepaste en fundamentele 
wetenschap, profileerde hij zijn werk vanwege het aanzien ervan als fundamenteel 
onderzoek. Beleidsmakers grepen dit echter aan als centraal argument in hun bewering 
dat hij zich beter helemaal niet met beleid zou bemoeien.  
De belangen die in waterbeheer werden meegewogen waren ten tijde van de besproken 
discussie beperkt tot de sectorale belangen; die van de landbouw- en industriesector 
dus. Men begreep het nu wel in bredere zin. Eerder was men naar aanleiding van de 
Watersnoodramp in 1953 en de evaluatie van de Deltacommissie van de oorzaken 
daarvan, het waterbeheer van waterschappen ook in termen van dienend aan het 
algemene belang gaan zien. Het algemene belang dat waterbeheer in hun waterbeheer 
moesten behartigen, bestond dan ook vooral uit het bieden van bescherming tegen 
water. Die bescherming moest niet alleen gericht zijn op het eigen beheersgebied, maar 
ook op de daarachter gelegen gebieden. In de besproken periode vond een verdere 
verbreding van deze definiëring van het algemene belang van waterbeheer plaats. De 
definitie werd opgerekt in de richting van het algemeen belang van een goede kwaliteit 
van het oppervlaktewater. 
Hoewel nitraat in het beheersgebied van Rijnland, zoals ook de studie van Schmidt-
Van Dorp aantoonde, in de lijn van dit onderzoek heel goed een oorzaak van 
eutrofiëring kon zijn, was Golterman niet bereid al te ver mee te gaan in deze 
redenering. Hij zag er niets in het gebruik van kunstmest te beperken en was van 
mening dat oplossingen voor het probleem deels van de zeepindustrie afkomstig 
moesten zijn, daar de Rijksoverheid vooralsnog te traag reageerde op het door hem als 
al zeer ernstig bestempelde probleem. Het hielp vanwege de macht van de boerenlobby 
(een uitspraak van Golterman in Trouw: ‘we kunnen moeilijk de kunstmest 
afschaffen’) en de traagheid van de Overheid niet bij de aanpak van eutrofiëring de 
landbouwsector op zijn verantwoordelijkheid voor eutrofiëring aan te spreken. De hoop 
van Golterman was gevestigd op de industriële ontwikkeling van fosfaatvervangers en 
op enkele lagere overheden die bereid waren tot experimenteren met mogelijke 
oplossingen, zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland.  
Rijnland had gehoopt eutrofiëring zelfstandig en via een technische oplossing te 
kunnen bestrijden. Het geloof in een zelfstandige oplossing geeft aan dat het 
Hoogheemraadschap zichzelf nog altijd als een autonome oplosser van problemen 



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

280

omtrent de waterkwaliteit zag; ook waar er signalen waren dat een oplossing bij andere 
actoren gezocht moest worden, zoals bij de landbouwsector. Het geloof in een 
technische oplossing van defosfatering, mede om het landbouwbelang zeker te stellen, 
laat het voortbestaan van technocratische tendensen in waterbeheer zien.  
Het onderscheid tussen toegepast en fundamenteel onderzoek had lang gediend als 
bescherming van het pact dat de politicus en de technocraat na de Tweede 
Wereldoorlog sloten ten behoeve van de economische en culturele Wederopbouw van 
Nederland. Golterman legde zich echter niet neer bij de beperkingen die zijn status als 
fundamenteel onderzoeker hem formeel oplegde. De oude formulering van 
belanghebbendheid blijft goeddeels overeind in deze episode: het aandeel van 
kunstmest bij eutrofiëring blijft bijvoorbeeld buiten schot.  
De Wet Verontreiniging Oppervlaktewater uit 1970, waar ook de interesse van 
Waterschappen en Provincies voor eutrofiëring vandaan kwam, wordt niettemin 
achteraf de ‘eerste milieuwetgeving van Nederland’ genoemd. Belanghebbendheid zou 
vanaf begin jaren tachtig ook door de gevestigde orde niet enkel meer aan economische 
overwegingen worden gekoppeld, maar ook aan de intrinsieke waarde van water van 
een goede kwaliteit. Natuurbescherming, en dus ook bescherming van de kwaliteit van 
het water, werden na de zichtbaarheid van de vervuiling door bijvoorbeeld vissterfte en 
schuimlagen op het water, in de publieke opinie steeds meer een legitieme doelstelling 
van waterbeheer gevonden. Dat had ook gevolgen voor de inhoud en definitie van 
deskundigheid die door hen werd ingeroepen. 

 De vraag die waterbeheerders immers nu voorlag was: wat was nu water van de 
gewenste kwaliteit? In 1968 werd het Hydrobiologisch Instituut samengevoegd met 
een aantal andere instituten en werd het daaruit voortkomende instituut omgedoopt tot 
het Limnologisch Instituut. Hydrobiologen en limnologen hadden in de jaren zestig 
ieder een ander denkkader als uitgangspunten voor hun studies ontwikkeld. 
Hydrobiologen waren vooral gericht op de samenstelling van soorten; limnologen 
putten vaak uit ‘hulpdisciplines’ als de biochemie. De in de Verenigde Staten 
ontwikkelde uitgangspunten van de systeemecologie heeft limnologen ook in hoge 
mate aangesproken. Aan de benaming hydrobiologie bleef ook nog een tijdlang een 
wat amateuristisch imago kleven; de nieuwe benaming limnologie kwam te verwijzen 
naar het in hoger aanzien staande fundamentele onderzoek naar zoet water. 
In hoofdstuk vijf werd beschreven hoe hydrobiologen door de toenemende vraag naar 
methodes om de waterkwaliteit systematisch te kunnen beoordelen, toegaven op 
theoretische consistentie om, voor waterbeheerders in het gebruik ervan ook handzame
beoordelingsmethodes te kunnen ontwerpen. Op deze manier konden de voorheen als 
wat wereldvreemd weggezette, op taxonomie en typologie gerichte hydrobiologen het 
vertrouwen wekken bij beleidsactoren dat zij degenen waren met de kennis van 
manieren waarop zulke methodes konden worden ontworpen. Daarvoor maakte deze 
groep hydrobiologen gebruik van kwantitatieve vertalingen van de mate van 
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vervuiling, via een integratie van het uit de systeemecologie afkomstige concept trofie 
en het van oorsprong meer op het tellen van afzonderlijke soorten gerichte concept 
saprobie. Aan de theoretische inconsistentie die onherroepelijk het gevolg is van het in 
samenhang bezien van trofie en saprobie werd geen aandacht meer besteed. 
Ik besprak de veranderende grondslag van belanghebbendheid, die nu niet enkel 
sectoraal werd gedefinieerd maar ook gericht raakte op de intrinsieke waarde van een 
33bepaalde waterkwaliteit. Deze ontwikkeling vormt de opmaat voor de entree van het 
‘natuurbelang’ in waterbeheer. De daarmee gepaard gaande noodzaak tot 
herdefiniëring van belanghebbendheid leidde dus tot een reeks keuzes van 
hydrobiologen om zichzelf op die manier te kunnen profileren als partner in de 
discussie bij overheden over de vraag, hoe men die kwaliteit dan moest definiëren en 
beoordelen.  
De ‘fundamentele’ benadering op basis van trofie uit de limnologie en de ‘toegepaste 
benadering’ op basis van saprobie uit de hydrobiologie werden dus tezamen als 
uitgangspunt genomen voor de beoordeling van waterkwaliteit. Het onderscheid werd 
dus lang niet meer zo strikt gehanteerd. Onder invloed van de kritiek op de 
ruilverkavelingen en het technocratisch karakter van de besluitvorming rond de 
Oosterschelde verloor het onderscheid dan ook steeds meer zijn politieke functie om 
een deel van het wetenschappelijk onderzoek voor overheidsdoeleinden te reserveren. 
De rol van de toegepaste wetenschap als handlanger van de Overheid bij grootscheepse 
projecten werd hiermee immers een maatschappelijk twistpunt. 

In de tweede hier onderscheiden fase is dus terug te zien dat de verdedigers van een 
causaal-analytische verklaringswijze inspeelden op de neiging naar technische
oplossingen om ‘het algemeen belang’ van een goede waterkwaliteit en het belang van 
de landbouwsector te verzoenen. Deze oplossingen moesten door Waterschappen 
autonoom in de praktijk kunnen worden gebracht,zodat waterschappen het belang van 
de overgrote deel van de achterban van Waterschappen, namelijk vertegenwoordigers 
van de agrarische sector, niet hoefden te schaden. Door een zelfstandige, technische 
oplossing voor eutrofiëring door te voeren, werd de discussie vermeden over de 
mogelijkheid dat nitraat uit kunstmest óók een oorzaak van eutrofiëring kon zijn.  
Door een technische oplossing aan te dragen die nitraat uit kunstmest als oorzaak van 
eutrofiëring buiten schot hield, werd daarom juist het vertoog van deze groep 
limnologen, met hun causaal-analytische verklaringswijze die de oorzaken van 
eutrofiëring ondubbelzinnig bij fosfaatoverschotten legde, overgenomen als de 
grondslag van nieuw beleid op zowel waterschapsniveau als later ook landelijk niveau. 
Hun overwinning wordt eind jaren zeventig gemarkeerd door het eerste beleid op het 
gebied van fosfaten in Nederland: de Fosfatennota van 1979.  
Saprobie is ontwikkeld door aanhangers van benaderingen op basis van typologie van 
soorten; trofie is ontwikkeld op basis van een energiebiologische benadering die juist 
afstand neemt van de soortenbenadering. De druk op hydrobiologen om saprobie 
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meetbaar te maken past bij een context waarin waterbeheer sterk technocratisch 
georiënteerd was. Hydrobiologen positioneerden zich dus tot halverwege de jaren 
tachtig als gesprekspartners van Waterschappen door in te spelen op die 
technocratische reflex die in het waterbeheer bestond.  
De technocratische reflex in waterbeheer, de autonomie van waterschappen, en een 
begrip van ‘belang’ in termen van ‘sectoren’ bleven vooralsnog dus bepalend in de 
overwegingen en keuzes van deskundigen in hun probleemdefinities. 

III. Veranderend begrip van belang: deskundigen en het ‘natuurbelang’
In de inleiding van deze studie werd aangegeven dat Waterschappen moeite hadden het 
‘zachte’ belang van natuur en milieu te koppelen aan hun organisatiestructuren. Deze 
structuren waren er immers op ingericht de behartiging van de ‘harde’ sectorale 
belangen mogelijk te maken in waterbeheer. Wat natuur en milieu in relatie tot 
waterbeheer moesten gaan betekenen, wisten waterschapsbestuurders en -ambtenaren 
niet. Onduidelijkheid hierover maakte het lastig op een legitieme manier deze belangen 
te vertalen in zeggenschap in waterschapsbesturen en een evenredige belastingbetaling 
door belanghebbenden.  
In de jaren zeventig maakten deskundigen met kennis van de kwaliteit van water hun 
opmars in waterbeheer. In de jaren tachtig raakte een integrale benadering in zwang.  
Deskundigen hoopten via een dergelijke benadering te laten zien dat sectorale belangen 
en belangen gerelateerd aan natuur en milieu, waar ook waterkwaliteit als onderwerp 
deel van uit ging maken, elkaar niet per se hoeven uit te sluiten.   
De oude sectorale belangen, eerder de belangrijkste bestanddelen van wat onder het 
algemene belang werd verstaan, verwezen echter naar een duidelijk omlijnde en goed 
georganiseerde achterban. Het nieuwe natuurbelang miste een dergelijk referentiepunt 
in de maatschappij. Deskundigen zouden vooral vanaf deze periode een belangrijke rol 
gaan spelen in het vaststellen van een ‘objectief’ referentiepunt voor het definiëren van 
het natuurbelang.  
‘Belang’ als basis voor besluitvorming in openbaar bestuur was in de loop der jaren 
echter minder dan voorheen als fundament daarvan gaan dienen. Duidelijk werd dat de 
bestaande definities van belang sociale constructies zijn, met een specifieke historische 
achtergrond. Met de entree van ‘het natuurbelang’ was er behoefte aan ‘re-constructie’ 
van de bestaande definities. De definities van natuurbelang, zoals waterschappen die 
gaandeweg een plek gaven in hun organisatiestructuren (met als culminatiepunt de 
Waterschapswet van 1992) waren dus bij voorbaat gebaseerd op een verouderde 
opvatting van de taken van openbaar bestuur. In de zoektocht naar een meer op de 
nieuwe situatie passende definitie werd politiek, zoals ook in de inleiding werd 
besproken, steeds meer een kwestie van discussie over betekenissen (zie ook Schwarz 
en Thompson, 1990). Deskundigen zouden vanaf halverwege de jaren tachtig in 
waterbeheer in versterkte mate een rol gaan spelen bij de onderhandelingen over de 
betekenis van natuur en milieu in waterbeheer.  
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Niet alleen overheidsprojecten, maar ook de manier waarop wetenschap zélf zich had 
ontwikkeld kwam in deze derde fase onder vuur te liggen. De opkomst van de 
milieukundige benadering in waterbeheer kan hier als een signaal van worden gezien. 
In hoofdstuk zes analyseerde ik hoe milieukunde op zoek ging naar, ten eerste, een 
manier om wetenschap op een nieuwe manier te definiëren, om zo ook een plek voor 
zichzelf als academische discipline te kunnen opeisen. Een aantal milieukundigen 
benadrukte om deze reden steeds het interdisciplinaire en probleemgerichte karakter 
van de milieukunde. Hoewel sommige voor- en tegenstanders daarbij af en toe nog 
altijd refereerden aan het onderscheid tussen fundamentele en toegepaste wetenschap, 
valt in de discussie ook de tendens te herkennen dat er steeds minder zeggingskracht 
van dit onderscheid uitging.  
Om het beleidsrelevante karakter van de milieukunde te benadrukken, gingen 
voorstanders van een ander begrip van wetenschap en een voorbeeldfunctie voor de 
milieukunde daarbij op zoek naar casus die zich ervoor leenden om de milieukunde als 
een nieuwe vorm van wetenschappelijke kennis te kunnen profileren. In eerste 
instantie, zo geven twee protagonisten van de milieukunde aan, was dat niet eenvoudig 
vanwege een gebrek aan vertrouwen en zelfs regelrecht wantrouwen van overheden en 
het bedrijfsleven ten opzichte van milieukundigen. Tegen het einde van de jaren tachtig 
was die houding veranderd. De mede door deze protagonisten afgedwongen inmenging 
van milieukundigen bij de herinrichting van de Bornse Beek in Twente heeft 
bijgedragen aan die omslag.  
Een aantal bestuurders en ambtenaren in managementfuncties bij het Waterschap 
Regge en Dinkel wilde al langere tijd de interne organisatie van het Waterschap op de 
schop nemen. Zij wilden onder andere een grotere rol te spelen in overleggen tussen 
Gemeente en Provincie. Voorheen hadden de hoofden van de twee uitvoerende 
diensten van het Waterschap deze overleggen bijgewoond. Voorstanders voor 
reorganisatie zagen dit niet langer als wenselijk. Zij initieerden onder andere het 
ontwerp van ‘natte structuurschetsen’, maar tot een reorganisatie kwam het voorlopig 
niet.  
De bereidwilligheid tot reorganiseren ontstond alsnog eind jaren tachtig, onder invloed 
van de plannen voor de herinrichting van de Bornse Beek. Door een milieukundige 
benadering over te nemen voor het uiteindelijke plan, kon men de ingrepen hier als een 
voorbeeld van Integraal Waterbeheer profileren. Dit waterbeheer betekent inhoudelijk 
een integratie van kwaliteits- en kwantiteitsbeheer, en in zijn bestuurlijke uitwerking 
een integrale wijze van planvorming met als uitgangspunt gelijkwaardigheid van de 
betrokken overheden. Het Integraal Beleidsplan Bornsebeek werd ingezet als een 
bestuurlijke technologie om nu een grootscheepse reorganisatie, inclusief een integratie 
van de Technische en Technologische Dienst van het Waterschap, mogelijk te maken.  
Belangen die meespeelden in waterbeheer werden nu gedefinieerd vanuit integraal 
gedefinieerde problemen in hun specifieke context. Zo kon men oplossingen ontwerpen 
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waarbij lokale belangen elkaar niet per se uitsloten. Deze oplossingen vertoonden 
raakvlakken met principes uit de natuurbouw van landschapsecologen. Belangen 
kwamen daardoor in de visie van waterbeheerders te overlappen; ze werden als 
integreerbaar gezien door als startpunt de ervaren problemen te nemen in plaats van 
belangen.  
Vanuit kritiek op de traditionele wetenschap stelde de milieukunde nieuwe ijkpunten 
voor voor een definitie van wetenschap. Milieukundigen wilden zo ook academische 
erkenning verkrijgen voor hun vakgebied. Zij zouden, zoals ook naar voren komt in de 
planvorming voor de herinrichting van de Bornse Beek en nog meer later, bij het 
ontwerp van een Visie voor de inrichting voor de rivier de Regge, vooral hun 
benadering van planvorming inbrengen in waterbeheer. Zij verkregen zo onbedoeld 
vooral erkenning van beleidsmakers van hun nut en relevantie. 

In de derde fase werd dus vooral de integreerbaarheid van belangen benadrukt, met 
verwijzing naar het nieuwe ‘integrale’ denken dat in waterbeheer langzaam aan terrein 
won. Ondertussen stelde een groep wetenschappers met kennis van natuur en milieu de 
huidige discursieve afbakeningen in en definities van wetenschap zélf ter discussie. 
Naar hun idee was de wetenschap zoals zij sinds de Tweede Wereldoorlog had 
ontwikkeld niet in staat de milieuproblemen zoals die bestonden aan te pakken 
vanwege haar gebrek aan interdisciplinariteit en gerichtheid op maatschappelijke 
problemen. Via het nieuwe integrale denken in waterbeheer zagen zij mogelijkheden 
de waarde van de nieuw ontwikkelde benadering op basis van deze andere opvatting 
van wetenschap aan te tonen.    
In de besproken casus in hoofdstuk zes kwam naar voren dat, door een ‘bestuurlijke 
technologie’ op basis van inzichten uit de landschapsecologie te ontwerpen, 
milieukundigen zich positioneerden als gesprekspartners van waterbeheerders. De 
milieukunde werd in steeds belangrijkere mate een ontwerper van zulke bestuurlijke 
technologieën, die niet alleen een technische maar ook een sociale en bestuurlijke 
rationaliteit verdisconteren. De kritiek van sommige onderzoekers van de ontwikkeling 
van de milieukunde is dan ook dat zij zich teveel heeft ontwikkeld in de richting van 
een ‘milieubeleidskunde’. 
In deze fase valt dus te herkennen dat het formuleren van de waterschapstaak richting 
het natuurbelang niet alleen maar als een technische uitdaging, maar ook als een 
bestuurlijke taak werd opgevat. Deskundigen reiken niet alleen technische oplossingen 
aan, maar op basis van een veranderende opvatting van wetenschap, ook kennis uit de 
bestuurskunde en de beleidsanalyse. Zij probeerden de verschillende groepen 
belanghebbenden daarnaast in te laten zien dat belangen niet haaks op elkaar hoeven te 
staan en er een ‘integrale’ oplossing mogelijk is voor verschillende problemen. 
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IV. Vervluchtiging van het belangenbegrip: een andere rol voor Waterschappen 
op grond van verwijzingen naar kennis? 

De gerichtheid op problemen bij Waterschappen zoals die gedefinieerd werden door 
deskundigen leidde ertoe dat Waterschappen steeds meer vanuit hun taken zelf en de 
daarmee samenhangende problemen zoals zij die ervoeren het waterbeheer invulden –
in plaats dus vanuit afwegingen van sectorale belangen ten opzichte van elkaar. Die 
taak werd minder dienstbaar aan wat eerst als het belang van de landbouw en industrie 
werd gezien. Waar de betekenis van ‘het algemene belang’ na de Tweede 
Wereldoorlog eerst dus zonder omhaal aan deze sectorale belangen werd gekoppeld, 
daar verdween vanaf de jaren zeventig langzamerhand de vanzelfsprekendheid van 
deze definitie van het algemene belang.  
Doordat landelijk beleid nu nog meer dan in het geval van de WVO de kaders van het 
waterbeheer door Waterschappen was gaan bepalen, kwam bij waterbeheerders een 
herbezinning op hun taken op gang. Naast een veranderde samenstelling van en 
omgang met belangen speelde ook de toenemende greep mee van landelijke 
beleidsmakers op het beleid en waterbeheer van Waterschappen. Aangaande de nog te 
bespreken discussie over het bestaansrecht van Waterschappen speelt hier op de 
achtergrond mee, dat het begrip belang zelf ook aan zeggingskracht inboette als basis 
van afwegingen in openbaar bestuur. De greep van landelijk beleid waarin 
Waterschappen raakten werd uitgespeeld via de Provincies. 
Vanaf de jaren negentig werd er landelijk gepleit voor gebiedsgerichte benaderingen, 
waarin ook contextuele factoren nu expliciet een rol spelen. Waterbeheerders ijverden 
voor het nemen van de lokale waterhuishouding als vertrekpunt hierin. ‘Water als 
ordenend principe’ werd één van de credo’s van waterbeheerders. 
In hoofdstuk zeven werd besproken hoe het Waterschap Regge en Dinkel vanuit zijn 
weinige, maar toch nog altijd in hogere mate dan bij andere waterschappen aanwezige 
ervaring met integrale planvorming, een toekomstperspectief uitwerkte voor de 
herinrichting van de rivier de Regge. Hierin vertaalde het het principe ‘water als 
ordenend’ naar een methodologie die technisch-inhoudelijke uitgangspunten in de 
vorm van hydrologische ordeningsprincipes één op één vertaalde naar bestuurlijke 
uitgangspunten.  
Hiermee betwistte het Waterschap impliciet de hiërarchische verhouding tussen de 
Provincie en het Waterschap. Formeel zette immers de Provincie kaders voor 
waterbeheerders uit, en niet andersom. Met een kadervormend plan als de Reggevisie 
vond de Provincie dat zij in die rol miskend werd. Het gegeven dat de Reggevisie geen 
wettelijke of beleidsmatige status had, deed aan de weerstand van de Provincie tegen 
de door het Waterschap voorgenomen plannen voor het opstellen van een 
kaderstellende toekomstvisie niets af.  
Het Hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelde de gedachte dat het gevoerde 
peilbeheer als één van de oorzaken moest worden geëvalueerd van het nog altijd niet 
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naar bevrediging opgeloste probleem van eutrofiëring. ‘Functie volgt peil’ was een 
nadere vertaling van het principe ‘water is ordenend’.
Inmiddels had het, onder leiding van de nieuwe voorzitter, flink geïnvesteerd in 
hoogopgeleid personeel en in het opzetten van een coherent onderzoeksbeleid voor de 
komende jaren. Op basis van de capaciteit die binnen de organisatie aanwezig was voor 
het ontwikkelen van kennis, ontwikkelden ambtenaren van het Waterschap een nieuwe 
invulling van peilbeheer, namelijk flexibel peilbeheer. Een nadeel van zulk peilbeheer 
kon zijn dat gebieden met een agrarische functie een hogere grondwaterstand zouden 
krijgen. De melkveehouders in veenweidegebieden waren hier in de meeste gevallen 
geen voorstander van, daar dat in hun visie vooral schade zou opleveren en weinig 
winst.  
Om het tegendeel te bewijzen rekende het Hoogheemraadschap een aantal 
peilscenario’s door. Uiteindelijk overtuigden de ambtenaren de agrariërs echter vooral 
in persoonlijke gesprekken, en niet zozeer via de inzet van het model. Het project is 
echter niet geheel geslaagd te noemen. De Provincie Zuid-Holland zou een aanzienlijk 
aantal voorstellen voor flexibel peilbeheer afkeuren omdat de grondwaterstand in die 
gevallen te ver zou uitzakken. De Provincie voorzag als gevolg daarvan inklinking en 
verdere maaivelddaling. Speerpunt van haar beleid was dat dat zoveel mogelijk 
voorkomen moest worden. Daarom hanteerde zij de marges waarbinnen de 
grondwaterstand mocht fluctueren streng.  
De kennis van peilbeheer die het Hoogheemraadschap echter ten toon had gespreid, 
betaalde zich op een andere manier echter alsnog uit. De toezichthoudende, 
controlerende functie van de Provincie liet zij in de nieuwe nota Peilbeheer die 
uitkwam in 2008 gedeeltelijk varen. Volgens de Provincie had het Hoogheemraadschap 
inmiddels zoveel kennis ontwikkeld hiervan, dat afstemming van tevoren voldoende 
was. Het ‘belerende en betuttelende’, zoals een medewerker van de Provincie Zuid-
Holland de oude rol van de Provincie typeerde, zegt de Provincie hiermee los te laten. 
Waterschappen benadrukten in toenemende mate het belang van de taken die zij 
vervullen en de kennis die zij daarvoor in huis zouden hebben. Zij legden de nadruk op 
hun kennis als een vorm van deskundigheid die alleen een Waterschap kan 
ontwikkelen; namelijk een vorm van kennis die een technische met een sociale 
rationaliteit verenigt. Zo formuleerden zij argumenten voor hun bewering, dat zij naast 
de Provincie een aparte, zelfstandige taak vervulden die naast die van de Provincie 
moest kunnen bestaan; en dat hun taak het liefst niet al te veel ondergeschikt aan de 
plannen van Provincies moest worden gemaakt.  
In deze vierde fase is herkenbaar hoe zich bij Waterschappen een nieuw zelfbewustzijn 
ontwikkelde op basis van de andere kennis die zij in de jaren daarvoor hebben 
ontwikkeld. Die kennis heeft vooral betrekking op aspecten van natuur en milieu in 
waterbeheer. Zij zetten in toenemende mate in op het vergroten van hun rol in 
bestuurlijke processen enerzijds, en op het ontwikkelen van eigen 
‘waterschapsspecifieke’ kennis, nodig voor contextuele oplossingen, anderzijds. Niet 
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de mechanismen voor belangenafweging die binnen het Waterschap bestaan diende 
vooral ter legitimering van hun bestaansrecht, maar de kennis die zij in de loop der 
jaren zich hadden verworven en hadden doorontwikkeld.  

In de manier waarop deskundigen zich als gesprekspartners van Waterschappen 
positioneerden zijn dus de volgende veranderingen te herkennen. Waar deskundigen 
via het vormgeven van kwaliteitsbeheer eerst vooral inspeelden op de technocratische 
reflexen in waterbeheer in Nederland, sprongen zij halverwege de jaren tachtig in op de 
behoefte aan een benadering die verwantschap toont met de op de systeemecologie 
gebaseerde beleidskoers van integraal waterbeheer. De deskundige zette zijn strategie 
niet langer uit met het oog op de gevestigde belangen, maar verkende manieren waarop 
belangen geïntegreerd kunnen worden in waterbeheer.   
De ‘sectorale’ belangen van landbouw en industrie dienden daarbij niet langer als de 
enige uitgangspunten. De nieuwe deskundige voegde zich naar de behoefte van 
Waterschappen om het ‘zachte’ natuurbelang vorm te geven in hun waterbeheer. 
Vooruitlopend op het laatste deel van deze conclusie wordt dan de vraag, wiens belang  
– om in de logica van de Waterschapsdemocratie te blijven – dat ‘natuurbelang’ dan 
vertegenwoordigt. Met andere woorden: wat is de rol van de deskundige dan precies bij 
het definiëren van kwesties rond natuur en milieu in het waterbeheer door 
Waterschappen, en hoe is die rol gelegitimeerd?  
De discussie over de democratische legitimiteit van Waterschappen blijft al die tijd 
sluimeren, en werd eind jaren tachtig in aanloop naar het van kracht worden van de 
Waterschapswet opnieuw actueel. In de argumenten die worden aangevoerd in de 
discussie wordt echter op geen enkele manier verdisconteerd, dat veranderingen in de 
manier waarop deskundigen zich als gesprekspartners van Waterschappen 
positioneerden nauw samenhangen met de druk op Waterschappen om zich naar een 
bredere achterban – inclusief ‘ingezetenen’ – te verantwoorden.  
De deskundigen die Waterschappen in de arm namen hadden kennis ontwikkeld van 
eutrofiëring, saprobie en trofie, natuurbouw, andere vormen van peilbeheer en 
gebiedsgerichte benaderingen. Via juist deze deskundigen wilden Waterschappen 
aantonen dat zij wel degelijk bereid waren rekening te houden met degenen uit die 
achterban die onderwerpen gerelateerd aan natuur en milieu belangrijk vonden. Of met 
verwijzing naar de nieuwe deskundigheid op het gebied van natuur en milieu het door 
hen ontwikkelde natuur- en milieubeheer in relatie tot waterbeheer daarmee ook 
werkelijk democratisch gelegitimeerd is, en dus als argument voor het laten 
voortbestaan van waterschappen kan dienen zoals dat in het door veel Waterschappen 
ontwikkelde vertoog wordt aangevoerd, is echter maar zeer de vraag.  



TUSSEN WETTEN EN WETEN             

288

Relevantie voor transitiestudies, beleidsanalyse en historisch onderzoek naar 
waterbeheer 
In de inleiding blikte ik vooruit op de theoretische opbrengsten van deze studie voor 
studies naar transities, voor de interpretatieve beleidsanalyse en voor historisch 
onderzoek naar de ontwikkeling van waterbeheer in Nederland. Aan de hand van de 
voorgaande recapitulatie van het empirisch materiaal zal nu worden uiteengezet hoe die 
relevantie zich in dit onderzoek bewijst.  

Transitiestudies: de rol van bestaande instituties, kennis en materie 
Voor studie naar transities vallen op grond van dit onderzoek twee lessen te trekken. 
De eerste betreft het vaak beweerde faillissement gedurende transities van bestaande 
instituties met een historische achtergrond in het Modernisme. Het zal naar voren 
komen dat zulke instituties in de discussies over hun bestaansrecht via het ontwikkelen 
van nieuwe kennis hun bestaan echter op een andere manier weten te legitimeren. Deze 
conclusie heeft betekenis voor de discussie over de democratische legitimering van 
transities en de discussie over de relatie tussen handelen (agency) en structuur – zoals 
verankerd in beleidsarrangementen – gedurende een transitie. Ze verbindt kwesties van 
legitimiteit met studie naar de inhoud van kennis, en de rol van beiden in transities.  
De tweede les betreft de in de inleiding besproken rol van materie en reflexiviteit. 
Gedurende een transitie bemiddelt feedback vanuit materie in veranderingen in 
kennisvertogen (Bos & Grin, 2008). Disciplinerende maatregelen gericht op controle 
van gedrag raken uit de gratie (zie ook Scott, 1998). Gedurende een transitie zijn vaak 
signalen van verhoogde reflexiviteit waarneembaar in de probleemdefinities die op 
basis van veranderend inhoudelijk inzicht worden opgesteld.  
Ook in de transitie in waterbeheer is sprake van verhoogde reflexiviteit in 
kennisinhouden, zo zal ik in deze paragraaf betogen. Voor transitiestudies betekent dit 
dat men bij de studie naar kennis in ogenschouw dient te nemen dat kennisvertogen 
gedurende een transitie steeds refereren aan materie op basis van reflexiviteit – oftewel 
op basis van een niet op volledige controle gerichte reactie op de manier waarop ‘het 
systeem’ ongewenste neveneffecten produceert.

In hoofdstuk één werd het door Arts et al. aangehaalde proces van institutionalisering 
van beleidsarrangementen in waterbeheer besproken. De ontwikkeling van wetten en 
beleid rond het waterbeheer door Waterschappen werd opgevat als proces waarin 
periodes van stabilisering en verandering elkaar afwisselen. Vanaf het begin van de 
jaren zestig vormden de discussie over de democratische legitimering van het 
waterbeheer door Waterschappen en de manier waarop zij het ‘algemeen belang’ 
inpasten in hun waterbeheer belangrijke aanzetten tot verandering. Hierdoor voltrokken 
zich op de vier dimensies van het beleidsarrangement veranderingen: de samenstelling 
van actoren die betrokken waren bij waterbeheer veranderde, evenals wetten en 
procedures (regels), beleid en kennis (discursieve dimensie), en financiële regelingen 
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(hulpbronnen). De discussie over financiering van de behartiging van het algemene 
belang door Waterschappen zwengelde de discussie over hun bestaansrecht aan. Eind 
jaren zestig poogden activisten voor hervorming van de democratie de 
actorconfiguraties rond waterbeheer, waarin de belangrijkste actoren afkomstig waren 
uit de agrarische en industriële sector, te veranderen. Zij vonden steun bij de 
opkomende milieubeweging. Op de dimensie van regels vonden deze acties hun 
weerslag in de zogenoemde ‘eerste milieuwetgeving van Nederland’, namelijk de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren uit 1970. Er kwamen hulpbronnen beschikbaar 
voor Waterschappen om te werken aan een betere waterkwaliteit. Rondom 
‘waterkwaliteit’ ontwikkelde zich een nieuwe invulling van de discursieve dimensie. 
Gedurende deze ontwikkelingen bleef de legitimiteitsvraag in waterbeheer spelen. 
Deze ontwikkelingen vormden aangrijpingspunten voor waterschappen om zich een 
ander beeld van hun institutionele identiteit te vormen en daarmee hun bestaan op een 
andere manier te legitimeren.  
Door welke factoren de rol die kennisontwikkelaars speelden in deze ontwikkelingen 
werd bepaald, komt naar voren in hoofdstuk twee. Het ontstaan van de specifieke 
actorconfiguraties rond deze Waterschappen werd hier besproken, evenals de hun tot 
beschikking staande hulpbronnen en veranderingen hierin, de voorkeuren die zij 
ontwikkelden voor bepaalde kennisvertogen, het beleid dat zij zelf voerden en in 
opdracht van het Rijk uitvoerden, en de invloed van formele procedures en wetten op 
hun handelen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland had, mede door de overvloedig 
aanwezige hulpbronnen in de vorm van financiële middelen, al vroeg een interesse in 
‘de hoedanigheid van het oppervlaktewater’ ontwikkeld.  Zij verkreeg daardoor al 
vanaf de jaren twintig een positie als gesprekspartner in de actorconfiguraties die zich 
rondom de kwaliteit van het oppervlaktewater hadden ontwikkeld, en waarin 
bijvoorbeeld de leden van de Hydrobiologische Club een belangrijke rol speelde.  Het 
Waterschap Regge en Dinkel was opgericht vanuit de door de Rijksoverheid ervaren 
noodzaak de overstromingen in het gebied in te dammen ten behoeve van de sociaal-
economische ontwikkeling van Twente.  De actorconfiguratie die daar ontstond richtte 
zich in zijn keuzes en het daarop gebaseerde handelen sterk naar deze doelstelling. Zij 
bestond voornamelijk uit degenen met een economisch belang in waterbeheer in de 
regio.  
In hoofdstuk drie stond de discursieve dimensie van de in hoofdstuk één en twee 
beschreven beleidsarrangementen centraal. Ik ging in op de ontwikkeling van beleid op 
het gebied van kennisontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog, in relatie tot de 
ontwikkeling van de technisch-inhoudelijke inzichten waar de twee Waterschappen 
zich vooral op baseerden in hun waterbeheer. Gedurende hun zoektocht naar een 
werkbare verhouding tot een zich vanaf de negentiende eeuw oprukkende 
Rijksoverheid, ontwikkelden zij voorkeuren voor bepaalde thema’s en technisch-
inhoudelijke inzichten betreffende die thema’s. Er werd ingegaan op beleid dat de 
ontwikkeling van zulke inhoudelijke inzichten vooral na de Tweede Wereldoorlog zelf 
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gaat structureren; namelijk wetenschapsbeleid dat sterk leunt op het discursieve 
onderscheid tussen fundamentele en toegepaste wetenschap.  Dit onderscheid bepaalde 
tot ver in de jaren tachtig van de vorige eeuw de verdeling van financiële hulpmiddelen 
voor het doen van onderzoek.  
In hoofdstuk vier kwam aan bod hoe de in hoofdstuk één, twee en drie geanalyseerde 
‘structuurelementen’ het handelen van deskundigen en waterbeheerders bepaalden, en 
vice versa. In het eerste deel van dit hoofdstuk werd geanalyseerd hoe een bepaalde 
groep deskundigen tegen de grenzen van hun handelen aanliepen vanwege de 
institutionalisering van het discursieve onderscheid tussen zuivere en toegepaste 
wetenschap in beleidsarrangementen in waterbeheer. Het Hoogheemraadschap van 
Rijnland wilde graag de naar hun idee best voorhanden kennis inzetten ter bestrijding 
van eutrofiëring – oftewel overmatige algenbloei in oppervlaktewater. Het Waterschap 
betrok die kennis bij het Limnologisch Instituut; een instituut gelieerd aan de 
Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) en gericht op het 
stimuleren van ‘zuiver’ wetenschappelijk onderzoek. De pogingen van de betreffende 
deskundige om eutrofiëring als een probleem van de Overheid voor te stellen, werden 
om die reden niet gewaardeerd.  
Er ontstond ook een woordenwisseling tussen deze deskundige en een promovenda die 
was aangesteld om de oorzaken van eutrofiëring in het beheersgebied van Rijnland te 
onderzoeken. Waar deze deskundige altijd had volgehouden dat die oorzaak fosfaat 
was, was volgens de promovenda de oorzaak bij Rijnland de hoeveelheid nitraat in het 
water. Waar de deskundige van het Limnologisch Instituut eerst stuitte op weerstand op 
basis zijn positie binnen de bestaande actorconfiguratie als fundamenteel onderzoekers, 
daar werd de door hem zo zorgvuldig opgebouwde consensus rond de oorzaken van het 
probleem nu opnieuw bedreigd. Structuren als vastgelegd in wetenschapsbeleid kunnen 
dus handelingsruimte beperken, maar het handelen van de één kan ook strijdig zijn met 
het handelen van de ander.  Hier werd een conflict op het niveau van de 
actorconfiguratie bepaald op basis van de autoriteit van de deskundige van het 
Limnologisch Instituut. Deze autoriteit had hij zich op grond van verwijzing naar 
hulpbronnen als bijvoorbeeld de financiering van zijn instituut op grond van het 
fundamentele onderzoek dat daar werd verricht; alsmede door verwijzing naar de 
fundamentele kennis. Hij zou zich die kennis wel hebben verworven; waar de 
promovenda daar niet over zou beschikken. 
In het tweede deel van dit hoofdstuk werd beschreven hoe bij het Waterschap Regge en 
Dinkel vanaf de jaren dertig een werkwijze werd ontwikkeld, die in de decennia die 
volgden op allerlei manieren in stand werd gehouden. Het handelen van het 
Waterschap werd vanwege de oorspronkelijke doelstellingen bij de oprichting van het 
Waterschap, die voor een belangrijk deel door de Rijksoverheid waren geformuleerd, 
bepaald door de doelstellingen die landelijk beleid aan waterbeheerders oplegde. 
Ruilverkavelingsbeleid en het maximaliseren van de landbouwopbrengst waren de 
twee belangrijkste doelen. Ze zijn te zien als stabiliserende structuurelementen in de 
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discursieve dimensie. Allerlei regels en hulpbronnen in de vorm van subsidieregelingen 
dienden om dit beleidsarrangement verder te stabiliseren.  
Het Waterschap ontwikkelde een lokale vorm van cultuurtechniek om beken en 
rivieren te verdiepen en te verbreden, om zo de grondwaterstand van de omliggende 
landbouwgronden verder naar beneden te brengen. Waarschuwingen voor verdroging 
die in de jaren dertig nog hoorbaar waren werden daarbij genegeerd; niet omdat men 
zich niet van de mogelijke gevolgen hiervan bewust was, maar omdat het handelen op 
basis van de in hoofdstuk twee beschreven historisch overgeleverde structuren werd 
bepaald. Binnen die structuren was geen ruimte om aandacht aan de consequenties van 
verdroging te besteden. 
In hoofdstuk vijf kwam naar voren hoe verandering op de dimensie van regels en 
actorconfiguraties leidde tot erkenning van problemen met de kwaliteit van 
oppervlaktewater én erkenning van de methodes die waren ontwikkeld door 
hydrobiologen ter beoordeling van de waterkwaliteit. Zij ontwikkelden een 
kennisvertoog dat aansloot op de specifieke voorkeuren die bij het 
Hoogheemraadschap van Rijnland bestonden voor zulke methodes. In deze periode 
werd kennisontwikkeling vooral gestructureerd door veranderingen in regels en 
actorconfiguraties.  
In hoofdstuk zes werd besproken hoe deskundigen probeerden het 
geïnstitutionaliseerde discursieve onderscheid tussen toegepast en fundamenteel 
onderzoek aan relevantie te doen inboeten, door een andere definitie van wetenschap 
naar voren te schuiven. Waterschappen sprongen in op de veranderingen op deze 
discursieve dimensie en veranderingen in regels: nieuwe wetten en 
beleidsprogramma’s verordenden hen van hogerhand tot het experimenteren met 
methodes voor integraal waterbeheer. De onder invloed van de milieubeweging 
veranderende actorconfiguraties op lokaal niveau zorgden voor de koppeling tussen de 
doelen van de milieukundigen en de doelen van het betreffende Waterschap: het was 
onder andere de Provinciale Milieufederatie die in samenwerking met een medewerker 
van het Ministerie van LNV protest aantekende tegen de eerste plannen van het 
Waterschap om een beek te verbeteren. Door veranderingen op de discursieve dimensie 
betreffende de definitie van wetenschap, veranderingen op de dimensie van regels en 
veranderingen in de lokale actorconfiguratie ontwikkelde men in de experimenten die 
men opzette anderssoortige kennis.  
In hoofdstuk zeven kwam naar voren hoe het Waterschap de nieuw verworven 
inhoudelijke inzichten inzette om zichzelf een nieuw bestaansrecht te verschaffen als 
behartiger van ‘het groene belang’. Het Waterschap bakende tevens opnieuw zijn 
terrein af ten opzichte van de Provincie; de bestuurslaag die door het Waterschap werd 
en wordt beschouwd als zijn eeuwige concurrent, zoals in het eerste hoofdstuk van 
deze studie naar voren kwam. Hier droeg kennisontwikkeling bij aan veranderingen op 
de discursieve dimensie, die er op hun beurt toe leidden dat er veranderingen optraden 
op de dimensie van regels en actorconfiguraties. Waar kennisontwikkeling dus eerst 
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gestructureerd wordt, structureert dit proces zelf andere dimensies van het 
beleidsarrangement.  

Samenvattend veranderde de definitie van belang en de manier waarop belangen 
werden meegewogen in het waterbeheer door waterschappen. Kennisontwikkeling 
werd aanvankelijk gestructureerd door regels, hulpbronnen en bestaande 
actorconfiguraties. Veranderingen vinden in eerste instantie vooral plaats op deze meer 
institutionele dimensie. Door deze veranderingen  ontstaat ruimte voor 
kennisproducten om op hun beurt ook weer de institutionele dimensie te structureren. 
Op basis van onderzoek van inhoudelijke kennis als onderdeel van de discursieve 
dimensie, die op haar beurt weer sterk bepaald wordt door de dimensie van 
actorconfiguraties, regels en hulpbronnen, valt als eerste les voor transitiestudies de 
conclusie te trekken dat inhoudelijke kennis en de verwijzing daarnaar  bestaande 
instituties een nieuw bestaansrecht verschaft. Zij worden onderdeel van nieuwe 
beleidsarrangementen. In de vorming van die nieuwe beleidsarrangementen trekken zij 
een zekere rol naar zich toe. Het Waterschap, zo besprak ik in hoofdstuk zeven, moest 
bijvoorbeeld vorm gaan geven aan een veel breder palet van beleidskoersen en taken, 
waarin ook het natuurbelang werd verdisconteerd.  
De dynamiek van transities wordt dus mede bepaald door verhouding tussen manieren 
van democratische legitimering, de rol van kennis daarbij en institutionele stabiliteit en 
verandering in beleidsarrangementen. Democratische legitimering en 
kennisontwikkeling zijn kwesties die steeds in elkaars licht moeten worden bezien. De 
beleidsarrangemententheorie als heuristiek werpt licht op de dynamiek tussen de meer 
discursieve (kennis, beleid) en de meer institutionele (regels, hulpbronnen, 
actorconfiguraties) dimensies van transities.  
Een tweede les voor transitiestudies is dat praktijken gericht op verandering vaak 
voortkomen uit pogingen om in te spelen op feedback die gegenereerd wordt vanuit de 
materiële werkelijkheid. Herkenbaar in de inhoud van kennis is dat men afstand neemt 
van paradigma’s gericht op het disciplineren en controleren van bepaalde 
verschijnselen. Kennis gericht op het bijdragen aan een transitie vertoont dus vaak 
sporen van de in de inleiding beschreven ‘reflexiviteit’. In de ingrepen in de jaren 
zeventig zoals ik die hier beschreef, namelijk de aanpak van eutrofiëring door 
defosfatering toe te passen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en de aanleg van een 
nieuw kanaal op basis van de aloude cultuurtechnische principes, is weinig van zulke 
reflexiviteit waarneembaar. Het verschijnsel verdroging en een aantal natuurtechnische 
maatregelen die ter bestrijding daarvan werden genomen, zoals in hoofdstuk zes werd 
besproken, zijn wel een voorbeeld van zulke feedback en daarop geënte maatregelen in 
waterbeheer. Ook het langetermijndenken dat spreekt uit de wensen van de opstellers 
van de Reggevisie duidt op het stelselmatig willen voorkomen van de ongewenste 
neveneffecten van de modernistische wijze van waterbeheer.   
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Bij studie naar de rol van kennis in transities is het dus van belang zich permanent 
rekenschap te geven van mogelijke aanzetten tot reflexiviteit die zich in veranderingen 
in kennisvertogen manifesteren. Die aanzetten ontstaan vaak op momenten gedurende 
de transitieperiode dat men zich bewust wordt van de negatieve neveneffecten van het 
handelen tot dan toe.  

Interpretatieve beleidsanalyse: de rol van kennisinhouden 
Deze studie is relevant voor de beleidsanalyse omdat zij de rol van kennis en 
deskundigen benadert vanuit een benadering gericht op de inhoud van kennis.  
In hoofdstuk vijf en zes van deze studie ging ik nadrukkelijk op de rol van 
kennisinhouden in. In hoofdstuk vijf kwam aan de orde hoe het concept saprobie 
vanwege zijn oorsprong in de op kwalitatieve typologieën georiënteerde hydrobiologie 
in eerste instantie geen voedingsbodem vond in de internationale gemeenschap van 
hydrobiologen en limnologen. Pas nadat de energiebiologische benadering van de 
Amerikaanse ecologen H.T. en E.P. Odum aan het concept werd gekoppeld door de 
Duitse limnologen Caspers en Karbe, begon de hydrobiologische gemeenschap 
saprobie algemeen een aantrekkelijker concept te vinden. Aangedrongen werd op een 
cijfermatige onderbouwing van het verschijnsel, omdat men vreesde dat men anders 
door beleidsmakers, die eind jaren zestig worstelden met vraagstukken rondom 
waterkwaliteit, niet serieus genomen zou worden. De inconsistentie tussen de van 
oorsprong op kwalitatieve methoden geënte theorieën rond saprobie en de vertaling van 
saprobie naar energiebiologische theorie werd echter niet opgelost. Onder verwijzingen 
naar het gebruiksgemak van methoden gebaseerd op de benadering van Caspers en 
Karbe vond dit denken ingang bij Nederlandse beheerders van de waterkwaliteit. 
Theoretische consistentie werd dus opgeofferd ten behoeve van het gemak waarmee 
saprobie op basis van de al bestaande methodes van monstername en analyse 
getalsmatig kon worden uitgedrukt.  
In hoofdstuk zes kwam aan de orde hoe milieukundigen ertoe kwamen om de definitie 
van wetenschap zelf te betwisten. In plaats van zich te oriënteren op het discursieve 
onderscheid tussen toegepaste en fundamentele onderzoek, stelde zij voor dat de 
wetenschappelijkheid van kennis voortaan werd afgemeten aan de mate van 
interdisciplinariteit en probleemgerichtheid. Op deze manier hoopten zij 
wetenschappelijke erkenning te krijgen voor ‘de milieukunde’. Deze was in de jaren 
zeventig nog vooral een activistische groepering geweest, die tot binnen de muren van 
de Academie had weten door te dringen. Die wetenschappelijke erkenning verkregen 
milieukundigen slechts mondjesmaat. Erkenning van hun benadering door 
beleidsmakers was wel in ruime mate aanwezig. Milieukundigen hadden onder andere 
inzichten uit de landschapsecologie overgenomen. Het idee van natuurbouw dat 
milieukundigen uit deze nieuwe subdiscipline van de ecologie hadden overgenomen, 
sprak een aantal waterschapsbestuurders en ambtenaren zeer aan. Zij zagen er de 
mogelijkheid in de landelijke beleidskoers van integraal waterbeheer zowel een 
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technisch-inhoudelijke als ook een bestuurlijke vertaling te geven. In het geval van de 
casus die in dit hoofdstuk zal worden beschreven, waren die voorstellen voor een 
andere manier van waterbeheer en een andere bestuurlijke organisatie al eerder gedaan. 
Deze hadden toen echter geen voedingsbodem gevonden. De milieukunde zou zich 
door de toenemende erkenning vanuit de beleidswereld volgens een aantal 
wetenschapssociologen teveel tot een ‘milieubeleidskunde’ ontwikkelen. De kritische 
massa die de milieukunde in de jaren zeventig en tachtig had ontwikkeld en ingezet ten 
behoeve van verandering in milieubeleid en waterbeheer zou nu teveel worden 
ingeruild voor een politieke correctheid ten opzichte van overheden; die in de loop van 
de jaren negentig tevens de belangrijkste geldschieters zouden worden van 
milieukundig onderzoek.  

Deze studie is relevant voor beleidsanalyse omdat erin wordt aangetoond dat de 
productie van legitimiteit niet is voorbehouden aan politiek-bestuurlijke processen, 
maar al wordt voorbereid in de ontwikkeling van  inhoudelijke vertogen zelf;  via de 
keuzes die deskundigen maken. Zij maken ogenschijnlijk theoretische keuzes vaak om 
andere dan inhoudelijke redenen, zoals ik in de vorige paragraaf heb geanalyseerd. Ook 
via kennisontwikkeling verplaatst politiek zich dus.  
Voor beleidsanalytici is het dus zaak tevens oog te hebben voor de wisselwerking 
tussen inhoud van paradigma’s en de institutionele dimensies. Door deze inhoudelijke
dimensie in samenspel met institutionele dimensies te beschouwen kan de rol van 
kennis in beleidsvorming en de vorming van nieuwe institutionele identiteiten beter 
worden begrepen dan vanuit enkel studie naar de rol van experts.  

Historisch onderzoek naar de ontwikkeling van waterbeheer in Nederland: discursieve 
verschuivingen en de ontwikkeling van een kritisch perspectief 
Veranderingen in het taalgebruik van waterbeheerders en toevoegingen van nieuwe 
termen hebben vaak een politieke betekenis. Een term als ‘ingezetene’ is bijvoorbeeld 
een term met een dergelijke betekenis; ze signaleert de vertaling van de eerder 
uitgebreid besproken ontwikkeling van de ‘collectivering van het begrip belang’ (Hall, 
2003) in een wettelijk kader. Met in acht name van het veranderende karakter van 
politiek en de ‘ecologische wending’ in waterbeheer kan de uitvinding van de term 
‘ingezetene’ worden gezien als een poging om de fundament van de 
Waterschapsorganisatie in vertegenwoordiging op basis van ‘belangen’ via 
‘categorieën’ in de Waterschapsbesturen nogmaals te bestendigen. 
Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van de term van en belangstelling voor 
‘waterkwaliteit’. In hoofdstuk een zal naar voren komen dat de kwaliteit van 
oppervlaktewater een kwestie werd waar de Rijksoverheid betrokkenheid bij toonde. 
Ze wilde dat de decentrale overheden als Provincie en Waterschap deze taak op zich 
zouden nemen. Zo zouden zij ook het algemene belang beter kunnen behartigen, in 
plaats van enkel de sectorale belangen. De term ‘kwaliteit’ raakte eigenlijk pas goed 



CONCLUSIE

295

vanaf het begin van de jaren zeventig in omloop in waterbeheer. Eerder sprak men bij 
Waterschappen, zo zal in hoofdstuk twee naar voren komen, vooral van verzilting. 
Zout water leverde immers de grootste schade op aan landbouwgewassen. Organische 
vervuiling doordat afvalwater ongezuiverd op het oppervlaktewater werd geloosd, 
ervoer men vanaf de jaren twintig in toenemende mate wél als een probleem. Dit 
probleem werd echter oplosbaar geacht door het ‘zelfreinigende vermogen’ van water 
aan te spreken.  
In hoofdstuk drie komt aan bod hoe ‘eutrofiëring’, oftewel overmatige algenbloei, als 
een politiek probleem naar voren werd geschoven door een aantal deskundigen. Hun 
specifieke causaal-analytische definitie van eutrofiëring werden zeer invloedrijk in de 
vertogen rondom waterkwaliteit zoals die in de jaren zeventig zouden worden 
ontwikkeld. In hoofdstuk vijf komt heel precies naar voren welke strijden er werden 
uitgevochten rondom manieren om de waterkwaliteit te beoordelen.  
Ook kwam in hoofdstuk vijf naar voren hoe ‘saprobie’ gedurende een aantal decennia 
uitgroeide tot een veelgebruikt concept in de waterwereld. Het gebruik ervan is een 
signaal dat een deels biologisch, deels systeemecologisch begrip van watervervuiling 
geïnstitutionaliseerd raakt in waterbeheer.  
De eerder aangehaalde causaal-analytische opvatting van de oorzaak van eutrofiëring 
in relatie tot waterkwaliteit werd op haar beurt weer ingekaderd in het beleidsvertoog 
‘integraal waterbeheer’ uit 1985. De samenhang tussen bestaande problemen werd 
hierin benadrukt. In hoofdstuk zeven komt naar voren hoe Rijnland via zijn peilbeheer 
(‘kwantiteitsbeheer’) probeerde de waterkwaliteit te verbeteren door eutrofiëring via 
een andere vorm van peilbeheer terug te dringen. 
De bijdrage aan de waterstaatshistorische literatuur van deze studie bestaat eruit, dat 
hier een discursieve dimensie wordt onderscheiden die discussies over de legitimering 
van het bestaan van bepaalde instituties een bepaalde richting in sturen. Veranderingen 
in probleemdefinities worden als startpunt van onderzoek genomen, in plaats van 
overgenomen in het narratief van deze studie. Hierdoor ontstaat meer distantie tot 
ontwikkelingen in waterbeheer, waardoor de bestaande genres in deze literatuur een 
nieuwe invalshoek wordt geboden voor verder historisch onderzoek en men een meer 
kritisch perspectief kan ontwikkelen op de ontwikkelingen in het waterbeheer in 
Nederland.  

Nieuwe oriëntaties in de discussie over het bestaansrecht van het Waterschap  
De overtuigingskracht van verwijzingen naar sectorale belangen in processen van 
beleids- en besluitvorming nam vanaf halverwege de jaren tachtig af. Het begrip 
‘belang’ werd steeds ongrijpbaarder, want hoe kan bijvoorbeeld het ‘collectieve 
belang’ van natuur nu een plek krijgen in de Waterschapsorganisatie, dat immers 
gebaseerd is op een begrip van belang analoog aan een indeling van het 
maatschappelijk middenveld in termen van ‘sectoren’?
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Discussies over het bestaansrecht van Waterschappen richten zich vaak op het 
vermeende gebrek aan democratische legitimering. In hoofdstuk één gaf ik aan dat dat 
volgens sommige bestuurskundigen een valse discussie is, omdat Waterschappen zich 
in de praktijk achteraf verantwoorden en daarom geen ‘ontwikkelingsdemocratie’ maar 
een ‘waarborgdemocratie’ vertegenwoordigen.  Ik vraag mij af of de focus überhaupt 
op democratische legitimiteit zoals die in de meeste discussies wordt begrepen moet 
liggen, of dat een dergelijk uitgangspunt voorbij gaat aan de manier waarop 
Waterschappen voornamelijk legitimiteit (proberen te) genereren; namelijk niet vooral 
via het stemmen eens in de vier jaar, maar via allerhande inspraakprocedures 
gedurende die periode. 
Als men een discussie over het bestaansrecht van Waterschappen en hun democratische 
legitimering niet op basis van een vertekend beeld van de wijze waarop Waterschappen 
legitimiteit  genereren wil voeren, zou men ten eerste de vraag moeten stellen hoe men 
bij onderbrenging van de taken van het Waterschap bij een andere overheid – de 
Provincie wordt vaak genoemd –  inspraak in beslissingen van waterbeheerders 
mogelijk maakt. Via die procedures wordt immers in zekere mate voor het (vermeende) 
gebrek aan democratische legitimiteit bij Waterschappen langs het genereren van 
outputlegitimiteit gecompenseerd.  
Het valt te verwachten dat een deel van deze procedures zullen verdwijnen, al was het 
maar omdat met het onderbrengen van de technische diensten van Waterschappen bij 
provincies anno 2010 bedoeld wordt om het aantal ambtenaren terug te brengen. 
Vooral het aantal ambtenaren dat op het regelen van inspraakprocedures wordt ingezet 
zal dan worden teruggebracht: technici voor bijvoorbeeld dijkonderhoud blijven 
immers nodig. De discussie over het afschaffen van Waterschappen zou zich niet 
moeten richten op het vermeende gebrek aan democratische legitimiteit maar op de 
vraag of het aanvaardbaar is als geëigende inspraakprocedures – de mechanismen voor 
het genereren van outputlegitimiteit – verdwijnen.   
In relatie tot het voorgaande zou deze vraag rond inspraak echter ook anders 
geformuleerd kunnen worden. Met de ‘collectivering’ van ‘belang’ in waterbeheer, om 
met Van Hall (2003) te spreken, is een definitie van de ‘zachte’ natuurbelangen even
belangrijk geworden als die van de ‘harde’ sectorale belangen. Met het uitblijven van 
een maatschappelijk ijkpunt voor definiëring van die natuurbelangen hebben 
milieufederaties en deskundigen in de cirkel rond het Waterschap zich deze taak 
toegeëigend.  
Een tweede voorstel voor heroriëntatie van de discussie over Waterschappen is dan ook 
om zich te richten op de vraag of men met het afschaffen van de 
Waterschapsdemocratie en tenminste een deel van de bijbehorende inspraakprocedures, 
de definiëring van het ‘natuurbelang’ door deskundigen niet enkel nog minder
bemiddelbaar maakt voor degenen die hier op de één of andere manier een stem in 
zouden moeten hebben. In een tijd waarin voorheen onbetwiste ideeën over de 
noodzaak van bijvoorbeeld het aanleggen van retentiegebieden – zie de discussie rond 
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de polder Groot-Mijdrecht – of van het ‘teruggeven’ van land aan water – zie de 
discussie rond de Hedwigepolder – in toenemende mate alsnog omstreden blijken, lijkt 
een bepaalde mate zeggenschap over wat waterbeheer in relatie tot natuurontwikkeling 
moet betekenen geen overbodige luxe. Er moet met andere woorden gewaakt worden 
voor de situatie dat deskundigen zich het alleenrecht op het formuleren van zulke 
definities toe-eigenen; zéker als die deskundigheid steeds meer ten dienste van 
diezelfde overheden die deze plannen ontwikkelen komt te staan – zoals in hoofdstuk 
zes en zeven naar voren kwam –  en deskundigen diezelfde overheden om allerlei 
redenen minder kritisch benaderen. 
Samengevat werd in deze studie geanalyseerd op welke manier processen van 
kennisontwikkeling een eigen dynamiek kennen. Deze dynamiek wordt mede bepaald 
door bijvoorbeeld beleid voor kennisontwikkeling, discussies in vakgebieden en 
normatieve voorkeuren en keuzes van onderzoekers. Structuurelementen als bestaande 
actorconfiguraties bemiddelen dus in deze dynamiek. Deze zijn bovendien gebaseerd 
op een verouderd begrip van openbaar bestuur, waarin het maken van afwegingen op 
basis van ‘belang’ impliciet nog altijd als de essentie van politiek worden gezien. 




