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Samenvatting 

Deze studie is het resultaat van een onderzoek naar de rol van kennis en 
kennisontwikkeling in structurele veranderingen – transities – in het waterbeheer. De 
doelstelling is het formuleren van theorie over de rol hiervan, als bijdrage aan de 
verdere ontwikkeling van transitietheorie. Als casus is gekozen voor de transitie in 
waterbeheer op regionaal niveau, het niveau waarop waterschappen een belangrijke rol 
spelen in waterbeheer in Nederland. 
Waterschappen hebben zich in de jaren zeventig in toenemende mate rekenschap 
gegeven van kwesties aangaande natuur en milieu. In dit proefschrift worden de 
methodes die zij daarvoor hebben ontwikkeld in hun waterbeheer in de periode van 
1970 tot 2000 geanalyseerd als een strategie voor het vergroten van hun democratische 
legitimiteit.  
In de inleiding wordt de vraag behandeld wat we van de recente ontwikkelingen in 
regionaal waterbeheer kunnen leren over de rol van kennis in transitieprocessen. In de 
afgelopen decennia hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in het waterbeheer 
in Nederland. De rol die kennis en processen van kennisontwikkeling hebben gespeeld 
in het (mede) bewerkstelligen van deze veranderingen wordt in deze studie beschreven. 
Voor het systematisch doordenken van deze ontwikkelingen zet ik hier een conceptueel 
kader uiteen.  
Dit conceptuele kader is gebaseerd op de theorie van beleidsarrangementen. Een 
beleidsarrangement kent vier dimensies: van regels, van actoren, van hulpbronnen en 
de discursieve dimensie. Dit kader heeft in deze studie een functie als heuristiek 
vervuld. Via de wisselwerking tussen de veranderingen op de verschillende dimensies 
is de dynamiek van transities en de rol van kennis in deze te conceptualiseren.  
In het eerste hoofdstuk bespreek ik, als inleiding op de organisatie van het waterbeheer 
in Nederland, het debat over het voortbestaan en de legitimiteit van waterschappen 
vanuit vier perspectieven. Dit met een nadruk op de periode vanaf de Tweede 
Wereldoorlog. Ik bespreek de debatten op rijksniveau, zoals die door bestuurskundigen 
werden en worden gevoerd, de visie van Stichting Natuur en Milieu als representatief 
voorbeeld van ontwikkelingen in het perspectief van milieuorganisaties op het 
Waterschapsbestel en natuurlijk de positie van waterschappen zelf in het debat.  
In hoofdstuk twee komen de historische achtergronden van beide waterschappen die in 
beide casus een centrale rol spelen aan de orde. Het Hoogheemraadschap Rijnland is 
ontstaan uit lokale samenwerkingsverbanden. Deze ontstonden in de dertiende eeuw als 
gevolg van de behoefte aan samenwerking op het gebied van waterbeheer. Het 
Waterschap Regge en Dinkel is eind negentiende eeuw opgericht. De oprichting ervan 
was een gezamenlijk initiatief van een zich lokaal steeds sterker profilerende centrale 
overheid en grondeigenaren in Twente. Zij zagen in het uitbreiden van de 
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landbouwmogelijkheden in het gebied kansen voor de economische ontwikkeling van 
de regio.  
De hoofdstukken één en twee dienen ter voorbereiding van de stelling die in de 
daaropvolgende hoofdstukken zal worden ontwikkeld. Die luidt dat waterschappen in 
de periode van 1970 tot 2000, onder invloed van veranderende discoursen in beleid en 
kennis, hun wijze van waterbeheer op een andere manier moesten gaan verantwoorden. 
Hierin speelt andere en andersoortige kennis evenals een veranderende 
kennisinfrastructuur een belangrijke rol.  
Ik bespreek in de hoofdstukken drie tot en met zeven twee longitudinale casus die ieder 
ongeveer een periode van dertig jaar bestrijken, van 1970 tot 2000. Per hoofdstuk 
komen er steeds ontwikkelingen op twee dimensies aan bod, namelijk ontwikkelingen 
in kennis en de kennisinfrastructuur enerzijds (de discursieve dimensie), en 
ontwikkelingen in waterbeleid en de praktijken van waterbeheerders anderzijds (de 
dimensie van regels, actoren en hulpbronnen). De samenhang tussen deze 
ontwikkelingen analyseer ik aan het eind van ieder hoofdstuk.  
In hoofdstuk drie wordt de institutionalisering van het discursieve onderscheid tussen 
toegepaste en fundamentele wetenschap onderzocht dat na de Tweede Wereldoorlog in  
zwang raakte. Ik spits mijn analyse toe op twee gebieden; namelijk onderzoek naar ‘de 
hoedanigheid van oppervlaktewater’ en onderzoek in de cultuurtechniek. Onderzoekers 
in beide vakgebieden positioneerden zich strategisch ten opzichte van het discursieve 
onderscheid tussen toegepaste en fundamentele wetenschap.  
Hoewel diverse actoren pleitten voor meer onderzoek op het gebied van waterkwaliteit 
in de toegepaste sfeer, werd dit onderzoek uiteindelijk institutioneel gesitueerd als 
fundamentele wetenschap. Het voornaamste onderzoek in de hydrobiologie zou 
voortaan worden verricht door het Limnologisch Instituut in Nieuwersluis. Dit instituut 
werd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 
gefinancierd. Omdat de KNAW als doelstelling had enkel fundamenteel onderzoek te 
stimuleren, was ook het onderzoek aan het Limnologisch Instituut georiënteerd op het 
genereren van kennis van vraagstukken die van fundamentele aard werden geacht.  
Cultuurtechnici hadden er, door de van overheidswege beschikbare hulpbronnen voor 
ruilverkaveling en ontwatering, baat bij hun onderzoek in het discursieve spectrum 
toegepast/fundamenteel te positioneren als toegepaste wetenschap. Vanaf het begin van 
de jaren zestig ontstond er echter onvrede bij een aantal cultuurtechnici over deze 
discursieve positionering van hun werk, omdat daardoor een aantal onderwerpen als 
‘verdamping’ en ‘capillair geleidingsvermogen’ systematisch genegeerd werd.  
In hoofdstuk vier wordt ten eerste de discussie rond 1978 over de aanpak van 
eutrofiëring door het Hoogheemraadschap van Rijnland besproken. Het 
Hoogheemraadschap huurde een onderzoeker in die de mogelijkheden hiertoe via het 
inbouwen van een zogenaamde derde zuiveringstrap in rioolwaterzuiveringsinstallaties 
moest onderzoeken. Deze onderzoeker was opgeleid als biologe en had vakken 
gevolgd aan het Limnologisch Instituut. De onderzoeker concludeerde dat niet fosfaat, 
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zoals tot dan toe tamelijk algemeen werd aangenomen, maar nitraat de oorzaak was 
van eutrofiëring in Nederland. Haar conclusie riep felle reacties op. De discussie werd 
zowel in de populaire media als in vakbladen breed uitgesponnen. De indruk ontstond 
dat Rijnland onnodig veel geld investeerde in het verwijderen van fosfaten uit 
rioolwater, waar het Hoogheemraadschap zich beter op het terugdringen van nitraten 
kon richten. Dat was echter geen haalbare kaart voor het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, wiens voornaamste achterban bestond uit vertegenwoordigers van de 
agrarische sector. Om hen te vragen het gebruik van kunstmest te beperken, was in een 
tijd waarin de definitie van het algemene belang in het waterbeheer nog zo sterk was 
toegespitst op het reilen en zeilen van de landbouwsector, ondenkbaar. Het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, dat in de jaren zeventig – ondanks zijn relatief 
ongewone interesse in het onderwerp waterkwaliteit – nog altijd opereerde in de 
politieke context van corporatisme en technocratie die de Waterschapscultuur 
algemeen kenmerkte in deze periode, koos daarom voor een oplossing die zij volledig 
autonoom en zonder aantasting van gevestigde belangen kon uitvoeren. Het besloot een 
aantal experimenten uit te voeren ter verwijdering van het fosfaat uit rioolwater 
alvorens het op het oppervlaktewater te lozen. De effecten hiervan zouden zorgvuldig 
worden bestudeerd. De autoriteit van de fundamentele wetenschap waarop het 
Hoogheemraadschap zich echter had willen baseren voor deze beslissing bleek echter 
betrekkelijk. De consensus onder fundamentele onderzoekers in de limnologie bleek 
brozer dan Rijnland van tevoren had ingeschat.  
In het tweede deel van hoofdstuk vier bespreek ik de manier waarop mogelijke 
verdroging door een tweede ronde verbeteringen aan de waterinfrastructuur in Twente 
als probleem niet werd onderkend. In hoofdstuk drie werd één deel van een verklaring 
hiervoor aangevoerd. In hoofdstuk vier komt aan bod hoe de organisatie en de 
werkwijze van het Waterschap zelf een grote continuïteit garandeerde in het 
waterbeheer in de regio. Medewerkers kenden elkaar persoonlijk. Het verloop in het 
personeel bij de verschillende bij waterbeheer betrokken overheden was laag. Veel 
zaken werden langs informele weg beklonken. De werkwijze van het Waterschap was 
dus voor buitenstaanders weinig transparant. Op deze manier werden enkel de 
belangen van vertegenwoordigers van de agrarische en industriële sector behartigd. 
Voor onderzoek naar de gevolgen van de aanleg van een nieuw kanaal in termen van 
mogelijk optredende verdroging was binnen deze context eenvoudigweg geen ruimte –
hoewel enkele decennia eerder een enkeling hiervoor al had gewaarschuwd.  
In hoofdstuk vijf wordt uiteengezet hoe hydrobiologen, vanuit hun lang gekoesterde 
wens serieus genomen te worden door beleidsmakers, de keuze maakten voor het 
ontwikkelen van een biologische methode voor beoordeling van de kwaliteit van 
oppervlaktewater op grond van een vooral energiebiologische, kwantitatieve 
benadering daarvan. Dit beargumenteer ik door de internationale discussie te bespreken 
over de betekenis van het concept saprobie voor de ‘toegepaste’ hydrobiologie en 
‘fundamentele’ limnologie. De keuze voor een energiebiologische benadering is niet 
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gebaseerd op theoretische, maar vooral op praktische overwegingen van hydrobiologen 
en waterbeheerders. De ervaring met methodes om op zulke gronden waterkwaliteit te 
beoordelen was voor een belangrijk deel al aanwezig bij het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, waar ervaring met het herkennen van waterkwaliteiten op basis van de daarin 
voorkomende soorten ontbrak – en bovendien niet eenvoudig in korte tijd te verwerven 
was. Deze episode uit waterbeheer in transitie illustreert ten eerste hoe keuzes van 
wetenschappers op subtiele wijze gestuurd worden door discursieve onderscheiden als 
toegepast versus fundamenteel. Onderzoekers in de ‘toegepaste’ hydrobiologie wilden 
nu eindelijk eens als gesprekspartners worden beschouwd door beleidsmakers, en zo 
ook hun achterstand op de fundamentele limnologie inhalen. Ten tweede blijkt dat 
overwegingen van wetenschappers niet alleen gestuurd worden door theoretische, maar 
vooral ook door de praktische behoeften van degenen die zij met hun kennis willen 
bedienen – in dit geval het Hoogheemraadschap van Rijnland.  
Hoofdstuk zes begint met een onderzoek naar het fundament van de aanklacht van 
milieukundigen ten opzichte van de gevestigde wetenschap. Vanuit de ijkpunten die 
deze hanteerde zouden wetenschappers niet in staat zijn de bestaande milieuproblemen 
op te lossen. Interdisciplinariteit en relevantie door een grotere nadruk op het probleem 
in plaats van op theoretische vraagstukken zouden de nieuwe ijkpunten van de 
milieukunde moeten worden. Milieukundigen werden rond 1980  met argwaan bekeken 
door beleidsmakers. Daarom gingen zij op zoek naar manieren om hun stellingen te 
bewijzen. Casus die de waarde van de door de milieukundigen voorgestelde benadering 
bewezen, werden min of meer door henzelf gecreëerd. Zo ook in het geval van de 
voorgenomen verbetering van de Bornse Beek – een van de laatste verbeteringen die 
bij Waterschap Regge en Dinkel op stapel stonden. Een groep studenten onder leiding 
van een aantal protagonisten van de milieukunde als nieuwe wetenschappelijke 
benadering greep deze plannen aan om een alternatief voor de voorgenomen 
verbeteringen te ontwerpen. In eerste instantie werd hun voorstel nauwelijks serieus 
genomen. Pas toen bij het Waterschap Regge en Dinkel zélf meer animo ontstond voor 
een herziening van de verhouding tot andere overheden met een verantwoordelijkheid 
in waterbeheer, zoals de Provincie Overijssel en een aantal gemeenten, en daardoor 
ook de noodzaak voor een reorganisatie ontstond, kreeg het Waterschap meer aandacht 
voor het plan. Het zette het plan in als ‘bestuurlijke technologie’ om deze reorganisatie 
gedaan te krijgen en tegelijkertijd het Waterschap Regge en Dinkel te profileren als een 
vooruitstrevend, ‘groen’ Waterschap. Medewerkers van het Waterschap kregen de vrije 
hand om te experimenteren met de door landschapsecologen ontwikkelde ideeën van 
natuurbouw. De noodzaak tot integratie van belangen kreeg hierdoor de nadruk. 
Managers bij het Waterschap hingen dit op aan een nieuwe, populaire beleidskoers in 
waterbeheer, namelijk die van integraal waterbeheer. Deze was geïntroduceerd in 1985. 
De wens die een aantal ambtenaren bij het Waterschap koesterden tot het reorganiseren 
van de interne en externe verhoudingen werkte als katalysator in dit proces, evenals de 
nieuwe landelijke beleidskoers van integraal waterbeheer die een herziening van het 
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oorspronkelijke plan voor de Bornse Beek ook financieel door middel van een 
rijkssubsidie mogelijk maakte. Milieukundigen genereerden mede op grond van deze 
casus beleidsmatige erkenning van hun benadering. Academische erkenning bleef 
echter voor een belangrijk deel uit. 
In de casus die in hoofdstuk zeven worden besproken, blijkt dat Waterschappen op 
basis van de groeiende interesse in en kennis van ‘het natuurbelang’ een nieuw 
zelfbewustzijn ontwikkelden als onderdeel van de organisatie van het waterbeheer in 
Nederland. Zij profileerden zich midden jaren negentig als degenen met (toegang tot) 
kennis van natuur in relatie tot waterbeheer, waar provincies die kennis in hun 
perspectief in veel mindere mate bezitten. De casus die besproken worden, zijn 
respectievelijk het ontwerp van een Visie die blijk geeft van een gebiedsgerichte 
benadering door het Waterschap Regge en Dinkel en het ontwerp van een nieuwe 
methode van peilbeheer door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Vanuit dit nieuwe 
zelfbewustzijn op grond van kennis van het natuurbelang meenden zij zichzelf nieuwe 
democratische legitimiteit te hebben verschaft. Het natuurbelang is immers bij uitstek 
een belang dat door stadsbewoners belangrijk wordt gevonden. Met de verbreding van 
de achterban van Waterschappen naar ‘ingezetenen’, waarvan een groot deel door 
stadsbewoners wordt vertegenwoordigd, lijkt dat in eerste instantie ook zo uit te 
werken. Echter, bij de precieze definitie van het natuurbelang blijken de keuzes van 
deskundigen een belangrijke rol te spelen. Dit tezamen met de lage 
verkiezingsopkomst doet de vraag rijzen of de behartiging door het Waterschap van het 
natuurbelang inderdaad een vergroting van hun democratische legitimiteit inhoudt, of 
dat het natuurbelang vooral een constructie is van groepen deskundigen die zich steeds 
strategisch positioneren ten opzichte van  bijvoorbeeld geldschieters voor onderzoek en 
waterbeheerders.  
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn op drie niveaus conclusies te trekken over de 
rol van kennis in transities. Ten eerste wordt via onderzoek naar de discursieve 
dimensie van beleidsarrangementen de taal die waterbeheerders in de loop der tijd 
hebben ontwikkeld als één van de uitgangspunten genomen in dit onderzoek. Hoewel 
het voor een belangrijk deel een historisch karakter draagt, verschilt het 
historiografisch van de waterstaatshistorische literatuur op het punt dat het de taal van 
waterbeheerders niet overneemt, maar als uitgangspunt van onderzoek neemt. Via deze 
discursieve dimensie valt de dynamiek van transitieprocessen en de rol van 
inhoudelijke kennis en kennisontwikkeling vanuit een longitudinaal retrospectief niet 
alleen te beschrijven, maar ook te analyseren. 
In dit onderzoek werd, ten tweede, de rol van kennis mede vanuit kennisinhouden 
onderzocht. Deze kennisinhouden leggen keuzes bloot die onderzoekers in de loop der 
tijd hebben gemaakt. Vaak zijn die keuzes niet gebaseerd op theoretische, maar op 
praktische overwegingen. Een focus op inhoudelijke debatten maakt duidelijk waar die 
keuzes, die vaak belangrijke beleidsmatige consequenties hebben, worden gemaakt en 
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hoe deze worden onderbouwd. In die zin kan een focus op de inhoud van kennis 
bijdragen aan een beter begrip van de rol van kennis in beleid.  
Tot slot blijken discussies over de legitimiteit van het handelen van de betrokken 
instituten nauw verbonden met referenties aan bepaalde kennis. Doordat de 
democratische legitimiteit van het Waterschapsbestel steeds in twijfel wordt getrokken, 
zien zij zich genoodzaakt nieuwe strategieën te ontwikkelen om die legitimiteit te 
waarborgen. Kennis van het natuurbelang speelt hier een belangrijke rol in. Daarnaast 
verandert het karakter van de ingeroepen kennis zelf. Een hogere mate van reflexiviteit 
is in deze kennis herkenbaar – in die zin dat waterbeheerders reageren op ‘feedback’ 
die polders en beken mettertijd ‘geven’ op de gevoerde wijze van waterbeheer in het 
verleden.  

 


