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kon de bemaling meestal niet optiniaal gcregcld worden,
omdat de oppervlakten in dc regel niet verdeeld konden
worden in eenheden waarvoor e'en molen nodig was.

had als bedijkcr zijn sporen verdiend in het Nederlandse
Dcltagebicd. Vanaf 1^54 werd Nordstrand in vier fasen
hcrdijkt. De bedijkingen kwamen gereed in 1654 (^oo ha],
16^57 [550 ha), 1663 [750 ha) en 1691 (600 ha). De laatstc pol¬
der werd bedijkt door de zoons van Quirinus. Het benodigde kapitaal was in hoofdzaak afleomstig van Nederlandsc katholieken. Het Nederlandse karakter blcef lang
gehandhaafd; zo was tot 1870 het Nederlands in de (sinds
1723 Oud-]Katholicke kerk op het eiland de voertaal.*
In 1674 reisde de Amsterdammer Cornelis Jansz. Meijcr
naar het Italiaanse Venetie. Hij hoopte daar zijn kennis
van de waterstaat te etaleren en daarvoor officieel erkenning te krijgen. Dat lukte, want de senaat van Venetie verleende hem op 30 maart 16^75 de titel van ingenieur. Hij
zette onder meer uiteen hoe men in Amsterdam de grachten en de haven door baggeren op diepte hield en hoe men
het best dijken aan kon leggen. Bij de aanleg van dijken
raadde hij aan om dc aarde te mengen met zeewier en
stro, en het gcheel aan de zeczijde te beschermen met stenen en twee rijen houten palen. De senaat bestcmpclde
zijn voorstcllen als ‘innovatief. Meijer reisde vervolgens
naar Rome waar hij betrokken was bij de normalisering
van de Tiber. Ook ontvouwde hij plannen om de Pontijnse mocrassen droog te leggen. Pas in 1^99 kon met dit
werk begonnen worden. Cornelis Meijer overleed in 1701
en zijn zoon Otto zette het project voort. Door verzet van
de plaatselijke bevolking, die meende dat haar belangcn
door de drooglegging werden geschaad, moest het project
in 1707 evenwel opgegeven worden. Cornelis Meijer was
niet de eerste Nederlandse waterbotiwkundige die in Ita¬
lic actief was, maar als lutheraan was hij wel de eerste
niet-katholick.'*'

Nederlanders in het buitenland
In de i/dc en i8de eeuw zijn Nederlandse ingenieurs op
vele plaatsen betrokken geweesc bij wacerstaatkundige
projecten elders in Europa. Zij beschikten over de kennis
om landaanwinning en droogmaking technisch en organisatorisch tot een succes te maken. Technisch bctrof dit
hun kennis van hydrologie, dijk- en sluisbouw en benialingstechnieken. Organisatorisch ging het vootal oni de
verlening van concessies voor bedijkingen en droogmakerijen aan een groep van kapitaalkrachtige onderncmers, die in ruil voor hun inspanningen een deel van het
nieuwe land in vrij eigendom verkregen en het techt de
nieuwe polder zelf te besturen.® Nederlandse experts
reisden af naar Dtiitsland, Italic, Frankrijk, Engeland,
Rusland en Spanje. Aan de belangrijkstc onder hen zullen
we kort aandacht schenken.
De Nederlandse activiteitcn in Duitsland concentreerden
zich vooral in Sleeswijk-Holstein. De hertog van dit
gebied bcvorderde de immigratie van Nederlanders in de
hoop dat zij door hun kennis en kapitaal een belangrijke
bijdrage zouden leveren aan de ontwikkeling van zijn
land. In i6ip gaf hij hen toestemniing oni aan de rivier de
Eider een nieuwe stad te stichtcn, Friedrichstadt. Onder
leiding van Jan Claesz. Rolwagen wcrden zes polders met
een gezamenlijk oppervlak van zo’n 2.000 ha bedijkt. In
het begin van de i/de eeuw was Rolwagen al betrokken
geweest bij bedijkingen in de Dollard en Oost-Friesland.
Ook andere Nederlanders waren in Sleeswijk-Holstein
actie£ Christiaan Becker, een van de stichters van Fried¬
richstadt, slaagde er in 16^27 in om een aantal meren in de
buurt van deze stad droog te leggen met behulp van ringdijken en molens. Alhoewel technisch geslaagd, waren de
kosten circa vier maal zo hoog als begroot. Becker werd
failliet verklaard en de werken werden al direct in 1627
weer onder water gezet als gevolg van de Dertigjarige oorlog (1^18-1^48) die toen in Duitsland woedde. Ook de
bedijking van een nabijgelegen zeearm, de Dagebtillerbocht, liep uit op een grote mislukking, waarbij veel
Nederlands kapitaal verloren ging. Dit project duurde
van 16^34 tot 1^47 en het falen van de onderneming was
vooral te wijten aan onvoldoende vakbekwaamheid bij de
betrokkenen, van hoog tot laag.®
lets westelijker, in het Duitse waddengebied, hadden
de Nederlanders meer succes. De uit het Noordhollandse
plaatsje Graft afleomstige Cornelis Jansz. Allcrts slaagde er
in \6t,6 in om het eiland Pellworm te bedijken. In 16^1
sloot Quirinus Indervelde een contract met de hertog voor
de inpoldering van het oostelijk van Pellworm gelegen,
door de zee verzwolgen eiland Nordstrand. Indervelde

In Frankrijkzocht koning Hendrik IV naar mogelijkheden
om zijn door oorlogen geteisterde land er weer bovenop te
helpen. Landaanwinning zou daarbij een belangrijke rol
spelen. De waterbouwkundige Humphrey Bradley ondanks zijn Engelse naam een Nederlander, afkomstig
uit het Brabantse Bergen op Zoom - werd door de koning
in 1599 benoemd tot ‘maitre des digues du royaume’.
Bradley wilde de Franse moerassen drooglcggen met
behulp van buitenlands kapitaal. Dat sprak de koning
wel aan, omdat hij zelf nauwelijks geld bezat. In Neder¬
land waren dergelijke particuliere ondernemingen
gebruikelijk, zij het dat het daar gewoonlijk Nederlan¬
ders zelf waren die het risicodragende kapitaal opbrachten. De investeerders kregen - net als in Nederland - een
aantal voordelen, zoals vrijheid van grondlasten gedurende 20 jaar. In 1807 werd de ‘Association pour le desscchement des marais et lacs de France’ opgericht, waarvan Bradley de leiding had. Deze maatschappij had een
coordinerendc taak, ze diende om grondeigenaren en
investeerders met elkaar in contact te brengen. Voor zover
bekend heeft Bradley geen projecten zelf uitgevoerd,
maar zijn bijdrage ligt vooral in het feit dat hij de organisatie van de landaanwinning in Frankrijk regelde en
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naal, de Bedford River. In 1^37 was het karwei geklaard,
het land was geschikt voor agrarisch gebruik in de zomer,
zoals afgesproken was. In de wmtertijd stond het gebied
echter onder water. De koning gafcvenwel te kennen dat
hij het gebied 00k in de winter wenste te kunnen gebruiken. De ontwatering
diende dus verder verbeterd te worO
den. Voor dit doel werd onder meer naast de Bedford River
een tweede kanaal gegraven. Het was honderd voet breed
en werd de Hundred Foot River of New Bedford River
genoemd. Langs beide kanalen werden dijken gebouwd.
De binnendijken waren lager dan de buitendijken, zodat
het water bij hoge stand over de lagere dijken het gebied
tussen de twee kanalen instroomde. Dit gebied had een
oppervlakte van 5.000 acres en deed dienst als boezem.
Deze boezem was nodig omdat tijdens piekafvoeren de
capaciteit van de twee kanalen onvoldoende bleek. De
ontwatering van het veen Icidde tot maaivclddaling die
tot vier meter kon oplopen. Vandaar dat men later overging tot bemaling met molcns en gemalen. Om de ont¬
watering helemaal good te laten verlopen, had Vermuy¬
den voorgesteld een extra afvoerkanaal te graven. Om
fmancicle redenen is het voorstel in de lyde eeuw niet uitgevoerd, wat later tot grote wateroverlast aanleiding gaf
Pas tussen 15154 en 1964 werd een dergelijk kanaal aangelegd, vrijwel volledig volgens het trace dat Vermuyden al
in 1638 voorstelde. Hij werd daarbij erkend als een geniaal
ontwerper en als e'e’n van de grootste Nederlandse waterstaatkundigen.'*^

daarvoor de wettelijke basis heeft gelegd.
In het kader van de Association is ecu groot aantal projecten aangevangen door Zuid- en Noordnederlanders.
De uit Oudenaerde [in het huidige Belgic] afkomstige
gebroeders Coymans polderden tussen 1607 en i^io bij
Rochefort een gebied van 7.000 ha in, dat bckend zou worden als Petit Flandre. De plaatselijke bevolking stak echter
de dijken door, zij wenste het vroegere gebruik te herstellen; jacht, visserij en extensieve veehouderij. Dergelijke
reacties van de bevolking kwanien 00k voor bij landaanwinningsactiviteiten door Nederlanders elders in Europa.
Menig project is om die reden gesneuveld. Wei tot een succes in Frankrijk kwam bijvoorbeeld de bedijking van de
Marais Vernier langs de Seine, De belangrijkste dijk kwam
in 1^33 gereed en kreeg de naam ‘Digue des Hollandais’. In
1643 werd de afwatering van 40.000 ha nioerasland in de
Marais Poitevin sterk verbeterd door de aanleg van een 24
km lang kanaal: het ‘Ceinture des Hollandais’. De relatief
laaggelegen nioerassen hadden te kampen met wateroverlast uit het aangrenzende heuvelland; dit water werd nu
opgevangen in het nieuwe kanaal. De moerassen werden
vervolgens ontgonnen op een zeer rechtlijnige, typisch
Nederlandse wijze. In totaal werden er in de lyde eeuw in
Frankrijk zo’n 13 landaanwinnings- en droogmakingsprojecten door Nederlanders uitgevoerd.‘'^
In Engeland kwanien twee belangrijke droogleggingen
van veengebieden tot stand onder leiding van Cornells
Vermuyden. Geboren in 155)0 op het Zecuwse eiland Tholen, vertrok hij 1111621 naar Engeland. Na eerst een aantal
kleinere projecten gedaan te hebben, kreeg hij in 1626 van
koning Karel I de opdracht om Hatfield Chase voor agrarisch gebruik geschikt te maken. Dit gebied was 75.000
acres groot [1 acre = 0,4 ha) en lag ten zuidwesten van
Hull. Vermuyden verbeterde de ontwatering door de aan¬
leg van een aantal kanalen. Daarbij maakte hij onderscheid tussen de waterafvoer van Hatfield Chase zelf en
het water afkomstig van de omliggende hogere gebieden.
Voor beide werden aparte afwateringssystemen aangelegd. De droogmaking werd in hoofdzaak met uit Neder¬
land afkomstig kapitaal gefinancierd. De koning was
onder de indruk van deze prestatie en vcrhiefVermuyden
in 162$ in de adelstand.
In 16^30 werd Vermuyden benoemd tot directeur van
de Great Level, een veengebied van ruim 300.000 acres,
gelegen ten noorden van Cambridge. Dit betreft het zuiden van het Fen District en zou later Bedford Level
genoemd worden. Tot 1655 bleef Vermuyden daar werkzaam. De waterhuishouding van dit gebied vertoonde
grote overeenkomsten met die in Hatfield Chase. De
rivieren voerden in de winter en het voorjaar veel water
aan uit de omringende hogere landen, waardoor het
veengebied blank kwam te staan. Net als in Hatfield Cha¬
se liet Vermuyden aparte kanalen graven voor de afvoer
van het vreemde water en het gebiedseigen water. Het
grootste werk was de aanleg van het hoofdafwateringska-

In Rusland was in de i8de eeuw Jan Pieter van Suchtelen
(1751-1835) actief Toen hij 31 was vertrok hij naar Rus¬
land, waar hij het bracht tot generaal en chef van de genie.
Zijn grootste waterbouwkundige ontwerp bestond uit de
aanleg van het Catharinakanaal, aangevangen in 1786 en
pas in 1822 voltooid.'*"'
In de i8de eeuw waren Nederlanders 00k actiefin Spanje,
en wel bij de aanleg van het Canal Imperial van Tudela
naar Zaragoza. In de jaren ’70 gaf C.J. Krayenhoff technische adviezen hoe men dit kanaal het best aan zou kun¬
nen leggen. Van meer belang was echter het feit dat dit
kanaal via de Nederlandse bankier Hope mede gefinan¬
cierd werd door Nederlands kapitaal. De Spaanse regering
stond garant voor het project, zodat cr weinig risico mee
gemoeid was.'*^ Dit vomit een illustratie van de verschuiving die de Nederlandse samenleving destijds doormaakte. Waren de kooplui/ondernemers in de lyde eeuw nog
zeer actief in het bclegKn in risicodragende ondernemingen, in de i8de eeuw speelden zij op zeker.
Tenslotte widen we er op wijzen dat 00k het systeem van
droge vervening en aansluitend het ontstaan van veenkolonien naar Duitsland geexporteerd werd. In 1630 ontstond in Oost-Friesland als eerste de nederzetting Papenburg, waar de vervening ‘op de Hollandse wijze’ gebeurde,
dat wil zeggen via het systeem van hoofdkanalen en zijka-
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naleii. Bij de aanleg speclden Nederlandse investeerders,
ingenieurs en landmeters een grote rol. Ook bij latere
turfwinningsactiviteiten wareii Nederlanders betrokken,
maar allengs nam de lokale bevolking bet initiatief over.
De vcrvening gebeurde in Oost-Friesland evcnwel niet zo
grootschalig als in bet nabijgelegen Groningen. Dit bleek
later een groot struikelblok te zijn voor bet ontstaan van
een welvarende boerenbevolking, de bedrijven waren veel
te klein.'*'’
Uit bet bovenstaandc blijkt dat Nederlandse waterstaatsingenieurs, de benaming is uiteraard enigszins een
anaebronisme, in de i/de en i8de eeuw graag geziene gasten waren in bet buitenland. Zij bezaten expertise die
men elders ontbeerde. Dat veel van de door ben aangevatte projecten mislukten, kwam deels door verzet van de
plaatselijke bevolking, dcels doordat de tecbnische kennis nog veel onvolkomenbeden kende en deels doordat
men de eenmaal aangelegde werken niet goed onderbield. Dit neemt niet weg dat de grote belangstelling in
bet buitenland voor Nederlandse waterstaatsingenieurs
laat zien dat Nederland in deze periodc een leidende rol
op dit terrein bad.

Conclusie
In de periode tussen 16^00 en 1800 werd een enorme landwinst geboekt door bedijkingcn en vooral droogmakerijen. Meer dan bonderd meren en plassen met een gezamenlijk oppervlak van zo’n 60.000 ba werden omgevormd
tot droogmakerijen. Een aanzienlijk deel biervan, 23.000
ba, betrofeebter plassen die door de mens zelfgeschapen
waren. De groeiende beboefte aan brandstof bad er toe
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geleid dat de venen op grote sebaal afgegraven werden
voor turfwinning, wat sinds bet midden van de i6de
eeuw resulteerde in bet ontstaan van uitgestrekte plas¬
sen. Na 1650 ging men er roe over die wcer droog te malen.
Teebnisebe innovaties in de molenbemaling lagen
mede ten grondslag aan deze landwinst. De invoering
van de vijzel in de eerste belft van de i/de eeuw maakte
bet mogelijk bet water dieper weg te malen dan met bet
sebeprad bet geval was. Hetzelfde werd bereikt door de
introductie van de getrapte bemaling, waarbij een aantal
molens aebter elkaar werd gezet in een zogenaamde
molengang. Op deze wijze werd bet mogelijk steeds grotere en diepere meren en plassen droog te leggen.
Een andere tecbnische prestatie vond plaats in bet
rivierengebied. In de i8de eeuw wist men op ingenieuze
wijze de verdeling van bet water van de Rijn en de Waal
dusdanig te regulcren, dat bet gevaar voor rivieroverstromingen sterk verminderde. Daarbij stond de veiligheid
van de provincie Holland, bet politieke en economische
hart van de Republiek en ook bet meest volkrijke, voorop.
Niet in de laatste plaats was deze ontwikkeling echter
te danken aan politieke, economische en demografische
factoren. De gewonnen vrijheidsstrijd tegen de landsheer
Filips II van Spanje had de bevolking van de Republiek
een groot zelfvertrouwcn gegeven. Vooral in de i/de eeuw
maakte de Republiek een ongekende blociperiode door,
die bekend zou worden als de Gouden Eeuw. Het leidde
tot een explosieve groei van de bevolking, vooral door
immigratie, een toenemende vraag naar agrarische produkten en een stijging van de grondprijzen. Rijk geworden kooplui-ondernemers investeerden vervolgens in
nieuw land - bedijkingen en droogmakerijen - omdat dit
een interessant beleggingsobject was.

5 Het land, de bewoners en het
waterstaatsbestuur van circa 1800 tot heden

gebracht, was 100.000 ha afkomstig van bedijkingen en
droogmakerijen.
In de 20Ste eeuw konden dankzij de voortgaande techniek de grote Zuiderzeewerken aangepakt worden, waartoe in 1918 besloten werd. De overstromingen van 191^ en
de gebleken kwetsbaarheid van de Nederlandse voedselvoorziening tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de
besluitvorming versneld. Verwezenlijking van de werken
zou de kustlijn met 300 km inkorten en een landwinst
van 225.000 ha opleveren plus een zoetwater-reservoir van
120.000 ha. De Afsluitdijk werd in 1932 voltooid, de Wieringermeerpolder (20.000 ha] kwam in 1930 droog en de
Noordoostpolder (48.000 ha] in 1942. Na de Tweede
Wereldoorlog volgde nog Flevoland (96.000 ha]. Of de
eveneens geplande Markerwaard er nog ooit zal komen, is
twijfelachtig. Inmiddels is de behocfte aan nieuw land
verminderd, terwijl de waardering van het Ijsselmeer als
open water sterk is gegroeid.
Na 1945 werd met een nieuw groot waterstaatswerk
begonncn; het Deltaplan. De ramp van 1953, men 165.000
ha overstroomde, wat 1835 mensen het leven kostte en
grote schade aanrichtte, gaf bij de besluitvorming de
doorslag. Nederland moest in de tockomst gevrijwaard
blijven van dergelijke rampen. De zeearmen moesten
afgcsloten worden, behalve de Nieuwe Waterweg en de
Westerschelde, zodat de kustlijn veel korter werd en dus
gemakkelijker te verdedigen. In 1958 werd de Deltawet
aangenomen en ging men aan het werk. Tussen i960 en
1978 werden de grote zeearmen afgesloten. Milietiaspecten werden echter steeds belangrijker en onder druk van
de publieke opinie werd de Oosterschelde niet geheel
gesloten, maar voorzien van een doorlaatbare stormvloedkering. Het getij bleef daardoor gedeeltelijk gehandhaafd.
De genoemde jaren 1916 en 1953 zijn niet de enige
gewcest in de periode na 1800 waarin het water rampen
veroorzaakte. Rivieroverstromingen deden zich onder
andcre voor in 1809, 1820, 1855 en 1861. Vooral zware ijsgang op de grote rivieren was gevaarlijk. Er werden dan
ijsdammen gevormd, waarachter het water opgestuwd
raakte en dijkdoorbraken veroorzaakte. Om een betere
afvoer van de grote rivieren te krijgen, werden in de eerste
helft van de igde eeuw plannen gemaakt. In de tweede
eeuwhelft begon men met de uitvoering, voornamelijk

Het land
Landaanwinning en Dcltawerken
In he: vorige hoofdstuk is beschreven hoe in de i/de en
i8de eeuw in de strijd tegen het water een posicief saldo
was behaald. Er was sprake van zowel kwantitatieve als
kwalitatieve landwinst. In nog sterkere mate geldt dit
voor de ipde en zoste eeuw.' De meest spectaculaire
droogmaking van de igde eeuw was die van het tuini
18.000 ha grote Haarlenimermeer in 1852. Vrij omvangrijke bedijkingen waren 00k de Wilhelminapolder [1805)) in
Zeeland, de Noordhollandse polders Koegras (1817] en
Anna Paulowna (1835] en de bedijkingen van aanwassen
langs de Dollard en de Waddenkust (^.700 ha]. Van de
350.000 ha grand die tussen 1833 en 1911 in cultuur werd
■ 1. In 1945 stonden grote delen van Laag-Nederland onder
water. Oorzaken: militaire inundaties en brandstofgebrek waardoor de gemalen niet konden werken.
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regulering en normalisering. De kustgcbieden wcrden
onder meer getroffcn door stormvloeden in 1825,185)4 en
15106^. Militaire inundaties hadden plaats aan her cind van
de Tweede Wereldoorlog. In 1544 bombardeerden de geallieerden op vier plaatsen de dijken op Walcheren om her
gebied onder water te zetten en dc Duitse bezetter te verjagen. De Duitsers inundeerden in bet vooijaar van 1^45
de Wieringermeer. In 1945 stonden grote delen van LaagNederland onder water (afb. 1). Dit was enerzijds het
gevolg van bewuste inundaties, anderzijds doordat veel
gemalen vanwege brandstofgebrek niet konden malen.
De situatie in 1945 laat zien hoe afliankelijk Nederland
was geworden van een goede waterbeheersing.
Hetplatteland
De toename van de oppervlakte cultuurgrond geschiedde
niet alleen door droogmaking en bcdijking, niaar 00k
door ontginning. Begin igde eeuw was vrijwel alle grond
in het westen en noorden van het land in gebruik als
bouw- of weiland. Op de zandgronden in het oosten en
westen lag echter nog een groot areaal ‘woeste grond’,
veelal heide, die een onmisbare functie vervulde in het
toen gebruikte landbouwsysteem. Op de heide werden de
schapen geweid die de mest voor het botiwland leverden.
Zolang het landbouwsysteem niet veranderde, moesten
de ontginningen noodgedwongen kleinschalig blijven.
Pas met de invoering van de kunstmest tegen het eind
van de lyde eeuw werden grootschalige ontginningen
mogelijk. Een ware ontginningskoorts brak los, die tot
kott na igdo duurde en er niet veel meet te ontginnen
was. Bovendien werd inmiddels de biologische en landschappelijke waarde van de restanten woeste grond ingezien. In 1972 was er nog 82.000 ha woeste grond tegen
900.000 in 1833. Een belangrijke rol bij de ontginningen
speelde deNederlandschc Heidemaatschappij; opgericht
in 1888, met als doel het bebossen van de woeste gronden.
Tot 1900 werd inderdaad hoofdzakelijk bebost, daarna
vonden vooral ontginningen tot bouw- en weiland
plaats.
Bebossing gebeurde in de igde eeuw vooral op heidegronden. In Brabant werd tussen 1833 en i856driemaalzo
veel bos aangelegd als werd ontgonnen tot bouw- en wei¬
land. In Utrecht was al in de i8de eeuw herbebossing van
heidevelden op initiatief van de grootgrondbezitters op
gang gekomen, vooral aan de randen van de Utrechtse
Heuvelrug. Begin igde eeuw gingcn de landgoedbezitters
er toe over op grote schaal heidevelden en stuifzanden aan
te kopen en te bebossen. Uiteindelijk werd de Utrechtse
Heuvelrug een vrijwel aaneengesloten bosgebied. Op de
Veluwe werd bos aangelegd ter beteugeling van de zandversttiivingen, ontstaan door overbegrazing van de heide.
Midden igde eeuw besloegen de zandverstuivingen een
oppervlakte van meer dan 11.000 ha. Na 1920 begon de
Staat, via het in 1899 opgerichte Staatsbosbeheer, op enige
schaal te bebossen, gedeeltelijk in de vorm van werkver-

schaffingsprojcctcn tijdens de crisis in de jaren ’30. De
grote Veluwse boswachterijen zijn op staatsinitiatief aangelcgd. Toch was het bosareaal van 1940 ongeveer even
groot als dat van 1900. Door vcrstcdelijking en omzetting
in bouw- en weiland ging namelij k veel bos verloren.
In Hoog-Nederland veranderde het landschap ingrijpend door de turfwinning, die wat omvang betreft zijn
hoogtepunt bereikte in de igde eeuw. Daarna gingen
steenkool en olie geleidelijk de turf als brandstofvervangcn. Grote, door particulieren aangepakte verveningen
werden uitgevoerd in de noordelijke provincies. Door de
ontwikkeling van het Drentse kanalenstelsel kon de turf
geniakkelijk afgevoerd worden. Het Peelgebied, op de
grens van Brabant en Limburg, werd pas aangepakt toen
met dc aanleg van de Zuid-Willemsvaart en de al eerder
aangelcgde Noordervaart afvoermogelijkheden kwamen.
In Laag-Ncderland vond op een veel bescheidener schaal
dan in de i/dc en i8dc eeuw natte vervening plaats. Niet
allc door vervening ontstane plassen werden naderhand
drooggemalen. Zo zijn de Recuwijksc plassen ten noordoosten van Gouda niet meer drooggemaakt.
De steden
Bevolkingsgroci, uitstoot van arbeidskrachten uit een
aantal landbouwgcbicden, dc opkomst van de industrie
en de verbetering van het wegennet zijn enkele factoren
die hebben bijgedragcn tot de groei van de steden. Hoewel Holland in de late middcleeuwen al als een ‘stedenland’ gekarakteriseerd kan worden, was tor ver in de igde
eeuw het beeld voor het land als geheel anders. In 1840
hadden 44 steden meer dan 5.000 inwoners; er woonde
slechts eenderde van de totalc bcvolking. Alleen Amster¬
dam, Rotterdam en Den Haag telden meer dan 50.000
inwoners. Holland bezat de meeste stedelingen en het
grootste deel van de bcvolking (56%] woonde in steden. In
de rest van Nederland woonde toen slechts 19% in stedelijke nederzettingen. Er was echter, vooral in Holland,
sprake van relatieve achteruitgang, in veel steden bleefde
groei achter bij het provinciale en landelijk gemiddelde
groeicijfer.
In 1920 waren er 128 steden met meer dan 5.000 inwo¬
ners en 10 met meer dan 50.000. Meer dan dc helft van de
bcvolking woonde inmiddels in de stad. Er was een
samenhangend stedelijk systeem ontstaan met elkaar
beinvloedcnde en complementair functionerende steden.
De steden in het westen bleven echter het grootst en zijn
dat tot op de huidige dag geblevcn. In de andere landsdelen groeiden de oudere steden en er kwamen nieuwe bij,
zoals de Brabantse en Twentse textielsteden Helmond,
Tilburg, Hengelo en Enschede. In Limburg ontstonden
door de opkomende mijnbouw enkele nieuwe steden,
zoals Heerlen en Kerkradc.
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al meer dan 66.000 vrachtauto’s en 83.000 luxe-auto’s op
de weg. In 1955 was het voor het laatst dat tram, bus en
trein meer reizigerskilometers maakten dan het particulier gemotoriseerd vervoer.
Met de opkomst van de auto groeide het wegennet
spectaculair. Vooral de aanleg van snelwegcn bracht
nieuwe elementen in het landschap, zoals ongelijkvloerse
kruisingen en klaverbladen. Met een totale lengte van
meer dan 1850 km snelweg kreeg Nederland het meest
dichte net van autowegen ter wereld.

Landweocn
en verkeer
O
Bij de iiifrastructuur verschoof in de ijide ecuw her
zwaartepunt van vervoer over water naar vervoer over
land. Al in de Franse tijd waren er aanzetcen geweest om
tot een integraal net van bestrate landwegen te komen.
Het Continentaal Stclsel van Napoleon moest Engeland
uitsluiten van de afzetmarkten op het Europese vasteland. Voorwaarde voor succes was een grotere integratie
tussen en binnen de landsdelen van het Franse rijk, te
realiseren door een betere infrastructuur. Bij de start van
het Koninkrijkder Nederlanden in 1813 was er echter nog
niet eens 500 km straatweg aanwezig. Idet idee van een
compleet netwerk bleefechter bestaan en werd in de eerste helft van de igde eeuw daadwerkelijkgerealiseerd. Bestaande wegen werden verhard en nieuwe aangelegd.
Rond 1850 waren alle landsdelen door verharde grote
wegen met elkaar verbonden.
De eerste stoomtrein in Nederland reed in 1839 op het
traject Amsterdam-Haarlem. Niet altijd speelden binnenlandse verbindingen en openlegging van het eigen
achterland bij spooraanleg de hoofdrol. Bij de Rijnspoorweg, in 1844-1845 aangelegd, ging het om een snelle verbinding met het Dtiitse Rijnland. De trein kwam langs
slechts weinig plaatsen en van de spoorlijn ging in eerste
instantie dan 00k nauwelijks een stimulans uit voor verdere economische groei. Spoedig echter kwam de ontwikkeling van het binnenlandse net op gang. Begin jaren ’80
van de igde eeuw bestond een netwerk van zo’n 2.000 km
lengte. Vtijwel alle steden en tal van tussenliggende
plaatsen waren met elkaar verbonden. Verdere verdichting volgde tot omstreeks 1930 de maximale uitbreiding
bereikt was. Inmiddels was 00k een net van interlokale
tram- en buurtspoorwegen van de grond gekomen, dat
grote delen van het platteland ontsloot. Aanvankelijk
ging het om paardentractie, later om stoom-, benzine-,
diesel- en elektrische aandrijving. Zowel voor het personen- als voor het goederenvervoer waren de tramlijnen
van groot belang. In 1930 lagen er ongeveer 2.400 km
tramrails in Nederland, die van de stadstrams niet meegerekend. Daarna begon een snelle ncergang, vooral als
gevolg van de opkomst van de autobus, die weer mogelijk
werd gemaakt door de verbetering van het wegennct. In
mindere mate droeg 00k de fiets bij aan de ondergang van
de tram. In eerste instantie was het wegverkeer afgenomen door de opkomst van trein en tram. De fiets, nu een
Nederlands symbool bij uitstek, bracht als eerste verandering in deze situatie, later gevolgd door motorvoertuigen. Vooral na 1890 toen het rijwiel met luchtbandcn uitgerust werd, begon de triomf In 1899 had een op de 53
Nederlanders een fiets, in 1901 een op de 38. In 1923 blcek
de fiets zelfs het meest voorkomende voertuig op de rijkswegen te zijn. Het gchele openbaar vervoer begon de druk
te ondervinden van het partictilier vervoer toen de auto
gemeengoed begon te worden. Waren er in de jaren ’30
nog slechts 10 auto’s per 1.000 inwoners, in 1947 waren er

Scheepvaartwegen en havens
Zowel Amsterdam als Rotterdam kampten met een moeilijk bevaarbare weg naar zee. Voor de groter wordende
schcpen die over de ondiepe Zuiderzee moesten, werd de
Amsterdamse haven steeds moeilijker bereikbaar. Om de
Zuiderzee te vermijden, werd tussen 1819 en 1825 het
Noordhollands Kanaal gegraven van Amsterdam naar
Den Helder. Van begin af aan bleek het kanaal geen suc¬
ces; het was te smal en had teveel bruggen. Een nieuw
kanaal werd tussen 1865 en iSy6 aangelegd: het Noordzeekanaal, 24 km lang en rechtstreeks naar zee.
De Rotterdamse zeeweg via Brielse Gat en Botlek werd
gehinderd door het voortdurend aangroeiende eiland
Rozenburg (afb. 2). Een andere route werd gekozen via de
Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden. Deze route was ech¬
ter langer en de schepen werden gehinderd door getijstromen. De aanleg van het Kanaal door Voorne (18271830) was een eerste verbetering. Het smalle kanaal, dat
voor grote schepen overslag bij Hellevoetsluis nodig
maakte, werd volledig achterhaald door de aanleg van de
Nieuwe Waterweg, waarmee in 18^5 werd begonnen.
Door voortdurend uitdiepen en verbreden groeide het
■ 2. In de 19de eeuw moesten er steeds nieuwe kanalen aange¬
legd worden om Rotterdam per schip te bereiken. De definitieve
opiossing kwam met de aanleg van de Nieuwe Waterweg.

Rotterdam

‘^4-.
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Ooster

H vanaf1872
(na 1884 voor alle schepen)
Q tot 1740

El

1740-1830
□ 1830-1884
(voor kleinere schepen)
Q 1830-1835
(voor grotere schepen)
□ 1835-1884
(voor grotere schepen)
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kanaal uit tot de slagader van Rotterdam. Was de aanvaiikelijke breedte to m, in 1909 was het kanaal too m breed.
Meet dan voorheen werd de haven aan de Rijnmond het
centrum van overslag van zeetransport naar binnenlands
transport. De oude havens werden spoedig te klein en
nieuwe werden aangelegd, zoals de Rijnhaven (1894), de
Maashaven (1905) en de Waalhaven (de aanleg begon in
1913) (afb. 3]. Rotterdam streefde Amsterdam als haven
verre voorbij. Verdere uitbreiding van de Rotterdamse
havens vond plaats langs de Nieuwe Maas. Nieuwe
expansie volgde na 1945; de Botlek veranderde in een
haven- en industriegebied, gevolgd door Rozenburg. Het
eiland werd getransformeerd tot de Europoort en Rotter¬
dam werd hiermee de grootste zeehaven ter wereld.
De positie van Amsterdam ten opzichte van de Rijn
was niet zo gunstig als die van Rotterdam. De schepen
moesten een lange tocht maken om in de stad te konien.
In de loop van de igde en zoste eeuw werd deze verbinding door de aanleg van kanalen verbeterd (afb. 4]. Ook
ontstond in de laatste twee eeuwen een netwerk van
kanalen dat vooral diende tot de ontsluiting van HoogNederland. Daarnaast waren er nog enkele andere motieven voor deze kanalenaanleg. De Zuid-Willemsvaart
(1822-1826] diende bijvoorbeeld om een scheepvaartverbinding tot stand brengen tussen het Noorden en het
Zuiden (Belgie] van ‘groot’-Nederland. In de zoste eeuw

legdc men langs de moeilijk bevaarbare Maas het Julianakanaal aan en verder stroomafwaarts het Maas-Waalkanaal, om het kolengebied van Zuid-Limburg beter te
ontsluiten. Tegenwoordig worden de kanalen tevens
benut voor de afwatering en de aanvoer van water. De
aanvoer van water is grotendeels afkomstig van de Rijn,
die 65% van het zoete water in Nederland levert (hoofdstttk z, afb. 17]. In Laag-Ncderland dient deze aanvoer
voor het tegengaan van de verzilting; in Hoog-Nederland
om verdroging te voorkomen.
De N ieuwe Hollandse Waterlinie
Ter bevciliging van het gewest Holland was in de i7de
eeuw de Hollandse Waterlinie aangelegd. Koning Willem
I besloot in 1815 tot de bouw van een nieuwe linie, waarbinnen ook de stad Utrecht kwam te liggen. De linie werd
gevormd uit een aaneengesloten onder water te zetten
gebied van de Zuiderzee tot de Biesbosch met op de
kwetsbare plekken - toegangswegen en gebieden die niet
onder water gezet kon worden - forten en batterijen.
Omstreeks 1880 werd deze ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’
versterkt met bomvrije kazernes en opslagplaatsen. Men
bleef echter achter de militaire ontwikkelingen aanlopen.
Kort na de voltooiing van de linie werd de brisant-granaat
uitgevonden, waartegen de forten niet bestand waren.
Latere ontwikkelingen als de uitvinding van het vliegtuig,
en daarmee de mogelijkheid tot bombarderen vanuit de
lucht en het inzetten van parachutisten, verminderden de
waarde van de linie verder. In dejaren 1914-1918 en in 1939
werd nog een aantal betonnen bunkers gebouwd, maar

■ 3. In de 20ste eeuw vond er een spectaculaire groei van de
Rotterdamse haven plaats. Ook de Nieuwe Waterweg werd con¬
stant verbreed en verdiept. Het zoute zeewater kon hierdoor echter we I steeds verder het land binnendringen.
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■ 4. Door de aanleg van veel kanalen ontstond in de 19de en

hec inundatiesysteem had in militair opzicht inmiddels
zijn grootste betekenis verloren. Bij de verdediging van
Nederland tegen de Duitse aanval in mei 1940 speelde de
waterlinie een ondergcschikte rol.

20ste eeuw een samenhangend stelsel van vaarwegen. Dit stelsel
werd ook van belang voor de afwatering en voor de aanvoer van
water.
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De bewoners

rijk verloren gaan en kregen te maken met de oprichting
van een tolmuur tussen Nederland en Belgie.

De periode van overgang, 1800-1830
De eenwording van Nederland
De Franse tijd [1795-1813) vormt in een aantal opzichten
her begin van her modcrne Nederland. Godsdienstvrijheid, gclijkhcid voor de wet, het kadaster en andere pijlers van de moderne samenleving werden in dcze periode
gegrondvest. Bovendieii werd de Republiek van de Zeven
Provincien na 1813 niet hersteld, maar getransformeerd
tot een constitutionele monarchie. Geleidelijk volgde
daarna een ontwikkeling naar de parlementaire democratie, zoals die nu bestaat. In economisch opzicht vormde de Franse tijd eveneens een breuk. De handel die in de
i/de eeuw een blociperiode had gekend, was in de i8de
eeuw gaan stagneren. In de Franse tijd werd de landbouw
op de voorgrond geplaatst en de nijverheid gepropageerd,
terwijl de koopvaardij verdween. Niet alleen kwam de
handel stil te liggen, maar 00k moest een bijdrage geleverd worden aan de oorlogsinspanningen tcgen Engeland, waardoor het land verarmde. In 1813 was dan ook
duidelijk dat Holland als stapelmarkt had afgedaan.
Bovendien was het hele idee van stapelmarkt verouderd
nu de produkten steeds meet rechtstreeks van producent
naar consumcnt werden vervoerd. Desondanks deed men
aanvankelijk pogingen de stapelmarktfunctie weer van
de grond te krijgen.
Vanaf 1820 nam koning Willem I op economisch
gebied de touwtjes in handen. Hij ontwikkelde initiatieven om de nijverheid te stimuleren, financierde onderdelen ervan en werkte aan een betere infrastructtiur. De
koning voerde een protectionistisch beleid, waarin het
particulier initiatiefwcinig participeerde. Over het algemeen voelde men er in de fmanciele wereld niets voor te
bcleggen in risicodragend kapitaal ofhet verstrekken van
langlopcnde kredieten.
De koning zag alle kansen om tot grote bloei te komen
met industric in hetZuiden (Belgie), handel in het Noorden en de kolonien als afzetgebied en toeleveraars van
grondstoffen. De landbouw zou in de behoefte aan voedsel moeten voorzien. De invoering van het Cultuurstelsel
in Nederlands-Indie vanaf 1830 was voor Nederland
uitermate lucratief Het stelsel hicid in dat de inlandse
bevolking op eenvijfde van de landbouwgrond gewassen
moest kweken voor de Nederlandsche Handel Maatschappij, vooral koffie, indigo, tabak en suiker. Wie geen
grond had, moest per jaar drie maanden werken op het
voor de handclsctiltures gereserveerde areaal.
Tot 1830 behoorden de Ztiidelijke Nederlanden [Bel¬
gie) bij het koninkrijk. De afscheiding van het, in verhouding tot het Noorden, tamelijk geindustrialiscerde landsdeel bctekende over de gehele linic een groot economisch
verlies dat pas later in de igde eeuw te boven werd gekomen. Brabantse en Limburgse steden als Breda, ’s-Hertogenbosch en Maastricht bij voorbecid zagen htin gtmstige
ligging op noord-zuid verkecrsroutes binnen het konink-

De verzelfstandiging van Belgie verhinderdc niet dat de
noordelijke gewesten steeds meet betrokken raakten bij
een aantal ontwikkelingen, die zich in heel West-Europa
voordeden. Het gaat dan om met elkaar vervlochten processen op sociaal-economisch, demografisch en politiek
terrein, die een algehele modernisering van de maatschappij inhielden. Tegelijkertijd werd Nederland een
natie, waar de vroegere Republiek toch veeleer een conglomeraat van min of meer zelfstandige gewesten was,
terwijl de gewesten zelfweer waren opgedeeld in een eindeloze hoeveelheid juridische en bestuurlijke eenheden.
De eenwording van Nederland kan kortweg gedefinieerd
worden als integratie in infrastructureel, economisch,
politiek en cultureel opzicht. Dit proces voltrok zich grotendeels na i860. Het tempo was niet voor alle regio’s
gelijk en evenmin voor alle sociaal-economische klassen
of religieuze groepen. Het proces werd ook bei'nvloed
door de beide wereldoorlogen en de crisis van de jaren ’30.
Demografische ontwikkelingen
De bevolking van Nederland groeide gedurende de laatste twee eeuwen met zo’n 750%. Bedroeg het aantal inwoners in 1795 nog circa 2 miljoen, rond 1914 was dat 6,5 miljoen en in 1992 circa 15 miljoen. Die enorme stijging is toe
te schrij ven aan een drietal factorcn: hoge geboortecijfers,
lage sterftecijfers en een vestigingsoverschot.
De hoge geboortecijfers waren onder andere een gevolg
van de trek naar de steden. Op het platteland was het
gebruikelijk pas te trouwen als men over een eigen bedrijf
beschikte. Dat betekende dat een huwelijk slechts voor
enkele kinderen uit een gezin was weggelegd en vaak op
latere leeftijd gesloten werd. In de stad golden die beperkingen niet. Alle gezinsleden konden, min of meer op het
moment dat men dat wenste, in het huwelijk treden. Dat
had als resultaat dat er meer huwelijken werden gesloten
en op jongcre leeftijd, wat uiteindclijk tot meer kinderen
leidde. Pas na 1970 nam het aantal geboorten duidelijk af
en werd een gezin met twee kinderen gangbaar.
In het begin van de zoste eeuw daalden de sterftecijfers
zeer sterk. De hoge mortaliteit in de igde eeuw was toe te
schrij ven aan een aantal factoren zoals slechte hygiene,
het ontbreken van waterleiding en riolering en de slechte
woonomstandigheden. Vooral de zuigclingensterfte was
aanzienlijk. Per regio waren er echter grote verschillen.
Zo was het sterftecijfer voorZuid-Holland rond 1850 36,8
per duizend inwoners en voor Noord-Brabant 23,2 per
duizend. Regelmatig heersten er epidemieen, zoals chole¬
ra, die veel slachtoffers eisten. Tegen het eind van de igde
eeuw ging men er in steeds meer steden toe over waterlei¬
ding en riolering aan te leggen. Daarnaast nam de medi-
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gerden de crisis, terwijl de traditionele manier van werken in de landbouw eveneens een rol speelde. Ondanks de
groei eerdcr in de ipde eeuw, was er nauwelijks sprake
van mechanisering. Wei waren de werktuigen en gereedschappen verbetetd door een toegenomen gebruik van
ijzer en later 00k van staal.
Door de crisis word her moderniseringsproces versneld. De oude landbouwsystcmen, zoals het drieslagstelsel waarbij een stuk grond telkens een jaar braak bleef
verdwenen. Kunstmest raakte steeds meet ingeburgerd.
Door de opkomst van de scheikunde kwamen nieuwe,
krachtisc meststoffen beschikbaar. De landbouw was
niet langer afhankelijk van dierlijke mest en het grondgebruik kon geintensiveerd worden zonder het gevaar van
uitputting.
Tegen het einde van de igde eeuw kwam de mechanisatie op gang. In eerste instantie ging het 0111 machines
die produktieverhogend werkten, zoals ploegcn en zaaimachines. Later verschoof de aandacht naar arbeidsbesparende machines als oogst- en dorsmachines.
De stijging van de produktie en de verhoging van de
produktiviteit werden verder gestimuleerd door een
betere behcersing van het grondwaterpeil. Grond die in
het verledcn alleen als wei- ofhooiland was te gebruiken,
kon nu als akkerland benut worden. Dit hield tevens in
dat in sommige gebieden meer water afgevoerd moest
worden dan voorheen en in andere gebieden juist meer
water aangevoerd werd. Tegclijk werd het mogelijk een
grotere verscheidenheid aan gewassen te verbouwen en
verbeterde plantenrassen in te voeren. De ontwikkeling
van de biologische en scheikundige kcnnis leidde verder
tot een gezondere veestapel en een effectievere bestrijding van ziekten en plagen bij het gewas.
Organisatorische vernieuwingen vonden eveneens
plaats. De zuivelberciding werd verplaatst van de boerderij naar de zuivelfabriek, landbouwcooperaties kwamen
van de grond en in toenemende mate ging men zich specialiseren, bijvoorbeeld op (glasjtuinbouw of in de veehouderij op het houden van melkvee, varkens of kippen.
Een betere verdeling van de grond tenslotte kwam tot
stand door de toepassing van aanvankelijk vrijwillige en
later wettclijk geregelde ruilverkavelingen. De opper¬
vlakte aan ruilverkavelingen bleefin de eerste helft van de
zoste eeuw vrij beperkt, ondanks wetgeving in 1524 en
15138. Na het tot stand komen van de Ruilverkavelingswet
in 15154 ging het tempo omhoog. In 15171 was ruim 421.000
ha gereed gekomen, bijna 56^5.000 ha in uitvoering, ruim
Boo.ooo ha in voorbereiding cn ruim 745.000 ha aangevraagd. Een groot deel van het platteland is inmiddels op
de schop geweest. De Ruilverkavelingswet is in 15185 vervangen door de Landinrichtingswet, die behalve met
agrarische belangen ook rekening houdt met de belangen
van recreatie, natuur, landschap en verkeer.

sche kcnnis sterk toe en werden vooral kindcren gevacciiieerd tegen zickten. Vaccinatie, cen betcre hygiene en
meet gevarieerde voeding deden het sterftecijfer dalen.
Vooral de zuigelingensterfte ging drastisch omlaag. Tcnslotte was verbetering van de huisvesting van doorslaggevende betekenis. Het woningprobleem was zowel een
medisch-hygienisch, als een sociaal probleem. Rond 1915
waren de sterftecijfers gedaald tot 11,8 promille in ZuidHolland en 16,6 promille in Noord-Brabant.
De derde factor die een rol speelde in de sterke toename
van de bevolking was de migratie. Nederland heeft over de
laatste twee eeuwcn gezien te maken gehad met een vestigingsoverschot. In de i8dc en igde eeuw was er sprake van
immigranten uit Duitsland, die werk vonden als arbeider,
landbouwknecht, militair, ambachtsman enz. In de tweede helft van de igde eeuw kwam een stroom Vlamingen
naar Nederland. Zij konden in hun eigen land geen werk
vinden omdat Vlaanderen in die tijd economisch zeer achterop was geraakt. In de Eerste Wereldoorlog ontvluchtten
veel Bclgen het oorlogsgeweld; een aantal blcefin Neder¬
land wonen. Na 15145 kwamen weer aanzicnlijke aantallen
migranten naar Nederland: repatrianten, rijksgenotcn,
vluchtelingen en gastarbeiders, uit Nederlands-Indie
- zoals de Zuid-Molukkers - uit Suriname en de Antillen,
uit Hongarije, uit landen rond de Middellandse zee, enz.
Er is slechts in twee perioden sprake geweest van emigratie: tussen 1840 en 1870 naar de VS en na de Tweede
Wereldoorlog naar Canada, Australie en Nieu w-Zeeland.
Agrarische ontwikkelingen
In Laag-Nederland stagneerde de landbouw in de eerste
helft van de icide eeuw, mede ondcr invloed van de achteruitgang van de steden en het daarmee wegvallen van
afzetgebieden. Na 1850 ging het weer voorspoediger. De
export kon groeien door de liberalisering van het internationale handelsverkeer na 1846. De buitenlandse vraag
naar vices, boter en kaas nam toe omdat het in de ons
omringende landen economisch goed ging. Het landbouwareaal groeide door droogmakcrijen en bedijkingen.
In Hoog-Nedcrland was al sinds omstreeks 1800 spra¬
ke van langzame groci in de agrarische sector. Van
invloed waren de bevolkingsgroei cn de verbetering van
de infrastructuur; produktcn konden op verder weggclegen markten afgezet worden. De oppervlakte bouwland
groeide hier door ontginningen. Vooral na de invocring
van de kunstmcst aan het eind van de icide eeuw konden
grootschalige ontginningen plaats vinden.
Rond 1875 slocg de landbouwcrisis toe, die het gevolg
was van dalende graanprijzen door grootscheepse invoer
uit de VS. Bovendien kwam na 1880 Russisch en Argcntijns graan op de markt. De veetecltbedrijven werden in
eerste instantic niet bijzonder getroffen. De omzetting
van graanakkers in weiland leidde echter tot een overschot aan veetccltproduktcn, waardoor 00k in deze sector
de prijzen daaldcn. Misoogsten en plantenziekten verer-
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Ontwikkelingen in Industrie, handcl en dicnstverlening
Behalve ‘omwentelingen’ op demografisch en agrarisch
gebied hadden in Nederland ook ontwikkelingen plaats
op industrieel vlak, zij her vrij laat in verhouding tot de
omringende landen. Pas na 1890 kwam bier de ‘industriele revolutie’ goed op gang. Redenen voor deze late ontwikkeling zijn onder andere de tocnmalige goedkope
arbeidskrachten en de vrij slcehte infrastructuur die het
transport van steenkool, de belangrijkste energiebron bij
mechanisatie, belemmerde. Daarnaast hielden de ondernemers vast aan de traditionele produktiemetlioden. De
enkeling die mechaniseerde, had vaak te weinig technische kennis om de onderneming tot een succes te maken.
De periode tussen 1850 en 1870 vormde de aanloop van
de industrialisatie in Nederland. In die tijd werd een
groot deel van het spoorwegnet aangelegd, dat een
belangrijkc taak vervulde bij de aan- en afvoer van grondstoffen en eindprodukten. Met de wegen en kanalen die
in de eerste helft van de igdc eeuw tot stand waren gekomen, was er sprake van een goede, zij het grofmazige,
infrastructuur. Daarnaast werd steeds meet stoomkracht
toegepast voor de aandrijving van machines. De voordelen van stoomkracht waren een constante beschikbaarheid, die wind- en waterkracht niet hebben, en het vermogen om meerdere machines tegelijk aan te drijven.
Het gevolg van deze ontwikkeling was dat bedrijven hun
machines en dus ook de arbeiders in een ruimte gingen
onderbrengen: de fabriek. De htiisnijverheid verdween
naar de achtergrond. In deze aanlooppcriode vond
mechanisering vooral plaats in de papier- en suikerindustrie. Daarnaast werden in de katocnnijverheid stoommachines ingevoerd en kwam de machine-industrie op.
Tussen 1870 en 1890 bouwde de nijverheid voort op de
vorige periode, maar de malaise in de wereldcconomie liet
zich voelen. Pas na 1890, toen de economische depressie
voorbij was, deed zich weer groei voor. De innovatics in de
industrie drongen snel door in allerlei sectoren; machinenijverheid, transportmiddelenindustrie, scheepsbouw,
textiel, margarine, kunstmest (superfosfaat), mijnbouw
enz. Nam tussen 1849 en 1889 de werkgelegenheid in de
nijverheid - met inbegrip van ambachten, bouwnijverheid en openbare nutsbedrij ven - met 6\% toe, in de perio¬
de 1889-1929 was het groeicijfer 130%. Inmiddels was een
proccs van elcktrificatie op gang gekomen: de vervanging
van stoommachines door elektroniotoren. Tijdens de eco¬
nomische crises in de jaren ’20 en ’30 van de 2oste eeuw
werd de industrie evenwel weer zwaar getroffen.
Aanvankelijk waren de arbeidsomstandigheden in de
fabrieken zeer slecht. De werktijden waren lang en de
lonen laag. De arbeidsomstandigheden, gevoegd bij de
slechte behtiizing en de ongezonde voeding, leidden ertoe
dat tegen het eind van de igde eeuw sprake was van een
‘sociale kwestie’. Er ontstonden vakorganisaties en er
kwam een begin van sociale wetgeving tot stand, die in
eerste instantie een bcscherming van vrouwen en kinde-

ren inhield en van arbeiders in gcvaarlijke beroepen. In de
loop van de zostc eeuw werd die wetgeving steeds verdet
Liitgebreid.
Na de Tweede Wereldoorlog nam de staatsinvloed op
de economische ontwikkeling toe. In de periode tot 1930
werd de economic weer op poten gezet. De daarop volgende jaren ’50 en ’do waren een tijdperk van sterke groei en
opbotiw van een welvaarts- en een verzorgingsstaat. De
dienstensector - handel, verkeer, bank- en verzekeringswezen, zorg, enz. - werd de grootstc werkgever. Eind
jaren ’do werkte al bijna een derde van de beroepsbevolking in de tertiaire sector. Binnen deze sector zijn overheid, onderwijs en gezondheidszorg de grootste werkgevers. De industrie verloor zijn leidende positic aan de
dienstensector als belangrijkste bron van nationaal inkomen. Voor de landbouw bleefeen derde plaats over.
De toename van de welvaart, de invoering van de vrije
zaterdag, de betaalde vakantie en de groei van het auto¬
park hebben gcleid tot het opkomen van vrijetijdsbestcding, met name recreatie, als een maatschappelijk
belangrijkc activiteit. In het grondgebruik uitte de buitenrecreatie zich in de opkomst van onder andere sportvelden, kampeerterreinen en bungalowparken, en voorzieningen voor dagrecreatie.
De klap van de ‘oliccrisis’ in 1973 kwam zwaar aan en
liet de grenzen van de groei zien. Sinds het midden van de
jaren ’80 herstelde de economic zich, al bleef de groei
bescheiden.

Bestuurlijke verhoudingen
Aan de Republiek van de Zeven Provincicn kwam in 1795
een einde met de inval van Eranse troepen, die hier steun
ontvingen van velen die zichzclf tooiden met de titel
patriotten. Hocwel Nederland vanaf 1795 nauw verbonden raakte met Eranktijk was hier geen sprake van een
klakkeloos navolgen van de Eranse staatsinrichting.
Reeds voor 1795 hadden grote groepen hervormingsgezinden, de partij der patriotten, op wijziging van het
staatsbestel aangedrongen. Na 1795 kregen zij hun kans
de hervormingen, die voor ecu groot deel gebaseerd
waren op Nederlands gedachtengoed, door te voeren.
In 1795 kwam de Bataafse Republiek tot stand, geba¬
seerd op democratische beginselcn. De gewesten verloren
hun autonomic, de steden en de adel raakten hun macht
kwijt. In 1798 kreeg de ‘revolutie’ een wettelijk kader door
de Staatsregeling. Met deze regeling werd een scheiding
tussen de wetgevende en uitvoerende macht ingevoerd.
De uitvoerende macht berusttc bij een aantal ministeries.
De wetgevende macht, het parlement, had een overheersende invloed. Er werden geen regelingen getroffen voor
de rechtelijke macht. In de staatsregeling lag de macht
geheel bij de centrale overheid. Lagere bestuursinstellingen waren lotiter uitvoerende organen geworden.
In de woelige periode na 1798 zijn de regelingen en
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plannen tot inrichting van her staatsbestel elkaar snel
opgevolgd, waarbij de macht weer ten dele verschoofnaar
de provincies en de hieronder liggende lagere bestuursorganen. Generaliserend kan men zeggen dat toen al de
trekken zichtbaar werden, deels als erfenis van de Republick, van een staatsbestel waarbij zowel de centrale overheid als de lagere bestuursorganen eigen bevoegdheden
hebben. De lagere organen werden zeker niet louter
gezien als uitvoeringsorganen van de centrale overheid.
Na i8o^, toen een broer van keizer Napoleon hier aangesteld werd als koning, maar vooral na 1810, toen Neder¬
land bij bet Keizerrijk Frankrijk werd ingelijfd, nam de
Franse invloed sterk toe. De Franse wetgeving, code civil
en code penal, werd ingevoerd en de rechtelijke macht
werd naar Frans model gewijzigd. Er werden gemeenten
gevormd en bevolkingsregisters, een burgerlijke stand en
kadasters voor de registratie van vastgoed opgezet. Het
begin van een ‘modern’ georganiseerde staat kwam tot
stand. In de periodc 1795-1813 werd 00k een ambtelijk
apparaat opgebouwd. Vooral op het centraal niveau wer¬
den hierarchisch gestructureerde ambtelijke diensten
gevormd.
Na de verdrijving van de Fransen in 1813 werd Neder¬
land een koninkrijk onder her huis Oranje-Nassau. In
aanvang berustten vele bestuurlijke bevoegdheden bij de
vorst. Het parlement had slechts een beperkte macht en
de ministers waren dienaren van de koning. Op bestuurlijk-ambtelijk gebied bleven de verworvenheden van de
Bataafse en Franse tijd gehandhaafd. De toen ingezette
ontwikkelingen zetten zich voort. Dit blijkt onder andere
uit de bemanning van het overheidsapparaat. Het overgrote deel van de overheidsdienaren, ook zij die hoge
functies bekleed hadden in de Franse tijd, behield zijn
positie in het Koninkrijk der Nederlandcn.
Van 1815-1830 was er een kort samengaan met de Zuidelijke Nederlanden. Men was echter door de gescheiden
ontwikkeling van de afgelopen eeuwen zover uit elkaar
gegroeid dat ditgeen succcs bleck. Na een langdurig militair en politick conflict werd Belgie in 1839 definitief
onafliankelijk.
Het conflict met Belgie had Nederland handen vol
geld gekost en het autocratisch koningsehap was mede
hierdoor in diskrediet geraakt. Het liberalisme begon
meet en nicer op de voorgrond te treden. Onder invloed
van revolutionaire ontwikkelingen elders in Europa
kwam in 1848 een nieuwe grondwet tot stand. Het zwaartepunt van de macht werd verplaatst van de koning naar
het parlement. De ministers zouden voortaan de verantwoordelijkheid dragen voor het beleid. De grondwet
bepaalde dat de leden van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad rechtstreeks zouden worden gekozen. Alleen de meet welgestelde, mannelijke
bevolking had toen kiesrecht. In de periode hierna werd
het kiesrecht uitgebreid tot steeds grotere groepen. In
1917 werd algemeen kiesrecht voor mannen ingesteld, in
1919 kregen vrouwen hetzelfde recht.
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De grondwet van 1848 bepaalde tevens dat er geen verschil meet zou zijn tussen steden en plattelandsgemeenten. Daarnaast waren bepalingen opgenomen omtrent
vrijheid van drukpers, vrijheid van vereniging en vergadering en vrijheid van godsdienst. Het huidige parlementaire systeem is nog steeds gebaseerd op de principes
van deze grondwet. De grondwet bood tevens mogelijkheden voor decentraal bestuur. Zo konden in 1850 een
provinciale wet en in 1851 een gemeentewet tot stand
komen, waarin bevoegdheden werden overgedragen aan
de lagere overheden.
Hoewel de politieke besluitvorming in de parlementaire organen plaatsvindt, wordt deze sterk beinvloed
door het overleg dat de overheid voert met verschillendc
maatschappelijke organisaties, zoals boerenbonden, vakbonden, onderwijsorganisaties en werkgeversorganisaties. Deze organisaties waren oorspronkelijk gelieerd aan
verschillendc religieuze groeperingen. Het overleg
dateert uit de periode dat Nederland sterk volgens religi¬
euze scheidslijnen was georganiseerd. De traditie van
overleg met als doel consensus is nog steeds een kenmerk
van het Ncderlandse overheidsoptreden. Bij het nenien
van maatregelen probeert de overheid zo min mogelijk de
belangen van specifieke groeperingen te schaden.
Een ander aspect van het overheidsbeleid is de steeds
sterkere gerichtheid op planmatig handelen. Zo probeerde men de economische ontwikkeling van het land te
beinvloeden door het planmatig vaststellen van de lonen.
Voor de regio’s die in economisch opzicht achterbleven,
werden steunmaatregelen gepland. Deze bestonden in de
aanleg van wegen en het toekeniien van belastingvoordelen en investeringssubsidies voor bedrijven die zich in die
regio’s wilden vestigen. Ook de ruimtelijke ordening,
zowel op het niveau van de gemeenten als van de provin¬
cies en het Rijk, is sterk ontwikkeld. Deze voorbeelden
van sturend overheidsoptreden kunnen worden aangevuld tot aan de planning van scholen, bejaardenhuizen
en de bcpaling van vestigingsplaatsen en de omvang van
orkesten toe.
De buitenlandse politick had tot 1940 slechts een
geringe prioriteit. In de Eerste Wereldoorlog kon het neutrale Nederland buiten de oorlogshandelingen blijven.
Wei bemoeide men zich intensief met het omvangrijke
koloniale bezit, vooral het toenmalige Nederlands-Indie.
Het Ncderlandse gezag was het sterkst op Java, het nicest
vruchtbare en dichtstbevolkte ciland van de Indische
archipel. Langzamerhand werd het gezag uitgebreid naar
de andere delen van het eilandenrijk, ondanks verzet van
de bevolking (Atjeh, Lombok]. Pas rond 1900 was geheel
Indie onder daadwerkclijk Nederlands bestuur. Het bezit
van Indie bracht aanzienlijke baten op voor de Nederlandse samenleving; veel nicer dan dat van de kolonien in
‘de West’; Suriname en de Ncderlandse Antillen.
De Tweede Wereldoorlog, waarbij Nederland wel
betrokken was, bracht grote verwoestingen teweeg. De
periode na 1945 wordt gekeiimerkt door een sterke inter¬
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nationale gerichtheid: samcnwerking in de Benelux, de
Europesc Gemeenschap en de Vercnigde Naties.

Ontwikkclingen in het waterstaatsbestuur
Omstreeks 1800 was de benaming waterstaat in zwang
gekonien. Oorspronkelijk was dit een begrip uit het begin
van de i8de eeuw, waarmee de toestand van een gcbied
werd aangeduid voor war de stand van het grand- en
oppervlaktewater betreft mede onder invlocd van de aanwezige natuurlijke en kunstmatige infrastructuur. We
zullen dit in het vervolg de waterstaatkundige toestand
noemen. Sinds hot begin van de igde eeuw ging het
begrip waterstaat eveneens de overheidszorg voor de
waterstaatkundige toestand omvatten; dit zullen we
voortaan de waterstaatszorg noemen. Tenslotte werden
in de loop van de rgdc eeuw de anibtelijke ~ van oorsprong zuiver technische diensten - die het Rijk en de
provincics ondersteunden bij hun waterstaatszorg aan¬
geduid als Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat.
Wanneer wij deze termen gebruiken bedoelen wij uitsluitend deze technische diensten.
Bij het ontstaan van dc eenheidsstaat, de Bataafse
Republiek, krceg de Staat 00k taken op het gebied van de
waterstaatszorg. Deze taken nam de Bataafse Republiek
over van de soevcreine Provincicn in de Republiek der
Verenigde Nederlanden. De taken op het gebied van de
nationale waterstaatszorg werden in 1800 weliswaar niet
nauwkeurig omschreven, maar waren dezelfde als het
Rijk nu heeft. Ten eerste was er het algemeen toczicht op
de waterstaat. Dit toezicht hield in dat er door provincies
cn waterschappen niet gehandeld werd in strijd met het
algemeen belang. Verder is het de taak van de rijksoverheid om voor regclgeving op nationale schaal, dat is bijvoorbeeld de wetgeving, te zorgen. Zij is 00k beroepsinstantie voor maatregelen van de lagere overheden. Verder
beheert de Staat een aantal waterstaatswerken, die van
algemeen belang zijn.
Bij de waterstaatstaken van het Rijk zijn verschillende
instanties betrokken, zoals het parlement als formele
wetgever cn de regering als toezichthouder. In de eerste
helft van de ipde eeuw speelde de koning een belangrijke
rol. Zijn stem was doorslaggevend voor de uitvoering van
bepaalde plannen, zoals de droogmaking van de Haarlemmermeer. Het gebeurde 00k dat buiten de minister
om leidinggevende ingenieurs van de waterstaat bij de
koning werden ontboden of bij hem een audientie aanvroegen.
Binncn de regering was een van de ministeries met de
uitvoering van het waterstaatsbestuur van het Rijk
belast. Aan dit miniscerie was tevens het maken en beheer
van de waterstaatswerken van het Rijk toevertrouwd. In
17518 was dit ministerie het Agentschap van Politie en Binnenlandse Correspondentie, het huidige Ministerie van
Binnenlandse Zaken. Op enkele onderbrekingen na, zo
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was er tussen 1815-1815 een Ministerie van Waterstaat en
Publieke Werken, blcef het Ministerie van Binnenlandse
Zaken bijna 75 jaar taken op het gebied van het water¬
staatsbestuur houden.
In 1877 werd een apart Ministerie van Waterstaat,
Handel en Nijverhcid opgericht, waaronder waterstaat,
openbare werken, posterijen cn telcgrafie, scheepvaart en
spoorwegen, handcl en nijverheid ressorteerden. In igod
kwam er een apart Ministerie van Waterstaat. Na de
Tweede Wcreldoorlog kwam in 1547 het Ministerie van
Vcrkccr en Waterstaat tot stand; deze situatie is tot op de
huidige dag behouden gcbleven.
De Rijkswaterstaat
Het Corps Ingenieurs 1800-1850
Een grote verworvenheid van dc Bataafse tijd was dat
er niet alleen een nationaal bestuur kwam, maar dat er
00k een technische dienst werd opgericht die dit bestuur
ondersteunde. In 1758 werd hiervoor een bureau opge¬
richt. Dit bureau was gecn orgaan, waarvan de ambtenaren hun werkplek op het ministerie hadden, maar was
van de aanvang af in verschillende regionale afdelingen
georganiscerd. Als voorbecld kan de regcling van 1800 gelden. Het bureau had toen 14 waterbouwkundigen - op
het niveau van dc huidige waterstaatsingenieurs - in
dienst, die werden bijgestaan door een twintigtal lagere
ambtenaren. Het land was toen vcrdecld in 5 districten,
dc zogenaamde regionale dirccties, bestaande uit een of
■ 5. Brtinings het eerste hoofd van Rijkswaterstaat.
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genie. Om onderscheid te maken kwam de titel civiel
ingenieur in zwang. In de eerste helft van de igde eeuw is
de technische dienst van de waterstaat, die bestond uit
ingenieurs die ieder enkele medewerkers hadden, het
Corps Ingenieurs blijven heten. Om de ingenieurs de
nodige autoriteit te verschaffen, werd het sterk hierarchisch georganiseerd volgens het model van de militaire
organisatie; de ledeii van het corps droegen ook uniformen (afb. 6],
Ondanks de interne hierarchische organisatie van het
corps was de inbedding in het ambtelijk apparaat erg
onduidclijk. Het idee van een eenhoofdige leiding werd
spoedig verlaten; vanaf 1807 stond het corps onder leiding
van twee inspecteurs-generaal. Deze meerhoofdige lei¬
ding leidde tot de nodige competentiestrijd. Hierbij
kwam dat er ook ernstige tegenstellingen, ook op het persoonlijke vlak, waren tussen de beide inspecteurs-g eneraal Blanken en Goudriaan. Er leek een oplossing te
komen toen vanwege de taakverzwaring van de Minister
van Binnenlandse Zaken, onder meer door de toevoeging
van waterstaat aan zijn portefeuille, hij vier administrateurs mocht benoemen. Een van hen zou belast worden
met de waterstaat. In deze functie werd Goudriaan
benoemd, die vanuit het ministerie zijn vete met Blanken
echter onverminderd voortzette. De instelling van de
functie van administrateur voor de waterstaat is wel het
begin geweest van het ontstaan van een Centrale Directie
van de Waterstaat. Na het terugtreden van Blanken in
1827 en de dood van Goudriaan in 1829 sloegen de bezuinigingen toe. In plaats van een administrateur van de
waterstaat op het ministerie kwam er een commies. Dit
was een echte bureau-ambtenaar, die niet uit de ingenieurskring afkomstig was. Er ontstond een duidelijke
scheiding, ook gevoelsmatig, tussen het corps en de Cen¬
trale Directie op het ministerie. In het corps zelfwerd de
functie van Inspecteur-Generaal niet vervuld; de leiding
kwam in handen van drie Inspecteurs. Al in 1819 was uit
bezuinigingsoverwegingen besloten dat de rijksingenieurs ook diensten moesten verlcnen aan de ptovinciale
besttiren, waar zij waren gestationeerd. De Hoofdingenieur van een waterstaatkundig district, hoewel door het
Rijk betaald, was verplicht diensten te verlenen aan het
provinciaal bestuur. De aan hem toegevoegde ingenieurs,
die ook hd waren van het Corps Ingenieurs, werden door
de provincies betaald. Door deze tweeslachtige positie
waren de waterstaatsingenieurs ondergeschikt aan hen
op wie zij van Rijkswege toezicht moesten uitoefenen.
Naast de ongclukkige inbedding in het ambtelijk
apparaat waren er nog andere zaken die de positie van de
waterstaatsingenieur moeilijk maakten. De ingenieurs
waren voor het merendeel afkomstig uit de kleine burgerij; Icden uit invloedrijke families kozen liever voor een
militaire ofeen bestuurlijke loopbaan. Door hun afkomst
waren de ingenieurs ook niet kapitaalkrachtig. In een tijd
dat hogere ambtelijke functies nog voor een deel als erebaan beschouwd werden en het salaris dientengevolge
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■ 6. Een lid van het Corps Ingenieurs in uniform.

twee provincies. Afliankelijk van de waterstaatkundige
situatie krceg een district twee tot vier waterbouwkundigen. Deze waterbouwkundigen kregen de titel Commissaris-Inspccteur. Sommige conimissarissen-inspccteur
werden in twee districten benoemd. Aan het hoofd van
het bureau kwam de invloedrijke waterbouwkundige
Brunings te staan (afb. 5]. Hij kreeg de titel van Commissaris-Inspecteut van de Waterstaat. Ook hij was geen
bureau-ambtenaar. Naast zijn functie als hoofd van het
bureau was hij ook commissaris-inspecteur in twee dis¬
tricten. Ondanks de verdeling in districten was het
bureau een organisatie onder een eenhoofdige leiding. De
commissarissen-inspectcur konden van het ene district
naar het andere wordcn overgeplaatst. Deze structuur
van regionale directies is nog steeds de basis van de orga¬
nisatie van Rijkswaterstaat.
De tcchnische dienst van de Rationale waterstaat werd
met name vanafde periode 1810-1813, toen Nederland bij
het Franse Keizerrijk was ingelijfd, het Corps Ingenieurs
van de Waterstaat genoemd. De titel ingenieur werd toegekend in navolging van de ingenieurs bij de militaire
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gering was, konden de ingeiiicurs met zeer veel moeite de
stand ophoLiden die bij hun functie paste. In de standenmaatschappij van destijds was dit alles een ernstige han¬
dicap voor het aanzien van hct bcroep en de invloed die
leden van het corps hadden op de besluitvorming.
Ook had een grote groep ingenieurs geen wetenschappelijke opleiding. In de beginperiode waren de ingenieurs
afkomstig tiit de beroepsgrocp van de landmeters uit de
tijd van de Republiek. Hocwel bekwaam in de praktijk
van de beroepsuitoefening misten zij theoretische kennis. De jongere leden van het corps waren samen met de
ingenieurs van de genie opgeleid aan de militaire acade¬
mies; enkele van hen hadden in de Franse tijd een oplei¬
ding genoten aan de prestigieuze Ecole Polytechnique in
Parijs. Tussen deze jonge, theoretisch opgeleide inge¬
nieurs en het oudere kader ontstonden wrijvingen. De
problemen werden vergroot doordat door de slechte toestand van de staatsfmancien er herhaaldelijk op de personeelsomvang bezuinigd werd. Het corps werd keer op
keer gereorganiseerd waarbij niet alleen de omvang werd
ingekrompen, maar ook het aantal hogere rangcn werd
beperkt. De overgebleven hogere rangen werden lange
tijd niet opgevuld. Zo berustte in 1849 de leiding van het
corps bij een hoogbejaarde inspecteur, die ooit was opgcleid als landmeter. Deze inspecteur moest tevens het
ambt van de twee andere inspectcurs waarnemen, omdat
na hun overlijden geen opvolger was benoemd. Voor de
jongere wetenschappelijk opgeleide ingenieur ontbrak
hierdoor iedere carrieremogelijkheid.
Ondanks deze moeilijkheden heeft het corps in de eerste helft van de rgde eeuw gocd gefunctioneerd. In de eerste plaats kwam dit, tot 1830, door Jan Blanken, een van de
inspecteurs-generaal met een groot persoonlijk gezag. De
koning heeft in meerdere kwesties zijn adviezen opgevolgd tegen de adviezen van hoge, uit aanzienlijke fami¬
lies afkomstige bestuurders in. Leden van het corps gaven
leiding aan de verdediging van de rivierdijken bij dreigende overstromingen of hadden de technische leiding van
grote waterstaatswerken zoals hct droogmaken van de
Zuidplas. Aan deze werkzaamhedcn ontleenden zij veel
prestige. Tussen 1830 en 1850, toen er waarlijk sprake was
van een crisissituatie, is het moreel bij vele leden van het
corps toch hoog gebleven. Er zijn door de jongere inge¬
nieurs van het corps - hoewel tevergeefs - planncn ontwikkeld om het corps te reorganiseren. Binnen hun kring
is er ook diepgaand gedebatteerd over rivierverbetcringen,
waardoor deze na 1850 met voortvarendheid konden worden aangepakt. Ook waren het leden van het corps die in
1843 mede de grondslag legden voor de Koninklij ke Academie voor Burgerlijke Ingenieurs te Delft, waaruit de Tech¬
nische Universiteit Delft is voortgekomen. Leden van het
corps gaven ook de stoot in 1847 tot oprichting van het
Institutit van Ingenieurs, het latere prestigieuze Koninklijk Instituut van Ingenieurs (kivi). Kenmerkend voor de
laksheid van de leden van de ambtelijke top van de waterstaat was dat deze niet tot dit Instituut toetraden.

VanCorpsIiyeiiicurstotRijkswatcrstaatsdienst 1850-1900

In de tweede helft van de i9de eeuw ontwikkeldc het
Corps Ingenieurs zich tot de Rijkswaterstaatsdienst. In
1849 kwam cr een reorganisatic van de waterstaat tot
stand die, hoewel bedoeld als bczuinigingsmaatregel - zo
werd het aantal hoofdingcnieurs teruggebracht van 12
naar 9 - toch goed uitpakte. De oude ambtelijke top werd
met pensioen gestuurd. Er werd uitdrukkelijk bepaald
dat niet degene met de meeste dienstjaren op de hogere
posten benoemd zou worden, maar degene die het mecst
bekwaam was. Twee deskundige ingenieurs, Ferrand en
Van der Kun, kwamen aan de top van Rijkswaterstaat te
staan. Zij werden slechts benoemd in de rang van inspec¬
teur; het ambt van hoofdinspectcur, laat staan dat van
inspecteur-generaal, was niet voor de Rijkswaterstaat
weggelegd. De regionale directies bleven de kern van de
Rijkswaterstaatsdienst uitmaken. Een grote verbetering
voor hun functioneren was het ontstaan tussen i860 en
1880 van de provinciale waterstaatsdiensten. Hierdoor
kwam een eind aan de moeilijke positie van een Rijksingenieur, die ook in dienst was van het provinciaal
bestuLir. Naast de regionale directies was er een Algemene
Dienst van de Waterstaat, die onder een van de inspccteurs ressorteerde. De dienst was in Den Haag gevestigd.
Het was een technisch-wctcnschappelijke dienst, die
onder meer plannen ontwikkeldc voor grote waterstaatkundige werken, afvoermetingcn verrichtte in de grote
rivieren en vanaf 1888 belast was met de hoogtemetingen
voor het vaststellen van het nap. In deze periode kwam
ook de eerste gespecialiseerde dienst tot stand: de Dienst
Grote Rivieren. Hiertoe werd in 1875 het rivierbehcer,
vanwegc de vele waterstaatswerken die in de rivieren
moesten worden uitgevoerd, aan de regionale directies
onttrokken.
Het nadeel van de tweehoofdige leiding van de Rijks¬
waterstaatsdienst bleef na 1850 bestaan. Spoedig leek
hierin verandering te komen. Hct prestige van Van der
Kun was zo groot geworden, dat deze in 1858 onder gelijktijdige benoeming tot Hoofdinspectcur de leiding krecg
van de Rijkswaterstaatsdienst. Na zijn dood in 18^4 wilde
de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, de
bekende staatsman Thorbecke, geen nieuwe hoofdinspecteur benoemen. De functie van hoofdinspectcur was
volgens Thorbecke een ongewenste machtsbron; de
minister zou te veel van diens inzichten afhankelijk wor¬
den. Zijn opvolger was een andere mening toegedaan en
benoemde in 1866 de bekwame Conrad wel tot hoofdin¬
spectcur. Dit was tegen de zin van het parlement dat
meende dat hierdoor de invloed van de minister danig
werd verzwakt. De situatie van dan weer een eenhoofdige
leiding dan weer een tweehoofdige, bleef tot 1930 gchandhaafd. Deze situatie was afliankelijke van de opvatting
van de minister. Hierbij speelde ook een rol of er een leidinggevende ingenieur binnen de dienst aanwezig was,
die voldocndc prestige had om de leiding van de Rijkswa¬
terstaatsdienst opgedragen te krijgen.
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De veraiidering van Corps Ingcnieurs in Rijkswaterstaatsdicnst weerspiegelt zich ook in de samenstelling
van her personeel. De personeelsomvang van de dienst
groeide in de tweede helft van de igde eeuw srerk. In 1850
werd er een kwart miljoen gulden voor her personeel uitgerrokkcn; in igoo bijna her viervoudige. Her merendeel
van de nieuwe functies werden niet vervuld door ingenieurs. Wanneer men op her eind van de ipde eeuw dan ook
spreekt van her Corps Ingenieurs, dan spreekr men over
een personeelscategorie. Naast de ingenieurs kwam ook
een grote groep middelbare ambtenaren in dienst. Zij
kregen bun waterbouwkundige opleiding in de praktijk.
Deze personeelscategorie bestond uit zelfbewuste, toegewijde en bekwame overheidsdienaren. Zij haddcn bun
eigen organisaties. In Zeeland bestond bijvoorbecld als
beroepsorganisatie de Bond van Waterbouwkundige
Ambtenaren in Zeeland. Deze bond ijverde voor de instelling van een opleiding voor waterbouwkundig opzicbter.
Er werden inderdaad examens voor tecbniscb ambtenaar
van de Rijkswaterstaat ingevoerd, met de bijbeborende
cursussen. Naast de ingenieurs waren de bekwame water¬
bouwkundige ambtenaren een onmisbare scbakel in bet
steeds intensiever rijksbeleid betrcffende de waterstaat.
Bebalve deze categorieen was er ook een grote categoric
zogenaamde beambten bij Rijkswaterstaat in dienst. Het
ging om uitvoerend personeel, zoals sluiswacbters en
bemanningen van de vaartuigen van Rijkswaterstaat. Het
aantal beambten was groot. Omstreeks 1900 werd van de
1 miljoen gulden aan personeelskosten van de Rijkswaterstaatsdienst 400.000 gulden aan de beambten uitgekeerd.
Aangezien bun salaris ver onder dat van de ambtenaren
lag, betckent dit dat bet grootste deel van bet personeel
van Rijkswaterstaat bestond uit deze beambten.
In de tweede belt van de igde eeuw verbeterde de positie van de ingenieur bij de Rijkswaterstaatsdienst. Dit
was in de eerste plaats te danken aan de versterking van
de maatscbappelijke positie van de civiel ingenieur. De
opleiding te Delft leverde goed opgeleide afgestudeerden
af; ook alle nieuw benocmde rijkswaterstaatsingenieurs
badden deze opleiding genoten. De Delftse ingenieurs
waren betrokken bij de moderniscring van Nederland,
zoals bij de aanleg van de spoorlijncn, gasfabrieken en
waterleidingen. Dit vcrgrootte bun prestige zodanig, dat
ook leden van de bogere burgerij en zclfs uit de adel de
Delftse opleiding gingen volgen. Het prestige van de
ingenieur, met name bij Rijkswaterstaat, nam ook toe
omdat bij zich ontwikkelde van een tecbniscb ontwerper
en toezichthouder tot een leidinggevende functionaris in
een complexe organisatie.
Naast de Rijkswaterstaatsdienst bleef er op het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de tweede helft van de
igde eeuw een tweede ambtelijke dienst voor de water¬
staat bestaan. Deze dienst, de Afdebng Waterstaat, was
met de wetgeving belast. Ook adviscerde zij de minister
over het bcleid en de benoeming van de leidinggevenden
bij de Rijkswaterstaatsdienst. De Afdeling Waterstaat

stond onder leiding van een administrateur; alleen tussen 185^-18(^4 was de leiding toevertrouwd aan het hoofd
van de Rijkswaterstaatsdienst Van der Kun. Na zijn dood
wenste Thorbecke deze situatie niet te continueren. De
opvolger van Van der Kun bij de Afdeling Waterstaat was
de bekwame waterstaatsingenieur Boogaard, die, voor bij
administrateur werd, al onder leiding van Van der Kun
bij de Afdeling Waterstaat gewerkt had. Boogaard heeft
via zijn adviezen bereikt dat de Rijkswaterstaatsdienst
weer onder een ecnhoofdige leiding kwam. Hij heeft ook
bet initiatief genomen tot de tiitgave van een reeks wetten, decreten, besluiten en tractaten op de waterstaat en
spoorwegen in Nederland. De uitgave is van groot belang
geweest voor de continuiteit van het juridisch handelen
betreffende waterstaatswerken. Na Boogaard stonden tot
1900 niet-waterbouwkundigen aan het hoofd van de
Afdeling
Waterstaat.
O
De Rijkswaterstaat igoo-heden

Na 1900 kwam er een belangrijke ontwikkeling binnen de Rijkswaterstaatsdienst op gang. Geleidelijk was er
een zeer ingewikkelde organisatie ontstaan die traag en
moeizaam werkte. Er waren vanaf 1914 twee hoofden van
de Rijkswaterstaatsdienst, die de rang van InspecteurGeneraal badden. De inspecteurs-generaal badden in
deze periode wel zeggenschap over de Afdebng Water¬
staat. Deze Afdeling was gesplitst in een afdeling Water¬
staat Technischc Zaken (Waterstaat T) en een afdeling
Waterstaat Administratieve Zaken (Waterstaat A], die beide onder leiding van een van de bovengenoemde inspec¬
teurs-generaal stonden. De regionale directies badden
aan belang gewonnen. De afdeling Rivierbeheer was geen
gespecialiseerde dienst meet, niaar werd omgevormd tot
de regionale Dircctie Grote Rivieren; deze is later gesplitst
in de Directie Benedenrivieren en de Directie Bovenriviercn. Er was een formele lijn van de hoofdingenieursdirecteur van de vcrschillende regionale directies naar de
minister. De minister won bij hen ook rechtstreeks advie¬
zen in. De beide inspecteurs-generaal moesten een oordeel geven over deze adviezen; bun oordeel was dikwijls
niet gelijkluidend. Het is duidelij k dat de minister met de
veclheid aan adviezen geen goed beleid kon uitstippelen.
Het is in deze situatie niet vreemd dat een zo belangrijk werk als de Ztiiderzeewerken niet in deze Rijkswater¬
staatsdienst werd ingepast. Er werd in 1919 een aparte
Dienst der Zuiderzeewerken opgericht onder leiding van
een Directeur-Gencraal.
In 1921 achtte de minister de toestand bij de waterstaatsdienst zo onbevredigend, dat hij voorstelde een
Dirccteur-Generaal bij de waterstaat te benoemen. De
Tweede Kamer wenste echter geen uitbreiding van de
rangen bij de Rijkswaterstaatsdienst. De oplossing werd
gevonden in de benoeming van een derde inspecteurgeneraal met de titel Inspecteur-Generaal in algemene
dienst. Deze zou als primus inter pares in het college van
drie inspecteurs-generaal gaan optreden; hij zou ook de
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eerste adviseur van de minister worden. De dirccte lijn
tussen de hoofdingenicurs-directcur van de rcgionale
directies en de minister bleefechter gehandhaafd. Het is te
begrijpen dat ook deze oplossing de Rijkswaterstaatsdienst nict omvormde tot een slagvaardige organisatie.
Vanuit dc Tweede Kamer klaagde men dan ook over de
omslachtigc hierarchische behandeling van verschillende
zaken. Men meende eerst dat de organisatie van de waterstaat in de regionale directies de hoofdoorzaak hiervoor
was. Men stelde voor deze afte schaffen en de Rijkswaterstaatsdienst in te richten volgens de ‘aard der objecten’.
Gelukkig werd het tij gekeerd en de Rijkswaterstaatsdienst bleef zijn zwaartepunt houden in de regionale
directies. Hierdoor bleef de dienst alert in de oplossing
van de vele waterstaatsproblemen die in het ene landsdeel heel anders zijn dan in het andere. Na uitvoerige
beraadslagingen werd de oplossing gevonden in de
oprichting van een waterstaatsdienst onder leiding van
een directeur-generaal van de Rijkswaterstaat. De regio¬
nale directies bleven bestaan, maar ze werden wel onder
het eenhoofdig gezag van de directeur-generaal gesteld.
De formelc lijn tussen de hoofdingenieurs-dirccteur en
de minister werd verbroken; alleen de directeur-generaal
bracht nog advies aan de minister uit. Op het ministerie
werden de afdelingen Waterstaat T en Waterstaat A opgeheven. De ambtenaren van deze dienst werden geplaatst
bij de nieuw gevormde Directie van de Waterstaat. Deze
directie moest de directeur-generaal terzijde staan in
diens twcezijdige functie als hoofd van de Rijkswaterstaatsdienst en als directe medewerker en adviseur van de
minister in de stafvan het ministerie. Dit hield bijvoorbeeld in, het stond ook uitdrukkelijk in de taakomschrijving van de centrale directie vermeld, dat deze bclast was
met de voorbereiding en . toepassing van wetten
betreffende de Waterstaat. Er bleef binnen het ministerie
naast de Rijkswaterstaatsdienst wel een aparte Afdeling
Waterstaatsrecht bestaan, die zich echter alleen bezig
hield met wettelijke regelingen betreffende het waterstaatsbestuur. Vijftienjaar later, in 1945, werd de Afdeling
Waterstaatsrecht opgeheven. De ambtenaren werden bij
de Directie van Rijkswaterstaat geplaatst.
Vanaf 1930 kan men met recht spreken van Rijkswater¬
staat. Voor het eerst wordt de titel gebruikt de DirecteurGeneraal van de Rijkswaterstaat. Er kwam een Directie
van de Waterstaat. Deze was voor r94o klein; hij bestond
uit 35 medewerkers en was gevestigd in een pand aan het
Binnenhof Het zwaartepunt van de Rijkswaterstaats¬
dienst bleef echter liggen bij de regionale directies. Voor
de technisch-wetenschappelijke ondersteuning bleef een
aparte dienst bestaan, de Directie Algemene Dienst. Deze
omvatte ook de in 1931 opgerichte Mcetkundige Dienst.
Rijkswaterstaat ontwikkelde zich voorspoedig. Ook
andere organisaties die zich met het beheer van de rijkswateren bezig hidden, werden via het ambt van Directeur-Generaal in nauw verband gebracht met Rijks¬
waterstaat. In 1937 kreeg de directeur-generaal van Rijks-
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■ 7. Plaatsing van de dorpen in de Noordoostpolder.

waterstaat ook de algemene leiding van de Dienst der
Zuiderzeewerken. Hoewel deze dienst niet binnen Rijks¬
waterstaat werd opgenomcn, betekende dit wel een grote
verbetering voor de eenheid van het rijksbeleid. De contacten van dc Zuiderzeedienst met dc minister liepen nu
via de directeur-generaal van Rijkswaterstaat; de hoofdingenieur-dirccteur van de Dienst der Zuiderzeewerken
was aan hem verantwoording verschuldigd. In 1970
kwam aan de positie van de Dienst der Zuiderzeewerken
als zelfstandigc afdeling bij het ministerie een einde. De
dienst werd als de regionale directie Zuiderzeewerken
opgenomcn in de organisatie van Rijkswaterstaat. In 1947
werd ook het in 1920 opgerichte Rijks Instituut voor de
Zuivering van Afvalwater (riza] onder algemene leiding
van de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat ge¬
plaatst. Deze maatregel was een begin van de coordinatie
van waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer op rijksniveau. In 1970 kwam ook een eind aan de zelfstandige
positie van het riza. De dienst werd e'en van dc tech¬
nisch-wetenschappelijke diensten van Rijkswaterstaat.
In schijnbare tegenstclling tot bovengenoemde ontwikkeling was dat voor het in cultuur brengen, de kolonisatie en de sociaal-economische ontwikkeling van de IJsselmeerpoldcrs binnen het ministerie van Waterstaat een
aparte Rijksdicnst ontstond. Het oprichten van een apar¬
te dienst is echter begrijpelijk, omdat voor deze werkzaamheden een deskundigheid vereist werd die destijds
nict bij Rijkswaterstaat aanwezig was. Deze dienst werd
naar de eerste drooggevallcn polder de Directie Wieringermeer genoemd. In 1962, toen de dienst reeds lang
werkzaam was geweest in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland, kreeg ze pas de naam Rijksdicnst voor de
IJsselmeerpolders [rijp]. Vanaf de Tweede Wereldoorlog
trachtte deze dienst een evenwichtiger ontwikkeling van
de polders te bereiken door zorgvuldig plannen voor de
ruimtelijke ordening te ontwerpen. Voorbeelden hiervan
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zijn de plaatsing van de dorpen in de Noordoostpolder
[afb. 7) en de stedebouwkundige plannen voor de nieuwe
stad Lelystad. Deze plannen zijn mede richtinggevend
geweest voor dc ontwikkeling van de ruimtclijke ordening in Nederland.
Na her vrij wel gereedkonien in 1989 van dc IJsselmeerpolders ging de Rijksdienst voor de IJssclmeerpolders
samen met de rcgionale directie Zuiderzcewerken op in
de regionale directie Flcvoland van Rijkswaterstaat.
Vermeldenswaard, hoewel buiten bestek van dit boek,
is dat ook de zorg van de rijkswegen, die altijd al tot de
taken van Rijkswaterstaat had behoord, met de groei van
het autoverkecr steeds meet in belang toenam. De toename van het verkeer was e'en van de oorzaken van de groei
in omvang en in prestige van Rijkswaterstaat. Ook de
zorg voor de rijkswegen was regionaal georganiseerd; de
bestaande regionale directies namen dit ook op in hun
takenpakket.
Na 1945 kende Rijkswaterstaat een sterke groei. Tot
1980 groeide de dienst van 4.000 tot 12.500 medewerkers.
Daarna verminderdc dit aantal, mede in het kader van
algemene bezuinigingen. De groei kwam dccls voort uit
de grootschaligc werken, zoals de Deltawcrken en de aanleg van veel rijkswegen. Ook de beniocienissen van de
Rijksoverhcid met de stimulering van de cconomie, de
ruimtelijke ordening en beheer van het milieu werden
steeds intensiever. Rijkswaterstaat was bij dit overheidsbeleid betrokken zodat er ook op deze gebieden een beleid
moest worden ontwikkeld. Naast iiigenieurs en juristen
traden ook economen, planologen en biologeii in dienst
van Rijkswaterstaat. Deze ontwikkeling geschiedde
zowel op het niveau van de Directie van de Waterstaat [de
centrale directie), als op het niveau van de Directie Alge¬
mene Dienst [de technisch-wetenschappelijke dienst] en
op het niveau van de regionale directies.
Binnen de centrale directie, de Directie van de Water¬
staat, leidde deze groei tot de oprichting van een aantal
beleidsafdelingen. Zo kwamen er afdelingen voor Waterhuishouding en Waterkering en voor Algemene Zaken en
Personeel tot stand. Omstreeks 1965 waren er wel dertien
van dergelijke afdelingen. Door dit grote aantal ontstond
de situatie dat de eenhoofdige leiding, in casu de Directeur-Generaal, te weiniggreep had op het beleid zoals dat
in de afdelingen ontwikkeld werd.
Door de groei van de Directie Algemene Dienst, de
technisch-wetenschappelijke directie, kwamen ook hier
afsplitsingen. Zo ontstond in 1959 naast deze directie de
Directie Waterhuishouding en Waterbeweging. Ook de
Meetkundige Dienst werd door afsphtsing van de Alge¬
mene Dienst een zelfstandige dienst binnen Rijkswater¬
staat. Ook ontstonden in deze jaren, waarin vele grote
infrastructurele werken werden uitgevoerd, cnkele
bouwdiensten. Velc hadden een tijdelijk karakter, zoals
de Deltadienst die na het gereedkonien van dc Dcltawerken is opgcheven. Een bouwdirectie als Sluizen en Stuwen heeft een nicer permanent karakter.
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De sterke groei deed ook op het niveau van de regiona¬
le directies problemen ontstaan. Zo waren er directies
met wel duizend medewerkers, die niet over een eigen
personeelsdienst beschikten. Oni de veelheid aan taken
het hoofd tc bieden waren de directies verder onderverdeeld in arrondissementen. Omdat dc leidinggevende
arrondissenients-ingenieur ook het bcsttiurlijk overleg
voerde met andere overheidslichanien, zoals semeenten,
over bestemmmgsplannen en dergelijke, ontstonden als
het ware klcmc zelfstandige ‘regionale districten’. Deze
districten hadden te weinig personeel in dienst om met
taken te schuiven. Dit had tot gcvolg dat functionarissen
in arrondissementen waarin in een bepaalde periode veel
werkzaamhcden werden uitgevoerd, overbelast raakten.
In dezelfdc periode kon in een ander arrondissement weinig omgaan. De arrondissementen waren overigens zelf
weer ondcrverdeeld in dienstkringen. Deze bezaten
slechts uitvoerende taken, zoals het onderhoud en beheer
van de Rijkswaterstaatswerken en handhaving van de
wetten op het gebied van de waterstaat.
Op het cind van de jaren ’60 zag men in dat de snelle
groei van Rijkswaterstaat ook tot wildgroei had geleid.
Men was de greep kwijtgeraakt om de dienst als een
gehecl tc laten functioneren. Er werd veel overleg gevoerd
om de dienst door reorganisatie te stroomlijnen.
In 196^7 word de naam van dc directie van de Water¬
staat, de Centrale Directie, vervangen door de naam
Hoofddirectie van de Waterstaat om hiermee de hierarchische plaats ten opzichte van de andere directies aan te
duiden. Binnen deze Hoofddirectie werden gelijkertijd
een aantal hoofdafdelingen gevormd - zoals de Hoofdafdeling Waterkering, Inpolderingcn en Waterhuishou¬
ding en de Hoofdafdeling Waterstaatsrecht - die ieder
onder leiding stonden van een hoofddirecteur. De directeur-gcneraal vormde samen met de directeuren een
directicraad. Dit was het management-team dat de lei¬
ding had over de gehele Rijkswaterstaat. De technischwetenschappelijke directies/diensten werden verder
gestroonilijnd, waarbij de Directie Algemene Dienst verdween. Haar taken werden verdeeld onder de nieuw
opgerichte Dienst Verkeerskunde en de reeds bestaande
technisch-wetenschappelijke directies/diensten, zoals
het RIZA. Ook de bouwdiensten zoals de Deltadienst en de
Directie Sluizen en Stuwen bleven bestaan.
Een zeer grote verandering vond in de jaren ’70 plaats
op het niveau van de regionale directies. De arrondisse¬
menten werden opgeheven. De regionale directie werd
ondcrverdeeld in drie functionele hoofdafdelingen, te
wetende Hoofdafdeling Bestuurs-, Bedrijfs-Economische
en Regionale Ontwikkeling, de Hoofdafdeling Wegen- en
Oeververbind ingen en de Hoofdafdeling Waterhuishou¬
ding en Vaarwegen. De Hoofdingenieur-Directeur van de
regionale directie vormde met de hoofdcn van de hoofdafdclingcn een directieraad. Voor de interne organisatie
beschiktc iedere regionale directie over een afdeling personeelszakcn en een directie. Hoewel de arrondissemen-
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ten werden opgeheven, bleven dc hieroiider vallende
dienstkringen gehandhaafd. De dicnstkringen werden
nu gelieerd aan ofwel de hoofdafdcling ‘wcgen’ ofwel de
hoofdafdeling ‘water’ van de regionale directie. De reden
hiervoor was dat Rijkswaterstaat in de dienstkringhoofden medewerkers bezat die een goede kcnnis hadden van
waterstaats- en aanverwante zaken in de verschillende
streken in Nederland. Tegelijkertijd speelden zij een
belangrijke rol bij de handhaving en toepassing van wetten op het gebied van de waterstaat in htin dienstkring.
Door hun contacten op lokaal en regionaal niveau vormden zij een onmisbare informatiebron voor de hogere
organen van Rijkswaterstaat. Mede door dit handhaven
van de dienstkringen bleefRijkswaterstaat een organisatie die in wezen regionaal was opgebouwd.
In de laatste tien jaren is de organisatie van Rijkswa¬
terstaat in grote lijnen hetzelfde geblevcn. Alleen is deze
verder vereenvoudigd. Binnen de hoofddirectie zijn er nu
nog slechts vier hoofdafdelingen. Er zijn naast de regio¬
nale directie Noordzee, die in 1971 werd opgericht, nog
slechts twaalf regionale directies op provinciaal niveau.
De vroegere regionale directie Benedenrivieren is bij de
directie Zuid-Holland gevoegd en Bovenrivieren bij Gelderland. Van de bouwdiensten resteert nu nog slechts de
Bouwdienst Rijkswaterstaat. Verder zijn er een aantal
tcchnisch-wetenschappelijke diensten; gcen van hen
voert nog de titel directie. In het algemccn kader van de
decentralisatie van rijksdiensten is er nu een beweging
gaande om taken van het centrale niveau van Rijkswater¬
staat over te hevelen naar de regionale directies. In het
kader van de algemene trend van het afstoten van rijkstaken worden veel ontwerpen van bouwprojecten niet
meet door de bouwdienst gedaan maar opgcdragen aan
de particuliere sector.
Vooral in het midden van dejaren ’70 bereikte het pres¬
tige van Rijkswaterstaat en de waterstaatsingenieur een
hoogtepunt. De Deltawerken en de Zuidcrzeewerken
nadcrden hun voltooiing en deNederlandse sameiileving
was trots op het bereikte. In de laatste decennia heeft dit
prestige geleden omdat in de publieke opinie Rijkswater¬
staat ging fungeren als een log ambtelijk apparaat dat
vooral belang zou hebben bij de uitvoering van grootschalige werken. De dienst werd door velen gezien als een
bedreiger van natuur en landschap. In dit klimaat moet
Rijkswaterstaat zich opnieuw waar gaan maken als de
uitvoerder van rijkstaken en het voorbereiden van het
regeringsbeleid op het gebied van de kwalitatieve en
kwantitatieve waterbeheersing, verkeer en vervoer.
Rcgclgeving
Regelgeving is vanaf het begin van de igde eeuw een van
de belangrijkste instrumenten van nationaal waterbeheer. De hierboven reeds genoemde uitgave van Boogaard, Wetten etc. op het gebied van de Waterstaat, een
werk dat nu vele delen beslaat, getuigt van de omvangrij-
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etc. op het gebied van de Waterstaat.

ke regelgeving door het Rijk (afb. 8). Wij spreken van
regelgeving en niet van wetgeving omdat er buiten de
formele wetgeving ook andere belangrijke regelingen
getroffcn kunnen worden op het gebied van de waterbe¬
heersing. Een voorbeeld van belangrijke regelgeving die
niet verwoord is in een wet, is het Reglement Bijzondere
Riviercorrespondentie uit 1806. Dit reglement diende om
een gecoordineerde verdediging van de rivierdijken ter
hand te kunnen nemen. Kern van deze regeling was dat in
tijden van dreigende dijkdoorbraken verschillende posten langs het rivierengebied door waterbouwkundigen
bemand werden. Deze gaven vervolgens aan elkaar en aan
de centrale overheid berichten door over de waterhoogten, het ontstaan van ijsdammen, het dreigende doorbreken van dijken en dc eveiituele dijkbreuken zelk In dit
reglement werden ook aan de waterschappen richtlijnen
gegeven hoe ze de dijkverdediging moesten organiseren
en welke noodmaterialen zij ter beschikking moesten
hebben. Ook zij waren verplicht berichten over hoog
water, ijsgang etc. door te geven aan de ingenieurs van de
waterstaat; tevens moesten zij aan hen verslag doen van
de genonien maatregelen. Zelfs waren de waterschapsbesturen verplicht als cen rijksingenieur een met argtimenten omkleed verzoek deed om bepaalde maatregelen uit
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te vocren, hieraan gehoor te geven. Ook was in de regelin-

Naast deze wetten zijn er gedurende de hele periode

gen bepaald dat bij dreigende dijkdoorbraken de waterstaatsingenieurs een beroep konden doen op de garnizoenen van nabijgelegen steden. Dit reglement heeft vele
keren voorkomen dat er dijken in het rivierengebied

van de laatste twee eeuwen ook wetten betreffende de totstandkoming van grote waterstaatswerken uitgevaardigd. Hierbij valt te denken aan de wetten voor de Droogmaking van de Haarlemmermeer (1839), Afdamming van

doorbraken, omdat er tijdig maatregelen genomen kon¬
den wordcn. De kern van het reglement is tot op heden

het Sloe (1865], Kanalisatie van de Maas [1915], de Zuiderzeewet (1918] en de Deltawet [1958].

van kracht geblcven.
Wetgeving op het gebied van de waterstaat gebeurde
ook via algemene wetgeving. In de provinciewet van 1850
bijvoorbeeld werd de toezichthoudende taak van de provincies op de waterschappen geregeld. Dit omvatte ook
het oprichten en het samenvoegen van bestaande water¬

Waterstaatswerken in onderhoud bij het Rijk
De waterstaatswerken

Na 1795 had de Bataafse Republiek als rechtsopvolger
van de vroegere soevereine provincicn de waterstaatswer¬
ken, die bij die provincien in onderhoud waren, overgenomen. Deze werken waren door allerlei toevallige oorzaken in de loop der tijden in het beheer van de provincien
gekomen. Het waren dan ook werken van zeer verschillend karakter, varicrend van werken van lokaal belang tot
werken van nationaal belang die tot rijkswerk werden
verklaard. Een voorbeeld van rijkswerken van lokaal
belang zijn de dijken langs de Groningse waddenkust.
Omstreeks 1600, in de tijd van de revoke tegen Spanje,
had de provincie Groningen het omvangrijke grondbezit
van de katholieke kloosters gcconfisceerd. Volgens het
geldend waterstaatsrecht rustte op de kloosters, als
grondbezitter, de plicht 0111 de dijken langs de Waddenzee die hun gronden beschermden te onderhouden. Als
nieuwe bezitter ging deze onderhoudsplicht over op de
provincie. Hoewel omstreeks 1800 het Rijk niet de bijbe¬
horende grond in bezit kreeg, werden de dijken langs een
groot deel van de Groningse waddenkust wel rijksdijken.
Een voorbeeld van werken van nationaal belang die het
Rijk overnam, zijn de dijken die in de i8de eeuw door de
gezamenlijke provincien waren aangelegd in het gebied
van de Rijnsplitsingen (hoofdstuk 4).
Het is te begrijpen dat in de loop van de laatste twee
eeuwen regelmatig in discussie is geweest ofhet zo zinvol
was dat het Rijk al deze waterstaatswerken, die zo heterogeen van aard waren, diende te onderhouden. De eerste
gelegenheid om de lijst van waterstaatswerken kritisch te
bekijken deed zich voor in 1802. Toen kwam er een nieu¬
we staatsregeling, die de te ver doorgevoerde centralisatie
uit het begin van de Bataafse Republiek terug draaide. De
provincies kregen meer macht en bevoegdheden. Als
gevolg hiervan kregen ze weer zeggenschap over een
groot aantal waterstaatswerken. Bij het Rijk bleven alleen

schappen. Zo is de provinciewet een van de belangrijkste
mijlpalen geweest in de ontwikkeling van het Nederlandse waterstaatsbestel. Een ander voorbeeld is de Ruilverkavelingswet van 1954, die in de jaren ’80 is vervangen
door de Landinrichtingswet. In deze wet wordt uitdrukkelijk vermeld dat er werken kunnen worden uitgevoerd
aan het stelsel van waterwegen, dijken en kaden met de
bijbehorende kunstwerken.
Bij de specifieke waterstaatswetgeving is het opmerkelijk dat deze geconcentreerd is in drie perioden, namelijk
van 1800-1810,1890-15110 en van 196^5 tot heden. In de eerstc periode kwam er, naast de vele regelingen die de taak
van het Rijk op het gebied van de waterstaat afbakenden
en vorm gaven aan het Corps Ingenieurs, in 1806^ de Publikatie betreffende de rivieren tot stand. In deze wet werd
het aan een ieder verboden werken tussen de bandijken
uit te voeren zonder uitdrukkelijke toestemming van de
Rijksoverheid. Deze maatregel moest op lange termijn
een verdere verslechtering van het winterbed voor de afstroming van hoog opperwater en ijs tegengaan. Deze
wet is tot 1908 van kracht gcbleven toen hij werd vervan¬
gen door de Rivierenwet. In de periode 1890-1910 kwam
er, naast specifieke wetten zoals de Rivierenwet, de Wet
op de Droogmakerijen en Indijkingen en de Wet be¬
treffende de Rijkswaterstaatswerken, een belangrijke wet
tot stand die de organisatie van het bestuur regelde. Dit
was de Waterstaatswet van 1900. Er wordt onder meet in
geregeld het overdragen van waterstaatswerken, het voorzien in een waterstaatsbelang wanneer de tot regelen
bevoegde macht hierbij in gebreke blijft, het treffen van
voorzieningen met betrekking tot waterstaatswerken, de
oprichting van waterschappen en de inrichting van de
Rijkswaterstaatsdienst.
In de derde periode, van 19^5 tot heden, was het waterschapsbcstcl sterk in discussie. Dit resulteerde onder
meer in de Waterschapswet, waarin geregeld wordt de
samenstclling en de bevoegdheden van het bestuur, her
toezicht hicrop, en de financien van het waterschap. Dit

die ‘Zee-, Rivier-, Dijk-, Hoofd- en Kustwerken, welke,
aan ’s-Lands Zee-gaten en stroomende Hoofdrivieren
gelegen zijnde, [en] eene daadlijke betrekking hadden op
de algemeene veiligheid’. Hieronder vielen bijvoorbeeld
de werken bij de Rijnsplitsingen en de werken die dienden voor het in goede staat houden van ‘de Goederhedesche en Brouwershavense Zeegaten; mitsgaders de Rivie¬
ren het Krammer, het Haringvliet en het Hollandsch
Diep’. In die tijd was het critcrium dat de werken van
belang moesten zijn voor ‘de algemeene veiligheid’ een

was ook de periode waarin plannen werden ontwikkeld
voor de waterhuishouding, met als resultaat de Wet
Waterhuishouding waarin instrumenten werden ont¬
wikkeld voor het kwantiteitsbeheer van de oppervlaktewateren.
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nationaal belang was. Omdat de Belgische gewesten er
niet voor voelden mee te betalen aan al deze werken, werd
besloten het onderhoud van de rijkswerken die niet van
nationaal belang waren, op te dragen aan de provincie
waarbinnen deze werken gelegen waren. Het was een
typisch compromis. De werken bleven weliswaar aange¬
merkt als rijkswerken, maar het onderhoud geschiedde
door de provincies onder controle van het Rijk. Voor het
onderhoud van deze werken werd 00k nog de oplossing
gekozen - zoals bij de geschiedenis van de rijkswaterstaatsdienst reeds is gemeld - dat de provinciale besturen

9. Het waterstaatkundig hoofdsysteem.

uitstekend criterium om bepaalde werken tot rijkswerk
te verklaren. Dit heldere criterium is echter spoedig verlaten. Snel werden bij een van de volgende hervormingen
van de staatsinrichting, die weer meer ceiitralistisch was,
alle werken, die in 1802 naar de provincies wareii overgedaan, opnieuw als rijkswerk aangemerkt.
Bij het begin van het Koninkrijk der Nederlanden was
het Rijk dientengevolge belast met een groot aantal
waterstaatswerken, waarvan het overgrote deel niet van
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hiervoor een berocp konden docn op de rijksingenieurs.

(afb. g].‘ Tot dit systcem behoren die wateren die een
nationale betekenis hebben voor de afvoer van water en

Deze stondcn hiervoor dan gcdeeltelijk onder provinciaal
gezag. Her Rijk bleefin deze regeling wel verantwoorde-

ijs en voor de watervoorziening, en die een essentiele ecologische functie ofnatuurwaarden van nationaal of internationaal belang bezitten. Besloten is toen dat alleen de

lijk voor her onderhoud van dc waterstaatswerken in de
zeegaren en in de rivieren.
In i8/6 werd aan bovengenoemde ingewikkelde en
chaotische regeling een einde gemaakt toen her Rijk alle

wateren en de kustwerken behorend tot het waterstaat¬
kundig hoofdsysteem in beheer bij het Rijk behoorden te
zijn. In het laatste decennium is men daarom bezig een

door de provinciale overheden beheerde rijkswerken weer
in onderhoud terugnam. Hocwcl hierdoor aan een onmogelijke regeling een einde kwam, betekende dit wel dat
her Rijk weer opgescheept was met het onderhoud van
een groot aancal werken, die slechts van lokaal of regionaal belang waren. De situatie van omstreeks 1800 was
weer hersteld. Tussen 1876^ en nu zijn er vele nieuwe rijks¬
werken bijgekomen. Toen deze werken werden uitgevoerd waren ze van nationaal belang. Ze werden na het
gereedkomen dan 00k in onderhoud genomen door het
Rijk. Voorbeelden hiervan zijn de Bergse Maas, de Afsluitdijk en de Dcltawerken. Er waren echter 00k werken die

groot aantal werken, bijvoorbeeld 00k de hierboven
genoemde dijken aan de Groningse waddenkust, aan de
waterschappen over te dragen. Dit is een moeizaam proces omdat de werken eerst in goede staat gebracht nioeten
worden en 00k een som geld als tegemoetkoming van de
kosten voor het tockomstig onderhoud aan de water¬
schappen moet worden betaald.
Aankg van rijkswerken, roi van de aanneiners
De aanleg van de werken gebeurt niet met eigen personeel van het Rijk, maar wordt uitbesteed aan aannemers.
ingenieurs van Rijkswaterstaat maken wel de ontwerpen
en voeren de directie tijdens de werltzaamheden. Tot 1&60
werden de grote werken in vele kleine en duidelijk afgebakende bestekken aanbesteed. Er waren dan ook veel
aannemers bij de uitvoering van deze werken betrokken.
Deze aannemers waren kleine, weinig kapitaalkrachtige
ondernemers. Bij het maken van de Nieuwe Merwede
bleek omstreeks i860 dat er voor een goede voortgang van
de werkzaamheden gebaggerd moest worden. Er was
toen in Nederland nog geen mechanisch baggermateriaal

later hun nationale betekenis verloren en nog slechts als
werken van regionaal of lokaal belang konden worden
aangemerkt. Soms bleven 00k deze waterstaatswerken in
onderhoud bij het Rijk, maar mcestal werden zij overgedragen aan andere overheidsinstanties, veelal nieuw
opgerichte waterschappen. Zo is het grootste deel van de
Zuiderzeewerken overgedragen aan nieuw opgerichte
waterschappen in de polders.
Na ig8o is er onder invloed van de hieronder behandelde tweede nota waterhuishouding weer een principiele
discussie losgebarsten over de Rijkswerken. Er is toen het
begrip waterstaatkundig hoofdsysteem gei'ntroduceerd

■

10. Een stoombaggermolen.
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aanwczig. Aannemers misten het kapitaal en de expertise
om dit kostbare materieel aan te schaffen en te onderhouden. De eerste stoombaggermolens - emmerbaggermolens waarbij de emmers zijn bevestigd aan een rondgaande ketting zonder einde - die hiervoor nodig waren, zijn
toen door het Rijk aangeschaft (afb. lo). Er ontstond een
rijksbaggervloot bestaande uit zes vaartuigen. De inzet
van deze stoombaggermolens is een groot succes geweest.
In de decennia hierop vond er een grote schaalvergroting in de aannemerswereld plaats. Deze bestond eruit
dat 5 a 8 aannemers gingen deelnemen aan een firma. Een
firma is een bedrijf waarbij de deelnemers, vennoten,
hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk zijn. De firma
werd veelal naar de voornaamste vennoot genoemd. De
bekendste aannemersfirma’s in die jaren waren Adriaan
Volker Lz. te Sliedrecht en P.A. Bos te Dordrecht. Deze beide firma’s namen verschillende grote werken aan, zoals
de aanleg van spoorwegen, havens, spoorwegbruggen, de
dam in het Sloe en werken in het Noordzeekanaal. De toegenonicn kracht van de aannemers bleek al bij de uitvoering van het scheepvaartkanaal de Nieuwe Waterweg. Dit
in 1865 begonnen werk dreigde volledig vast te lopen. Om
uit de impasse te geraken word in 1876^ beslotcn al het
baggerwerk voor vier jaar aan te besteden. De firma’s Vol¬
ker en Bos gingen voor dit werk een samenwerkingsverband aan en voelden zich gezamenlijk sterk genoeg om
dit werk aan te nemen. Deze aannemers beschikten over
eigen stoombaggermolens. Volker liet hiervoor zclfs in

Engeland een zeer moderne zandzuiger bouwen, die de
naam Geopotes kreeg. Een zandzuiger zoog met behulp
van een met stoomkracht aangedreven centrifugaalpomp
zand op. Het geheel aan werken aan de Nieuwe Waterweg
stagneerde echter zo, dat de minister in 1877 besloot alle
werken stop te zetten en een Staatscommissie te benoemen om de problemen nader te bestuderen. In de tussentijd werd het materieel bij het graven van het Noordzee¬
kanaal ingezet. Tijdens de gedwongen pauze werd door de
firma Bos de zelfladende zandzuiger ontwikkeld, waarbij
de vennoot Vermaes uit Hellevoetsluis een belangrijkc rol
speelde. Hierdoor hoefde het zand niet gestort te worden
in losse bergingsvaartuigen, schouwen geheten, maar
kon het in de zuiger zelf gestort worden (afb. 11]. Hier¬
door werd het mogelijk bij zwaar weer langer door te wer¬
ken dan bij baggerwerktuigen met losse schouwen. Deze
zandzuiger werd gebouwd op de scheepswerven van ]. en
K. Smit te Kinderdijk. De zandzuiger werd door een
samenwerkingsverband van de firma’s Volker en Bos in
1879 met succes ingezet bij de verdieping van de haven
van Dumkerken. Hierbij verdienden zij veel geld dat
gei'nvesteerd werd in nieuw materieel. Tussen 1879 en
1883 werden er op de werven van Smit in opdracht van
beide firma’s nog 13 zandzuigers gebouwd. Toen in r882
het baggeren in de Nieuwe Waterweg opnieuw werd aanbesteed, werd dit opnieuw aangenomen door de samenwerkende firma’s Volker en Bos. Het baggeren was zo’n
succes dat de Nieuwe Waterweg in 1885 reeds op voldoende diepte was. Zonder de inventiviteit en de ondernemingszin van de aannemers was dit resultaat toen niet
mogelijk geweest.

11. Zelfladende zandzuiger.
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Een tijd lang is er binnen kringen van de waterstaat
nog gediscussieerd of het Rijk toch niet zelf materieel
moest aanschaffen om zo ook minder kapitaalkrachtige
aannemers een kans te geven bij de uitvoering van rijkswaterstaatswerken. In het begin van jaren ’8o is er principieel voor gekozen dat het Rijk geen eigen materieel zou
aanschaffen. Men moest proberen het werk te gunnen
aan aannemers die bereid waren dit zelf aan te schaffen.
Hiervoor moest er wel voldoende tijd worden gelaten tussen het tijdstip van aanbesteding en de aanvang van het
werk. Vanafdie tijd kwamen alleen grote aannemers voor
grootschalige werken in aanmerking. Deze ontwikkelden
een grote expertise in de uitvoering van de werken. Deze
expertise heeft wezenlijk bijgedragen tot het welslagen
van veel grote projecten op waterbouwkundiggebied.
Bij het maken van de plannen voor de Zuiderzeewerken hebben aannemers van de firma’s Volker en Bos eveneens een belangrijke rol gespeeld. Zij zaten bijvoorbeeld
in het bestuur van de Zuiderzeevereniging, de vereniging
die tot doel had om te komen tot de drooglegging van de
Zuiderzee. Toen in iSgz een Staatscommissie werd ingesteld tot onderzoek met betrekking tot de afsluitiiig en
droogmaking van de Zuiderzee, werd P.A. Bos tot lid van
deze commissie benoemd. Hij was een zeer actief lid en
zijn medeleden waren vol lof over de snelheid en nauwkeurigheid waarmee hij van allerlei soort werken de
begroting van kosten wist op te maken. Volker en Bos zijn
ook de drijvende kracht geweest bij de oprichting van de
Zuiderzeebond (afb. 12). Van deze bond waren vooral aanzienlijke vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven lid,
zoals grote steenfabrikanten. De bond had als doel om
propaganda te voeren voor een snelle uitvoering van de
Zuiderzeewerken en had hiermee vooral economische
belangen op het oog. Men wilde geen concurrent zijn
voor de Zuiderzeevereniging, Volker en Bos bleven dan
ook lid van het bestuur van deze vereniging. De bond wil¬
de een extra ondersteuning zijn voor de werkzaamheden
van de Zuiderzeevereniging. Op deze wijze hebben de
aannemers, vanzelfsprekend ook uit hun bedrijfsbelang,
meegewerkt aan de voorbereiding van de drooglegging
van de Zuiderzee.
Toen eenmaal tot uitvoering van de Zuiderzeewerken
besloten was, hebben de aannemers ook een belangrijke
rol gespeeld bij de uitvoering van de werken. Na de aanneming van de wet rezen de praktische vragen hoe deze
uit te voeren. Het werk uitbesteden bij openbare inschrijving aan een ofmeer aannemers bracht veel te veel risico
met zich mee. Zo’n aannemer kon in onvoorziene gevallen toch nog onvoldoende draagkracht hebben om de
risico’s op te vangen of over te weinig materieel beschikken. Uitvoering in eigen beheer door de Dienst der Zui¬
derzeewerken was ook niet mogelijk; dit werd ook niet als
haalbaar beschouwd. Het zou namelijk een omvangrijke
administratie vergen, men zou ingewikkelde regelingen
krijgen wat betreft arbeidsvoorwaarden, men zou de deskundigheid van de aannemers niet kunnen gebruiken en
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■ 12. Wervingsbrochure Zuiderzeewerken.

men zou tenslotte komen te staan voor de hoge kosten
van aanschaf ofhuur van het materieel.
Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot het
voornemen van de minister om het grootste deel van de
Zuiderzeewerken uit te besteden aan een consortium van
aannemers. In 1926^ is in de ‘Commissie ter bespreking
van de wijze waarop de organisatie der Zuiderzeewerken
zal zijn in te richten’ door vier grote aannemers, waaronder de firma’s Volker en Bos, met het Ministerie van
Financien en het Ministerie van Waterstaat overlegd over
de vorm van samenwerking. Dat de vier aannemers
samen het consortium zou vormen stond toen al vast.
Dit overleg leidde ertoe dat de vier aannemersbedrijven een aparte N.V. zouden vormen: de N.V. ‘Maatschappij tot uitvoering der Zuiderzeewerken’. De aannemers
bezaten alle aandelen in deze N.V. Het Rijk sloot op 4 Sep¬
tember 192(3 met de MUZ een ‘raamo vereenkomst’ over de
aanleg van de Afsluitdijk en het droogmaken van de Wieringermeer. Voor ieder werk werd vervolgens, na meestal
harde onderhandelingen, tussen aannemers en overheid
een aparte overeenkomst gesloten, waarbij ook de prijs
werd vastgesteld. In de raamovereenkomst was geregeld
op welke wijze verlies en winst zou worden verdeeld tus¬
sen beide partijen. Wanneer de uiteindelijke kosten van
een werk minder dan zes procent zoeden afwijken van de
overeengekomen prijs, zou dit volledig ten goede komen
of voor rekening komen van de MUZ. Bij winst of verlies
van meer dan zes procent zou het Rijk progressiefeen deel
voor zijn rekening nemen. Hoewel er veel bezwaren zijn
ingebracht tegen deze regeling - die zich vooral richtten
op het feit dat het werk exclusief was toebedeeld aan een
aannemerscombinatie heeft de regeling toch goed gewerkt. De Afsluitdijk is op tijd tot stand gekomen. Er
waren wel bezwaren tegen de hoge winsten die de MUZ
had gemaakt. In 1933 is daarom de exclusieve samenwer¬
king tussen het Rijk en de muz verbroken. De muz is
echter wel blijven bestaan en heeft als gewone aannemer
dikwijls op vele waterstaatswerken ingeschreven. Als
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ncvcnresultaac van de raamovereenkomst kan dan ook
bcschouwd worden dat er een deskundige en kapitaalkrachtige aannemerscombinatie was ontstaan.
De goede werking van de raamovereenkomst van igzd
blijkt ook uit het feit dat er voor de uitvoering van de Deltawerken, zoals de Grevelingendam en de Oosterscheldewerken, weer terug is gegrepen op het sluiten van een
raamovereenkomst met N.V.’s, waarvan de aandelen in
bczit waren van enkele grote aannemers. Ook hier heeft
dcze regeling naar tevredenheid gewerkt.
Waterstaatszorg op provinciaal niveau
Hctproviiiciaal bestiiur
In de Bataafs-Franse tijd behielden de (voorheen soevereine] provincies hun taak als toezichthouder op de
waterschappen, zij het onder verantwoordelijkheid van
het Rijk. Deze ontwikkeling was niet geheel logisch,
omdat de onder provinciaal beheer staande werken wel
alle door het Rijk werden overgenomen. Wellicht liet
men het toezicht op de waterschappen aan de provincies
over, omdat men op centraal niveau niet goed raad wist
met de oudcrwetse bestuursorganen, die waterschappen
waren. Dit toezicht op de waterschappen heeft de provincie tot op de dag van vandaag behouden. Het is bij uitstek
de belangrijkste taak geweest van de provincie op het
gebied van de waterstaat.
Hoewcl de bevoegdheden van het provinciaal bestuur
in de eerste helft van de igde eeuw onduidelijk geformuleerd waren en hun zeggenschap gering was, hebben zij
toch een grote invloed gehad op het waterschapsbestel.
Na de grote stormvloed van 1825 heeft het provinciaal
bestuur van Overijssel negen middelgrote dijkwaterschappen opgericht. Hierbij werd een aantal zeer kleine
waterschappen opgeheven en werd de dijkzorg waar deze
nog in handen was van de dorpsbesturen, aan deze onttrokken en opgedragen aan de nieuwe waterschappen.
Omstreeks 1840 werden nieuwe zogenaamde polderreglementen gemaakt door de provinciale besturen van
Geldcrland, Noord-Brabant en Overijssel. Dit leidde tot
een groot conflict. Tegenstanders van ingrijpen van de
centrale overheid poneerden de stelling dat een waterschap een privaatrechtelijk lichaam was, een vereniging
van grondeigenaren die afspraken hadden gemaakt over
het waterbeheer van hun gronden. Zij vochten de rol van
de hogere overheid als regelgever voor de waterschappen
bij de rechter aan. De staatsrechtgeleerde Thorbeckc, de
latere minister-president en grondwetshervormer, heeft
toen met verve verdedigd dat een waterschap een overheidslichaam was. De hogere overheid had ten opzichte
van een waterschap een wetgevende bevoegdheid. Dit
hield het recht tot oprichting, opheffmg, vereniging en
splitsing van waterschappen in, ook tegen de zin der
belanghebbende grondeigenaren. Het is mede aan zijn
pleidooien te danken geweest dat waterschappen defmitiefals ovcrhcidslichamen erkend zijn.
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Van grote betekenis voor de positie van de provincies
ten opzicht van de waterschappen was de opneming van
hun bevoegdheden in de door Thorbecke opgestelde
grondwet van 1848. Hierin werd opgenomen dat het pro¬
vinciaal bestuur bevoegd was, onder goedkeuring van de
rijksovcrheid, in de bestaande inrichting en reglementen
van de waterschappen veranderingen te brengen en nieu¬
we vast te stellen. De besturen van de waterschappen
konden hiervoor aan het provinciaal bestuur voorstellen
doen. De provinciale besturen gingen na 1848 energiek
van hun bevoegdheden om het waterschapsbestel te
organiseren, gebruik maken. Die bevoegdheden werden
in de Provinciale wet van 2850 en de Provinciewet van
1962 opnieuw verwoord. Zij stelden algemene reglemen¬
ten op, veelal alleen voor de kleine waterschappen, waarin
stemrecht, bestuur, bevoegdheden en wijze van toezicht
werden geregeld. De grote waterschappen ontvingen
doorgaans eigen reglementen. Daarnaast kregen die
waterschappen een bijzonder reglement dat het doel en de
taken omschreef Het beleid van de provincies ten opzichte
van de waterschappen is zeer vruchtbaar geweest. Algemeen wordt erkend dat de modernisering van het water¬
schapsbestel in de ipde en zoste eeuw een van de belang¬
rijkste resultaten is geweest van het provinciaal bestuur.
Met name de provinciebesturen in Hoog-Nederland zijn
bijzonder actiefgeweest om ook hier de waterschapsorganisatie in te voeren. Wel is het zo dat elke provincie haar
taak ten opzichte van de waterschappen op haar eigen wij¬
ze heeft opgevat. Het resultaat was dat er elf stelsels van
waterschappen in Nederland ontstonden. Dit had niet
alleen nadelen maar ook voordelen, omdat er in elke pro¬
vincie ingespeeld kon worden op de eigen specifieke situatie. De Waterschapswet van iggr heeft meet eenheid in de
reglementering van waterschappen gebracht.
Door al deze ontwikkelingen is het provinciale toe¬
zicht op de waterstaat geleidelijk marginaler geworden.
Aan de andere kant bleefde provincie greep houden op de
waterstaatkundige situatie via haar bemoeienis met de
planning van de zorg voor de waterkwantiteit en de
waterkwaliteit.
Provmdalewatmtaat
Aparte ambtelijke diensten ter ondersteuning van het
provinciaal waterstaatsbestuur zijn pas na 2850 ontstaan.
Daarvoor deed het provinciaal bestuur, omdat het ook
verantwoordelijk was voor het beheer van Rijkswerken in
die provincie, een beroep op de rijksingenieurs in die pro¬
vincie. Voor de voorbereiding van de besluiten wat het
toezicht op de waterschappen betreft, deed het bestuur
een beroep op de griffie, het ambtelijk apparaat van de
provincie.
De grondwetswijziging van 1848 opende de mogelijkheid voor eigen provinciale waterstaatsdiensten. Toen
echter enige provincies de minister verzochten deze te
mogen instcllen, wees deze dit op advies van de inspecteurs van (Rijks)waterstaat af Pas in de jaren ’60 verander-
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de de houding van de rijksoverheid. De voorvechter van
de hervormingen van het Nederlandse staatsbestel, Thorbecke, was toen minister-president en minister van Binnenlandse Zaken, waaronder toen de waterstaat ressorteerde. In verband met de door hem gewenste autonomie
van de provincies was hij voorstander van een volledige
scheiding van de rijks- en de provinciale waterstaatsdienst. In 18^4 gaf Thorbecke de provinciale besturen in
overweging een eigen waterstaatsdienst op te richten.
Deze kwamen inderdaad tot stand in Groningen (1864],
Gelderland (18^4), Zuid-Holland (1874], Noord-Brabant
[1875], Friesland (1875] en Drenthe (187^]. Het probleem
bleefechter dat de provincies een groot aantal rijkswerken
in beheer hadden waarvoor men verplicht was rijksingenieurs in te huren. In 1876 werden de rijkswerken door het
Rijk teruggenomen. Provincies zonder eigen waterstaatsdiensten konden van de rijksingenieurs gebruik blijven
maken. In 1881 werd hieraan door de minister een eind
aan gemaakt en toen waren de provincies Overijssel,
Noord-Holland, Utrecht, Zeeland en Limburg verplicht
een eigen provinciale waterstaat op te richten.
De omvang van de diensten verschilde sterk. In een
dichtbevolkte en waterrijke provincie als Zuid-Holland
waren er van begin af aan meer medewerkers in dienst
dan in bijvoorbeeld de provincie Drenthe. Met de toenanie van de overheidstaken hebbcn 00k de provinciale
waterstaatsdiensten een grote groei doorgemaakt. Als
voorbeeld geven we de dienst in Zuid-Holland. In 1874
had deze 21 medewerkers, waaronder 1 ingenieur, 7 middelbare beambten en 13 sltiisknechten en brugwachters.
In 194^ waren er 36^7 medewerkers in dienst en in 1970
meer dan 1000. De groei is mede te danken aan het feit dat
de diensten grote bemoeienis kregen met de aanleg en het
onderhoud van een provinciaal wegennet voor het roenemend autoverkeer. Een belangrijke factor van de groei
van de waterstaatsdiensten is 00k veroorzaakt onidat
deze dienst lange tijd de enige technische dienst op pro¬
vinciaal niveau was. Als de provincie nieuwe taken kreeg,
zoals ruimtelijke ordening of milieubeheer, werd hiervoor een beroep gedaan op de provinciale waterstaat. Binnen de dienst werden hiervoor dan aparte afdelingen
opgericht.
In de laatste decennia zijn bij reorganisaties de provin¬
ciale waterstaatsdiensten in alle provincies opgeheven. In
de meeste provincies zijn ze vervangen door diensten die
zich bezig houden met waterbeheersing, zowel kwantitatiefals kwalitatief en met milieubeheer. Dit betekent dat
naast het tegengaan van de waterverontreiniging ook de
problemen van verontreiniging van lucht en bodem tot
het takenpakket van deze dienst behoren. Ze worden dan
ook Dienst Water en Milieu genoemd. In vier provincies
zijn er diensten opgericht die naast water en milieu ook
nog het verkeer in hun takenpakket hebben. Ook deze
taak komt in de naamgeving tot uitdrukking; naast de
woorden milieu en vervoer is ook nog het oude begrip
waterstaat in hun naam opgenomen.
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Waterstaatswerken
De provincies hadden in het begin van de igde eeuw
geen waterstaatswerken in beheer. Dijken en wateren
waren ofwel in onderhoud bij het Rijk - met een inter¬
mezzo tussen 1819 en 187^ toen ze in beheer waren bij de
provincies - ofwel in onderhoud bij het waterschap. Daarnaast was er nog een aantal wateren dat geen beheerder
had. Een voorbeeld hiervan is het samenstel van wateren
in het Lage Midden van Friesland dat met een aantal aangrenzende wateren in het beheer genomen werd door de
provincie Friesland. Deze beheerde sindsdien de zogenaamde Friese boezem, wat tevens de bouw, het beheer
en het onderhoud van grote afwateringssluizen en gemalen inhield. Pas op 1 januari 1993 is aan deze situatie een
einde gekomen toen de Friese boezem werd overgedragen
aan het nieuwe waterschap Friesland. In provincies in
Hoog-Nederland werd echter voor een andere oplossing
gekozen. Hier werden voor het beheer van de kleine
riviertjes en hun stroomgebied waterschappen opgericht.
Hoewel er weinig werken in onderhoud zijn bij de
provincie is haar rol bij het beheer van dijken en watergangen niet te verwaarlozen. Naast het geleidelijk marginaler geworden toezicht op de waterschappen heeft de
provincie ook het toezicht op alle waterstaatswerken in
de provincie. Uit dien hoofde kan de provincie aan de
waterschappen aanwijzingen geven wanneer deze wer¬
ken slecht onderhouden worden. Daarnaast was de pro¬
vinciale waterstaat ook dienstverlenend bij de uitvoer
van werken. Zo was het in Groningen, Friesland en Zeeland gebruikelijk dat de provinciale waterstaat ten
behoeve van de waterschappen plannen opstelde voor
dijkverbetering en de leiding had bij de uitvoering van
het werk. De reden hiervoor was gelegen in het feit dat
dat de vele kleine waterschappen in deze provincies die
belast waren met het dijkbeheer, hiertoe niet in staat
waren. Aan deze dienstverlening is in de afgelopen decen¬
nia een einde gekomen. De nieuw gevormde grote water¬
schappen met hun technische diensten zijn heel wel in
staat deze werkzaamheden nu zelfte verrichten.
Waterschappen
De Franse tijd en de nasleep vandien brachten grote veranderingen op het platteland. De behartiging van de algemene plaatselijke belangen werd onttrokken aan de buurschappen en, naar Frans voorbeeld, toevertrouwd aan
gemeenschappen van ingezetenen: de gemeenten. Voorzover hun resterende waterstaatkundige taken, zoals
onderhoud van wateren, bruggen en wegen, bij uitzondering niet direct allemaal door de gemeenten werden overgenomen, bleven de vele honderden buurschappen - de
ambachten, gerechten, grietenijen, marken of hoe ze verder waren genoemd - nog voortbestaan als een nieuw
soort waterschappen. Pas in de loop van de tweede helft
van de igde eeuw verdwijnen ze geleidelijk van het toneel;
ofwel [de marken] door ontbinding op basis van de daar-
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de waterbeheersing in hun gebied. De hoofdingelanden
uit deze groep belanghebbenden werden meestal be¬
noemd door de gemeentebesturen.
Voor zover de grote waterschappen zich op basis van de
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater sinds ig/o door de
provincies belast zagen met de waterkwaliteitszorg - vergunningverlening, waterzuiveringsinstallaties - bracht
dit verandering mee in de bestuursopbouw. Via aanwijzing door de Kamers van Koophandel kreeg de industrie
de nodige hoofdingelanden en kregen de huishoudelijke
vervuilers dergelijke vertegenwoordigers, aangewezen
door de gemeenten. Veelal werden nu voortaan de ‘gebouwde’ vertegenwoordigers rechtstreeks door de betreffende bezitters van onroerend goed gekozen.
In de Waterschapswet van 19511, die het hele water¬
schapswezen in grote lijnen reguleert en onder meer
richtlijnen geeft waaraan de provincies bij hun reglementering van de waterschapsorganisatie gebonden zijn,
is voorzien in een nog bredere vertegenwoordiging van
belanghebbenden. Het betreft pachters en gebruikers
van bedrijfsruimten. De categorie huishoudelijke vervui¬
lers is vervangen door de ruimere categorie ingezetenen.
De verschillende categorieen verkrijgcn hoofdingelanden
naar de omvang van hun belang en de naar rato bij te dragen lasten.
De discussies over de uitwerking van de wettelijke
regels in de provinciale reglementeringspraktijk zijn in
voile gang. Daarbij speelt de vraag hoe de ingezetenen als
zodanig moeten worden belast en vertegenwoordigd een
centrale rol. Wat dit laatste betreft is er wettelijk de keuze
gelaten ofwel de leden van de diverse betrokken gemeenteraden als kiesmannen te doen fungeren ofwel rechtstreekse verkiezingen te houden.

voor gccreeerde Markenwet, ofwel door opheffing door de
provincies.
Tot dan toe hadden de ‘oude’ waterschappen, voor her
overgrote deel bestaande uit lokale polders en voor de rest
uit streekwaterschappen, hun bestaan tijdens en na de
Franse tijd gewoon kunnen voortzetten. Het gehele systeem functioneerde good. Dit bleek bijvoorbeeld uit de
bekwame manier waarin de waterschapsbesturen in het
rivierengebied tijdens de grote overstromingen in i/gg en
18051 maatregelen hadden getroffen. De veelheid aan specifieke taken van de waterschappen kon eenvoudigweg
niet door andere bestuursorganen worden overgenomen.
Hierin lag de voornaamste reden dat in het waterschapsbestel tot 1848 geen ingrijpende hervorniingen werden
ingevoerd. In essentie bleef alles in het begin van de igde
eeuw bij het oude. Alleen werden in 1840 de rechterlijke
bevoegdheden de waterschappen ontnomen; bij juridische geschillen diende men zich voortaan te wenden tot
de gewone rechtbank.
Krachtens de Provinciale wet van 1850, gebaseerd op de
Grondwet van 1848, brachten de provincies meer uniformiteit m het waterschapswezen, Alle waterschappen
werden gereglementeerd en voor een deel gereorganiseerd. Allerwegen hadden de streekwaterschappen voor¬
taan een vertegenwoordigend lichaam, bestaande uit
hoofdingelanden. Deze werden gekozen door en uit de
ingelanden, de landbezitters, die immers de lasten opbrachten. Wei werd het aantal stemmen dat men mocht
uitbrengen ofwel beperkt tot een (Noord-Holland] ofwel
(elders] enigszins oplopend met de omvang van het
grondbezit. Er werden 00k absolute grenzen gesteld aan
het aantal stemmen dat men mocht uitbrengen, teneinde
een overwegende invloed van het grootgrondbezit te
voorkomen. Het vertegenwoordigende lichaam stelde,
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, de verordeningen (de keuren] vast en bepaalde het algemeen beleid.
Het dagelijks bestuur berustte bij het college van dijkgraafen heemraden ofhoogheemraden. Deze bestuurders
werden doorgaans door de Kroon, de regering, benoemd
op voordracht of aanbeveling van de hoofdingelanden.
Grote polders, zoals de Schermer en Beemster in NoordHolland, hadden een overeenkomstige opbouw. De kleine
polders hadden als vanouds een vergadering van ingelan¬
den voor het maken van keuren en het algemene beleid,
terwijl de leden van het dagelijks bestuur door de vergade¬
ring van ingelanden werden verkozen op basis van stemrecht, overeenkomende met dat in de streekwaterschap¬
pen. De voorzitter, vaak schout genaamd, pleegde op aan¬
beveling van de vergadering van ingelanden door Gede¬
puteerde Staten te worden gekozen.
Deze organisatie van de waterschappen is in grote lijnen tot in de moderne tijd hetzelfde gebleven. Een
belangrijke verandering trad vanaf 1520 op. Sindsdien
gingen in de grote waterschappen geleidelijk aan 00k de
bezitters van huizen en opstallen als zodanig stemrecht
krijgen. Ook zij hebben voor hun bezit belang bij een goe-

Taken waterscltap
In de ipe eeuw bestonden de taken van een waterschap
uit de zorg voor de dijken en de waterafvoer ten behoeve
van de landbouw. Net als in de middeleeuwen werden
deze taken niet door alle waterschappen uitgevoerd. Men
had waterschappen met alleen dijkbeheer, met alleen
boezembeheer, met alleen het beheer van de detailafwatering en waterschappen die meerdcre of alle taken uitoefenden. Verder blcven tot de opheffing van de kleine
waterschappen, omstreeks 1970, in Zuid-Holland de
hoogheemraadschappen daar toezicht uitoefenen op de
kleine waterschappen in hun gebied. Het was niet zo dat
alleen de grote waterschappen belast waren met dijkbe¬
heer. Vooral in het zuidwesten van Nederland werden,
sinds de bedijkingen in de i5e en nSe eeuw, veel dijken
onderhouden door lokaalwaterschappen. Bij rampen
bleek dat dit rampzalig was geweest voor een goed dijkonderhoud.
Sinds dejaren ’^o van deze eeuw werden enkele streek¬
waterschappen, daartoe reglementair in staat gesteld
door de betrokken provincies, actief op het punt van de
waterkwaliteitszorg. Men organiseerde, in samenspraak
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steunen bij de vele en ingewikkelde taken van het regionaal waterbeheer, maar ook deskundige ondersteuning
bieden bij het samenspel met andere overhcidslichamen
als gemeenten, de provmcie en het Rij k.
De zorg voor de detailafwatering, via het schoonhouden van wateren, bleefgoeddeels berusten bij de aangrenzende eigenaren. Dit gebeurt onder toezicht van het
waterschapsbestuur dat ter zake schouw- en boetebevoegdheid heeft. Het is niet mogelijk om dergelijk detailwerk door ambtelijke diensten te laten verrichten.

met gemeenten en Kamers van Koophandel, een vergunningenbeleid voor afvalwatcrlozing en nam de bouw van
afvalwaterzuiveringsinstallaties ter hand. De Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren droeg in 1970 dezc
taken op aan de provindes met de bevoegdheid die over te
dragen aan waterschappen. In drie provindes behield
men deze bevoegdheden aan zich. In de andere vond delegatie plaats aan bestaande grote streekwaterschappen en
aan daarvoor spedaal in het leven geroepen nieuwe
waterschappen: de zuiveringschappen.
In het recente verleden, met zijn steeds ingewikkelder
samenleving, is ook het waterschapswezen verder in versnelling geraakt. Afgezien van de hierna te bespreken
rigoureuze reductie van het aantal waterschappen, is er
verdere wetgeving tot stand gekomen - Wet Algemene
bepalingen Milieuhygiene, Wet op de waterhuishouding
- die de waterschappen in staat stelt of dwingt volledig
mee te doen in het spel van betrokken maatschappelijke
krachten op het terrein van de ruimtelijke ordening,
natuur en landschap, recreatie en volksgezondheid. Binnen het kader van de wettelijk voorgeschreven provinciale waterkwantiteits- en waterkwaliteitsplannen voert
men nu een goed afgestemd beheer, waarbij weliswaar de
eigen waterstaatstaken beslissend centraal staan, maar
waarbij men alle andere betrokken belangen zo veel
mogelijk in de beschouwingen en de activiteiten betrekt.
Beroepsprocedures leveren voor die overige belangen de
nodige garanties.

Reor^anisatievau het waterschapswezen sinds 1848
Tijdens het proces van waterschapsreglementering,
dat volgde op de Grondwet van 1848 en de daarop gebaseerde Provinciale wet van 1850, heeft men slechts hier en
daar een enkel waterschapje opgeheven. Het aantal wa¬
terschappen nam nog toe doordat men met name in
Oost- en Noord-Nederland waterschappen voor wegbeheer, alsmede in de hogere delen van Nederland streek¬
waterschappen voor stroombeheer ging instellen. Het
aantal waterschappen groeide zo tot ongeveer 2.700.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de vraag actueel om
het dijkbeheer te gaan concentreren in grote waterschap¬
pen, zoals voor hele eilanden in het zuidwesten. Het pro¬
ces kwam in een versnelling na de watersnoodramp van
1953. Talloze concentraties kwamen tot stand.
Allereerst moest de omvangrijke meerderheid van de
meer dan 2.000 kleine polder-waterschappen er aan geloven. De taken daar werden, om te beginnen rond 1970 in
Zuid-Holland, ofwel in een enkel geval overgcheveld naar
streekwaterschappen, ofwel ondergebracht in nieuwe
kleinere regionale waterkwantiteits waterschappen. Dit
proces vond geleidelijk aan allerwegen in het land plaats.
Daarnaast werd de zorg voor de zeewering alsmede de
dijkzorg langs de grote rivieren geconcentreerd. De Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren bracht een verdere
versnelling van het concentratieproces. Voor zover de
zorg voor de waterkwaliteit niet is toevertrouwd aan
bestaande grote streekwaterschappen, is deze in handen
gegeven van de reeds genoemde nicuw gevormde spcciale
streekwaterschappen, de zuiveringschappen.
Op deze wijze is inmiddels het aantal waterschappen
gereduceerd tot minder dan 125. Als enkele nog wachtende reorganisaties binnenkort zullen zijn voltooid, zullen
minder dan 100 waterschappen resteren. Het hele water¬
schapswezen zal dan bestaan uit goed toegeruste, moderne overheidsapparaten.
Inmiddels zullen de drie provincies die in de jaren ’70
de zorg voor de waterkwaliteit aan zich hidden, deze taak
in de komende jaren geheel afstoten naar bestaande of
nieuw te vormen grote waterschappen, terwijl ook de
kleinere stukken zeewering die nu nog onder rij ksbeheer
staan zullen overgaan naar de streekwaterschappen. Op
de grote Deltadammen en de Afsluitdijk na zal dan het
hele waterkeringswezen, alsmede de waterkwantiteitsen waterkwaliteitszorg in den lande bij de watcrschap-

De ambtelijke dieiisten
Alleen de grotere waterschappen hadden aanvankelijk
een ambtelijkapparaat van enige omvang. De belangrijkste functie was die van secretaris. Hij was de eerste adviseur van het bestuur en stond aan het hoofd van het ambtelijk apparaat. In de grote hoogheemraadschappen in
Laag-Nederland werd deze functie vervuld door een
jurist. Belangrijke functies waren daarnaast het hoofd
van de financiele administratie (de rentmeester], en het
hoofd van de technische dienst. In de grote waterschap¬
pen, waar al sinds de i8de eeuw bckwame waterbouwkundigen in dienst waren, had deze laatste een opleiding
genoten tot waterbouwkundig ingenieur. Verder had het
waterschap een aantal sluiswachters en dijkwerkers in
dienst, alsmede het nodige bemalingspersoneel.
De kleinere waterschappen hadden geen deskundige
en gezaghebbende ambtenaren in dienst. Deze situatie
was niet nadelig voor die waterschappen die slechts de
detailafwatering beheerden, maar kon rampzalig zijn als
zo’n klein waterschap belast was met het beheer van
belangrijke dijken. Na de stormvloed van 1953 is om deze
reden ook besloten om in Zuidwest-Nederland vele kleine waterschappen samen te voegen.
In de laatste decennia zijn de ambtelijke diensten van
de waterschappen uitgegroeid tot professionele en
bureaucratische organisaties. Zij kunnen nu niet alleen
op een deskundige wijze het waterschapsbestuur onder-
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pen berusten. Een unieke situatie in de wereld, ontstaan
als logische voortzctting van een uit de middeleeuwen
stammende ontwikkeling.
Vermigmgm van watcrschappcn
In de jaren ’20 werden er per provincie verenigingen
van waterschappen opgcricht; de provinciale waterschapsbonden. Zij hadden tot doel de belangen van de
waterschappen op provinciaal niveau te behartigen en als
spreekbuis te dienen naar het provinciebestuur. Gelijkertijd ontstond de behoefte aan een organisatie op landelijk
niveau om enige inbreng te kunnen hebben op de
bemoeienis van de regering op de regionale waterstaatszorg. In 15)27 kwam de Unie van Waterschapsbonden tot
stand, waarvan de provinciale bonden lid waren. De Unie
van Waterschapsbonden had een adviserende taak, zowel
naar de centrale overheid als naar de waterschapsbonden.
De concentratie van de waterschappen had in 19^8 een
verandering in de opzet van de Unie tot gevolg. Vanaf
196^8 konden de afzonderlijke waterschappen lid worden
van de ‘Unie van Waterschappen’, zoals de organisatie
sinds die tijd beet. Deze Unie heeft een tweeledige taak.
De eerste is de belangenbehartiging van de leden bij de
regering, dat wil zeggen dat ze wetsontwerpen en nota’s
van commentaar voorziet en deelneemt aan advies- en
overlegorganen. Daarnaast heeft de Unie een interne
functie, namelijk het adviseren van leden. Dat kan zowel
van algemene als van individuele aard zijn. Het heeft
inmiddels een goed uitgebouwd ambtelijk apparaat, dat
op alle betrokken terreinen met de verdere overheden op
het vereiste niveau kan overleggen en onderhandelen. In
alle moderne wetten op het onderhavige terrein heeft ze
een stevige tot zeer stevige adviserende hand gehad.

Integraal waterbeheer
Waterverontreiniging en watertekort
Verontmniging
Terwijl in het verleden het waterbeheer altijd gericht
was geweest op waterafvoer en op beveiliging tegen overstromingen, groeide rond het midden van dejaren ’70 het
besef dat de oude problemen wel min of meet opgelost
waren, maar dat er twee andere op de voorgrond waren
getreden: de sterke verontreiniging van het water, en een
tekort aan water. Om in korte tijd de waterkwaliteit te
verbeteren, werd de, reeds eerder genoemde. Wet Veront¬
reiniging Oppervlaktewateren in werking gesteld. Deze
wet is gebaseerd op twee belangrijke principes;
- het afvoeren van afvalwater naar oppervlaktewateren
is verboden zonder een vergunning van de verantwoordelijke instantie;
- degenen die afvalwarer afvoeren moeten jaarlijks een
heffing beralen die gebaseerd is op de hoeveelheid en
de aard van het afvalwater.
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Door de wet is een adequaat waterkwaliteitsbeheer
mogelijk geworden. Niet alleen het Rijk kan de benodigde beheersmaatregelen treffen, ook de regionale waterkwaliteitsbeheerders, meestal provincies en waterschap¬
pen, zijn op grond van de wet bevoegd heffingen in te
stellen en zuiveringsinstallaties te bouwen. In 1988 waren
er meer dan 600 rioolwaterzuiveringen in gebruik met
een totale capaciteit van ongeveer 24 miljoen inwonerequivalenten, waarvan meer dan de helft werd gebouwd
tussen 1971 en 1982.
Tekort
Door de extreme droogte van 1976^ traden de proble¬
men inzake watertekorr duidelijk aan het licht. Bovendien verergerde het watertekort de waterkwaliteitsproblemen. Deze situatie leidde tot een omvangrijk project:
de beleidsanalyse van de waterhuishouding in Nederland
(pawn: Policy Analysis for the Water Management of the
Netherlands]. Het project is in augustus 1975 aangevangen en heeft ongeveer zes jaar in beslag genomen. In de
PAWN studie werden de belangen bij het waterbeheer van
de samenleving als geheel en van afzonderlijke belangengroepen onderzocht. De samenleving als geheel heeft
belang bij de bescherming tegen de hoge waterstanden
van de zee en de rivieren, bij de afvoer van o vertollig water
en het tegengaan van de verzilting. Verder is er behoefte
aan goed water en aan bescherming tegen vervuiling.
Hiernaast is er een aantal specifieke en soms tegenstrijdige belangen; Industrie en landbouw hebben water nodig,
evenals recreatie, visserij en scheepvaart, natuur en
milieu. Doel van het project was de samenhangen de verhouding tussen de verschillende belangen duidelijk te
maken, knelpunten te signaleren en beleidsaanbevelingen te doen. Uit de studie kwam naar voren dat vooral
regionaal, en in het bijzonder op de hogere gronden
waterkwantiteitsproblemen aanwezig waren. Als belangrijkste probleem kwam de situatie met betrekking tot het
grondwater naar voren. Door de sterke toename van de
beregening - voor landbouwdoeleinden - vanuit het
grondwater op de hogere gronden en de eveneens sterk
toegenomen onttrekkingen voor de drink- en industriewatervoorziening bleken de grondwaterstanden plaatselijk soms sterk gedaald. Dit heeft tot nadelige consequenties voor natuur en milieu geleid. Ondanks het feit dat in
de PAWN studie nadrukkelijkalle bij het water betrokken
belangen werden beschouwd, kreeg de landbouw toch de
meeste aandacht. Dit werd veroorzaakr doordat de waterbehoefte van deze sector veel grorer is dan die van enig
andere sector.
De studie werd de grondslag voor de in 1984 verschenen Tweede Nota Waterhuishouding. Men kwam tot de
conclusie dat voor een goed functionerende waterhuis¬
houding eerder gedacht moest worden aan een zorgvuldig en afgewogen beheer, dan aan grote aanpassingen van
de landelijke natte infrastructuur. In de nota werd voor
het eerst van overheidswege erkend dat er in Nederland
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een tekort aan zoet water is. Het beheer moest volgens de
nota er op gericht zijn dat het zoete water wordt aangewend voor alle belanghebbenden, onder afweging van de
verschillende belangen. Tegelijk met de Tweede Nota, die
over kwantitatief beheer ging, verscheen het Indicatief
Meerjarenprogramma Water 1585-1^85, waarin kwalitatief waterbeheer centraal stond.
Integraal waterbeheer een nieuwe benadering
Vanaf het begin van de jaren ’80 kwam, zoals uit het voorgaande blijkt, een nieuwe benadering van het waterbe¬
heer op. Na de verschuiving van voornamelijk kwantita¬
tief naar kwalitatief beheer, vond een verdere verbreding
plaats. Het besefgroeide dat de verschillende functies van
een water met elkaar in strijd kunnen zijn, hetgeen
impliceert dat voor elke zeearm, rivier, kanaal, plas etc.
een of meet hoofdfuncties dienen te worden vastgesteld.
Al naar gelang van deze functies moet het waterbeheer
gedifferentieerd worden. Dit leidt tot de noodzaak om het
waterbeleid te integreren met onder andere het ruimtelijk ordeningsbeleid en het natuur- en milieubeleid.
Kortom tot de noodzaak van een integraal waterbeheer.
Integraal waterbeheer - de term is ontleend aan de
bestuurskunde - is integraal, omdat zowel de zogenaamde interne functioned samenhangen als de externe fiinctionele samenhangen uitgangspunt zijn voor het te voeren beheer. Onder de interne functioned samenhangen
wordt de samenhang verstaan tussen kwantiteits- en
kwaliteitsaspecten van het oppervlaktewater, het grondwater en de waterbodem. Met de externe functioned
samenhangen wordt de wederzijdse relatie bedoeld tus¬
sen het waterbeheer en bedidsterreinen als de ruimtelijke ordening, het natuurbedid, het milieubeleid, het riodringsbeheer en de landinrichting. Het waterbeleid van
het Rijk wordt verwoord door de Derde Nota Waterhuishouding. Het verschijnen van deze nota in igSg gaf een
belangrijke impuls aan het integrad waterbeheer.

■

Functies, normen enstreejbedden
De algemene doelstellingen van het integrale water¬
beheer zijn per water vastgelegd in zogenaamde streef-

grondwaterstijghoogten

beelden, die afgedid zijn van de huidige en toekomstige
functies van dat water en de daarbij behorende normen.
Per functie gelden bepaalde kwaliteitsnormen voor
oppervlaktewater en waterbodem. De onderbouwing van
deze normen is gebaseerd op de risico’s voor flora, fauna
en de mens, die op zuldn treden als niet aan de normen
wordt voldaan. Voor de meeste functies geldt als kwaliteitsnorm de ‘algemene milieu kwaliteit’ (amk-zooo]; een
stelsel van grenswaarden waaraan de fysische en chemische kwaliteit van oppervlaktewater en waterbodem in
het jaar 2000 moet voldoen. Aan zwemwater en viswater
worden verdergaande kwaliteitseisen gesteld. Voor water
met een natuurfunctie gelden de zwaarste normen.
De streefbeelden beschrijven voor een bepaald type
water de gewenste situatie en zijn vooral van belang bij
de onderbouwing van inrichtings- en beheersmaatregelen. Een voorbeeld is het streefbeeld voor de grote rivieren. De grote rivieren zijn geschikt voor de aan- en afvoer
van water, voor de scheepvaart, de drinkwatervoorziening en de visserij. Zij zijn belangrijke trekroutes voor aal
en zalmachtigen. De oevers en de uiterwaarden bieden
mogelijkheden voor ontwikkeling van natuur en recreatie, naast meer extensieve vormen van landbouw.
Voor het bereiken van de doelstellingen zijn vier pakketten van samenhangende maatregelen geformuleerd.
De maatregelen betreffen:
- bescherming tegen verontreiniging;
- inrichting;
- geleiding van het gebruik;
- organisatie en instrumentarium.
Bij het eerste pakket gaat het vooral om preventie en
terugdringing van verontreiniging. Het tweede pakket
betreft vooral de fysische en biologische eigenschappen,
ofwel de structuur van het waterhuishoudkundig systeem. De maatregelen behelzen bij voorbeeld het aanleggen van milieuvriendelijke oevers en het scheppen van
condities voor de passage van trekvissen. Bij de geleiding
van het gebruik gaat het er om waterhuishoudkundige
13. Dwarsdoorsnede Kortenhoefsche Plas. Links de situatie

voor aanvang van het integraal beheerproject. Rechts de voorgestelde opiossing op korte termijn.
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systemcn zodanig te gebruikcn, dat ze ook in de toekomst
voor meerdere functies geschikt zijn. Maatregclcn zijn
onder andcre her sluicen van waterakkoorden tussen
watcrbeheerders en hct terugdringen van verdroging.
Aangczien intcgraal watcrbchcer veel breder is dan hct
traditionele beheer, zijn cr vcel instanties bij betrokken.
Dit vcrgt aanpassingen op beleids- en uitvoeringsniveau.
Bij ‘organisatie cn instrumentarium’ wordt daarom
onder meer een pleidooi gehouden voor de vorming van
waterschappen per waterstaatkundige eenheid, integratie van kwantiteits- en kwaliteitsbeheer en verbetering
van de bestuurlijke afstemming tussen de drie overheidsniveaus.

heer. Een decl van de problemen is hiermee opgelost. Bij
verminderde onttrekking van grondwater in het Gooi
neemt de kwel in het Vechtplasscngebied immers weer
toe, waardoor minder verdroging optreedt. Toch moet
nog steeds voedselrijk Vechtwater worden ingelaten,
zodat nog altijd eutrofiering plaatsvindt. Het zuivering¬
sehap heeft inmiddels in het kader van de restauratie van
de Kortenhoefse plassen bij de bestrijding van de eutro¬
fiering een wateraanvullingsproject gestart, waarin
gebiedseigen kwelwater wordt gebruikt. Vanwege de verandering in de waterverdeling moest dit gebeuren in
samenwerking met de kwantiteitsbeheerder, het waterschap. De restauratie van de plassen kan alleen slagen als
de eutrofe bodem plaatselijk wordt verwijderd. Ook hierbij is weer veel samenwerking tussen de verschillende
instanties vereist. Een voorbeeld van deze samenwerking
is het ‘natuurconvenant’; een akkoord dat in iggi gesloten werd tussen de provincie Noord-Holland, het zuive¬
ringsehap Amstel- en Gooiland, het hoogheemraadschap
Amstel en Vecht en Natuurmonumenten om gezamenlijk het Naardermeer verder gezond te maken.

Integraal waterbeheer m de praktijk
Her integraal waterbeheer is betrekkelijk jong en verkeett nog grotendeels in de base van beleidsvoornemens.
Inmiddels is wel een aantal projecten integraal waterbe¬
heer van start gegaan. Er zijn bijvoorbeeld projecten aan
de gang om bcken terug te brengen in een meer natuurlijke toestand. Hier zullen twee voorbeelden worden gegeven van integraal waterbeheer: het Vechtplasscngebied en
de beleidsstudie Haringvliet.

BeleidsstiidlcHariiyvIiet
De beleidsstudie Haringvliet vanaf 15)89 is karakteristiek vanwege de integratie van het waterbeheer met
andere belcidsterreincn. Allereerst is een inventarisatie
gemaakt van de verschillende belangen in het gebied,
zoals landbouw, drinkwatervoorziening, recreatie en
natuurbehoud, cn zijn de relaties tussen deze belangen
en het waterbeheer in beeld gebracht. Vervolgens zijn de
belangrijkstc altcrnatieven geformuleerd en zijn de consequenties van deze altcrnatieven voor de betrokken
belangen beschreven. Bij het beheer gaat het vooral om de
sanering van de vervuilde waterbodems en om het beheer
van de Haringvlietsluizen.
In de beleidsstudie zijn vijf altcrnatieven opgesteld
voor de waterbodemsanering, varierend van geen sane¬
ring en alleen baggerwerk voor het onderhoud van
scheepvaartroutes tot verwijdcring van alle verontreinigde slib. Voor het sluisbeheer zijn eveneens vijfalternatieven onderzocht, varierend van het huidige regime - zoetwater meer - tot een alternatiefwaarbij de dam alleen als
stormvloedkering functioneert, veel zout water binnenkomt en het meer het gehcle jaar brak is. Dit heeft allerlei
consequenties voor de betrokken belangen, waaronder
fmanciele. De voornaamste effecten van het ‘zoute’ alternatiefvoor de natuur, de landbouw, het drinkwater en de
recreatie zijn in grote lijnen als volgt. Een toename van
het getijdenverschil betekent een gedeeltelijk herstel van
het zoet- en brakwatergetijdenmilieu van vdbr de afsluiting van het Haringvliet. Door de menging met relatief
schoon zeewater en slib treedt in het brakke deel een ver¬
betering van de water- en waterbodemkwaliteit op.
Tevens vindt meer natuurlijke oeverontwikkeling plaats.
Door de zoutindringing, die zal optreden bij de verschil¬
lende altcrnatieven van sluisbeheer, kunnen inname-

HetVechtplassen^gebied
Het Vechtplasscngebied ligt in hct zuidoosten van de
provincie Noord-Holland op de grens met de provincie
Utrecht [afb. 13).' Grote delen van het gebied hebben volgens het streekplan de functie natuur, gedceltclijk heeft
het gebied ook een agrarische functie. Verdroging en
eutrofiering vormen de belangrijkstc problemen. De ver¬
droging wordt onder meer veroorzaakt door de toegenomen grondwaterwinning in het Gooi voor de opcnbare
watervoorziening en door de verlaging van het polderpeil
voor het weidebcdrijf in delen van het gebied. De plassen
hebben’s zomers een watertekort; er is meer verdamping
dan neerslag en uit de plassen zijgt water weg naar de
naburige, lager gelegen Horstermeerpolder. Kwelwater
vanuit het Gooi is er minder dan vroeger, door de water¬
winning daar. Het watertekort wordt bestreden door het
inlaten van Vechtwater. Vanwege de voedselrijkdom van
dit water vindt eutrofiering plaats. Verspreide lozingen
vanuit woonhuizen dragen aan deze vervuiling bij.
Bij het oplossen van de problemen is een aantal
instanties betrokken. De provincie Noord-Holland en het
zuiveringsehap Amstel- en Gooiland zijn verantwoordelijk voor respectievelijk het beheer van het grondwater en
de waterkwaliteit. Het hoogheemraadschap Amstel en
Vecht voert het beheer over de waterkwantiteit. Verder
zijn betrokken de Landinrichtingsdienst, de gemeenten
in het gebied, drinkwaterleidingmaatschappijen, grondeigenaren (waaronder Natuurmonumenten) en terreinbeheerders. De keuze van de provincie Noord-Holland
voor een halvering van de grondwaterwinning in het
Gooi was een belangrijke stap voor het integraal waterbe¬
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oprichting voor van het Koninklijke Thaise Irrigatie
Departement waarvan, na de voltooiing van zijn missie,
hij de eerste Directeur-Generaal werd.
Een ander voorbeeld van het verbreden van het veld
van activiteiten van de Nederlandse ingenieurs is het
langdurige verblijf(4 tot 10 jaar) vanaf 1872 van een groep
Nederlandse ingenieurs engeschooldearbeiders in Japan,
kort na het herstel van de Meiji heerschappij. Het is ook
een voorbeeld van de Internationale overdracht van tech¬
nische kennis. De ingenieurs Van Doom, De Rijke, Lindo,
Rouwenhorst Mulder, Escher en Thissen werkten op de
terreinen van havenaanleg, rivierverbetering, aanleg van
irrigatiekanalen en bedijking. Het bedijken was in Japan
een eeuwenoude praktijk om het areaal cultuurgrond uit
te breiden. Tot aan het herstel van de Meiji heerschappij
had Japan, onafhankelijk van de ontwikkelingen in WestEuropa, zijn eigen technologie ontwikkeld. Rouwenhorst
Mulder [1848-1901) bestudeerde de bedijkingen in de baai
van Kojima bij Okayama waar in de i/de-igde eeuw land
op de zee was veroverd door bedijking en ontginning van
aangeslibde gebieden voor de kust. Mulder stelde voor
om de landaanwinning te voltooien door drie polders te
maken (afb. 14). In tegcnstelling tot wat kon worden verwacht, stelde hij niet voor om een afsluitdijk te bouwen
met een zoetwater reservoir. Dit element werd veel later,
in het begin van dejaren ’50 toegevoegd.
De diensten van de Nederlandse ingenieurs bleken
van grote waarde te zijn voor de ontwikkeling van de
waterbouwkunde in Japan en de Japanners toonden een
grote dankbaarheid. Een standbeeld werd opgericht voor
Van Doom, die de irrigatiewerken in de prefectuur van
Fuhushima ontwierp. Zijn standbeeld kijkt uit over het
meet van Inawashiro dat hij, met behulp van een tunnel,
gebruikte voor de watervoorziening. Het bronzen beeld
werd gered gedurende de Tweede Wereldoorlog, doordat
de boeren het in de grond verstopten. Ter herinnering
aan de werken van Escher en De Rijke om de afvocrcapaciteit van de Kiso rivier bij Nagoya te verbeteren werd een
kleine tempel opgericht bij de monding van die rivier.
Enkelen van de eerder genoemde ingenieurs waren
ook actief in China - De Rijke en Escher -, vooral op het
gebied van de rivierbeheersing. Zij werden opgevolgd
door ingenieurs als Nijhoff, Bourdrez, Van der Veen en
Visser, die alien geconfronteerd werden met de enorme
problemen van de Gele Rivier.
Ook moet Van den Hcuvel worden genoemd, die het
waterloopkundig laboratorium in Nanjing oprichtte,
wat nog steeds het toonaangevende instituut in China is.

punten van zoet water voor de landbouw en voor andere
doeleinden onbruikbaar worden. Al bij een geringe zoutindringing moet een innamepunt, waar drinkwater
wordt ingelaten voor infiltratie in de duinen van Goeree
en Schouwen, worden verplaatst. Bij een sterkere zoutindringing moet ook bet innamepunt voor de spaarbekkens in de Biesbosch worden verplaatst, omdat het
bestaande innamepunt dan teveel door betrekkelijk vuil
Rijnwater beinvlocd zal worden. De aantrekkelijkheid
van vooral het Haringvliet voor de grote watersport zal
groter worden. Door het toenemende slibgehaltc wordt
het water echter minder geschikt om in tc zwemmen.
Op grond van een inspraakprocedure zal het Bestuurlijk Overleg, waarin vertegenwoordigd zijn het Rijk, de
provincie, de betrokken gemeenten en de waterschappen,
een beslissing nemen over de gewenste bcleidsalternatieven. Vervolgens zal, uitgaande van de gekozen beleidsalternatieven, een beheersplan voor het gebied worden
opgesteld.

Nederlanders in het buitenland
Nederlandse experts op Aziatische bodem
De decennia rond 1850 markeren de overgang in WestEuropa van een overwcgcnd landbouwkundige naar een
overwegend industriele samenleving. Waterbouwkundige
en landbouwkundige ingenicurswctcnschappen breidden
zich uit van landaanwinning en drainage naar rivierbeteugeling, aanleg van havens, alsmede groot- en kleinschalige
waterbcheersing. Instellingen voor hoger technisch
onderwijs werden opgericht. In Indoncsie, destijds nog
een Nederlandse kolonie, besloot de regering om grootschalige irrigatieprojecten - de zogenaamde ‘tcchnische’
irrigatie - uit te voeren. Dit leidde tot een behoefte aan een
staf van gekwalificeerdc ingenieurs om het werk te verrichten. De technische opleiding in Nederland moest
worden gericht op deze nieuwe behoeften. Om die reden
werd in de waterbouwkundige en landbouwkundige
ingenieursopleidingen een ‘exotisch’ element gei'ntroducecrd dat tot op heden zeer vruchtbaar is gebleken.
Dankzij de goede kwaliteit van de werken die in
‘Nederlands-Indie’ werden uitgevoerd, verkregen de
Nederlandse ingenieurs een goede reputatie op een
nieuw gebied. Zo werd Homan van der Heidc, die verbonden was aan de irrigatiedienst in Nederlands-Indie, uitgenodigd om naar Siam - het huidige Thailand - te
komen om advies te geven over het waterbeheer van de
Central Plain. Hij realiseerde zich dat het verbouwen van
rijst in Thailand nogal verschilde van de methode die in
Nederlands-Indie werd toegepast. De belangrijkste constructie die hij voorstelde, een dam op de apex van de delta
van de Chao Phraya rivier om de verdeling van de hoogwaters te beheersen, werd 50 jaar later gebouwd op dezelfde
plaats en volgens hetzelfde ontwerp. Hij stelde ook de

De moderne tijd
De vergaande veranderingen in de economischc en sociale omstandigheden in de wercld na dc Tweede Wereldoor¬
log hadden hun gevolgen voor de professionele emigratie
van de Nederlandse experts op het gebied van waterbeheersing en landaanwinning. De snelle ontwikkeling van
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■ 14. Afsiuitdijk van de baai van Kojima. Aan weerskanten van

geen ervaring badden opgedaan in multidisciplinaire
projecten. Ingenieur Tellegen, zelf een raadgevend ingenieur, overtuigde een aantal Nederlandse ingenieursbu¬
reaus ervan om samen te werken in NEDECO - Nether¬
lands Engineering Consultants - dat de rol zou spelen
van een coordinerend lichaam. nedeco kan experts
betrekken, niet alleen van de deelnemende ingenieursbu¬
reaus, maar ook, dankzij de ondersteuning door het Rijk,
van de overheidsdiensten en universiteiten. Het betreft

de dam is een stel sluizen gebouwd om overtollig water uit bet
zoet water reservoir af te voeren naar de zee.

een aantal geindustrialiseerde landen en de noodzaak om
een noggroter aantal minder ontwikkelde landen hulp te
bieden, bracht een explosie teweeg van technische activiteiten in bet buitenland. Organisaties van de Verenigde
Naties, zoals FAO, UNESCO en WMO, en andere internationale organisaties, zoals de Wereld Bank en de Asian
Development Bank, zochten experts om bun land- en
waterprojecten te bemannen. In bet kader van ontwikkelingssamenwerking startte bet Ministerie van Buitenlandse Zaken met de ondersteuning van vele projecten in
landen als Bangladesh, Indonesia, India, Pakistan, Nige¬
ria en Colombia.
Het geografiscbe veld van de activiteiten was niet langer beperkt tot Azie, maar breidde zicb uit naar Afrika,
Zuid- en Centraal-Amerika en Zuid-Europa. Honderden
senior en junior experts, met inbcgrip van velen die in bet
voormalige Nederlands-Indie badden gewerkt, kregen de
gelegenheid om bun kennis toe te passen en praktiscbe
ervaring op te doen. Zij verbleven in bet buitenland voor
perioden die varieerden van enkele weken tot verscbeidenejaren.
Natuurlijk bleven de Nederlandse ingenieursbureaus
niet toekijken. In competitie met buitenlandse firma’s
ondervonden de Nederlandse firma’s bet nadeel dat zij

■ 15. De uitwateringssluizen van Hachiro Gata. Deze sluizen en
de dam scheiden het water van de Japanse zee van het zoete
water in het reservoir.
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door Japanse ingenieurs van het Ministerie van Landbouw en Bosbouw en een groep Nederlandse ingenieurs
onder leiding van professor Jansen, het eetste hoofd van
de Deltadienst.
Essentiele elementen zijn het zoetwater reservoir voor
aanvullende irrigatie en langs de oostkust een breed boezemkanaal in verband met de waterafvoer en ter voorkoming van grondwaterstanddalingen in de aangrenzende
gebieden. Het maaiveld ligt in de centrale polder op meer
dan 4 m-NAP en hierdoor moet het gebied worden bemalen (afb. 16). Het project werd met succes voltooid en in
stijl met de Japanse traditie werd een monument en een
gedenksteen opgericht om de inbreng van de Nederland¬
se ingenieurs te gedenken.

16. Hachiro Gata. Een van de twee gemalen van de Centrale

Polder (15.300 ha). De totale afvoercapaciteit is 43 mm per dag,
gerekend over het oppervlak van de polder.

experts op het gebied van economic, sociologie, geologic
etc. Op deze wijze kan gebruik worden gemaakt van het
totale intellectuele potentieel van het land en experts
kunnen worden geselecteerd afhankelijk van het specifieke karakter van het project. Deze formule bleek erg succesvol te zijn en hoewel de deelnemende ingenieursbureaus na verloop van tijd een expertise verkregen die zich
kon meten met de buitenlandse firma’s, bestaat nedeco
nog steeds en heeft zijzelfeen goede internationale reputatie verkregen.
Het is niet mogelijk om een overzicht te geven van al de
land- en waterprojecten buiten Nederland waar Nederlandse experts bij betrokken zijn geweest. Een uitzondering wordt gemaakt voor een project in Japan, vanwege de
uitgesproken ‘Nederlandse aspecten’ en de traditionele
relaties. Het betreft de droogmaking en ontginning van
een lagune, Hachiro Gata, in het noordwesten van Hon¬
shu (afb. 15), ter grootte van ongeveer 23.000 ha. De toenmalige eerste minister van Japan, H.E. Shigeru Yoshida,
die de eerdergenoemde werken in de baai van Kojima had
bezocht, waar hem de ontwerpen van Rouwenhorst Mul¬
der waren getoond, stond erop om opnieuw Nederlandse
experts in te schakelen (1954). Als gevolg hiervan werd in
de jaren 1956 en 1957 een gezamenlijk project uitgevoerd

Onder wijs
Ook wordt in Nederland sinds enige tijd onderwijs aan
buitenlandse deskundigen verzorgd. Er zijn post-academische cursussen van ii maanden die gewijd zijn aan
waterbouwkunde en hydrologie. Geselecteerde deelnemers kunnen sinds enige tijd een ‘master of science’ en
‘PhD’ programma volgen. Deze cursussen worden georganiseerd door het ‘International Institute for Infrastruc¬
tural, Hydraulic and Environmental Engineering’ (iheJ
te Delft. Er is ook een internationale post-academische
cursus in ‘Irrigation and Drainage’ (Wageningen) en cur-
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sussen aan het ‘International Institute for Aerospace Sur¬
vey and Earth Sciences’ (itc] te Enschede die ook hydrologie bevatten.

de volgende hoofdstukken behandeld wordt, ter hand te
nemen. In de laatste decennia is de aandacht steeds meet
verschoven van de aanlcg en het onderhoud van de water¬
staatkundige infrastructuur naar het beleid op het gebied
van het waterbeheer. Hierbij werd planning en afstemming van het beleid tussen de verschillende bestuurslichamen steeds belangrijker. Door de geslaagde modernisering van het waterbeheer in Nederland bleven de
Nederlanders een gewaardeerde partner bij de uitvoering
van waterstaatswerken en het vormgeven van beleid met
betrekking tot het waterbeheer in het buitenland.

Conclusie
Nederland ontwikkelde zich vanaf rSoo tot een modern
Westeuropees land. Deze ontwikkeling vond ook plaats in
het waterstaatsbestULir, zowel op rijks-, provinciaal- als
waterschapsniveau, Hierdoor was het mogclijk de moderniscring van de waterstaatkundige infrastructuur, die in
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van circa 1800 tot heden

Wat de techniek betreft deed een nieuwe energiebron,
naast windkracht, zijn intrede. Stoom opende nieuwe
mogelijkheden. Daarnaast vond een innovatie plaats op
het gebied van dc opvoerwerktuigen. Naast het scheprad
en de vijzel kwamen de zuigerpomp, de centrifugaal- en
de schroefpomp (afb. 9).
In het navolgende zullen drie droogmakerijen aan de
ordc konien: de Zuidplaspolder, dc Haarlemmermeer en
de Prins Alexandcrpolder (afb. 1). In deze volgorde werden
ze drooggemaakt; kennis opgedaan bij het ene project,
werd bij het volgende in meerdere of mindere mate toegepast. De totstandkoming van deze drie polders heeft
een aantal overeenkomsten, maar er zijn ook duidelijke
verschillen. Er zal hier vooral naar de organisatorische en
de tcchnische aspecten worden gekeken. Aan de financiele kanten zal geen aandacht worden besteed. De Zuid-

In Laag-Nedcrland had men in het begin van de igde
eeuw ce kampen met de volgende problemen. Ten eerste
was er de slechte toestand van de grote riviercn. De oplossing van dit probleem zullen we in hoofdstuk 8 behandelen. Hiernaast vormde de vele diepe meren en plassen cen
bedreiging voor de veiligheid en de waterhuishouding
van Centraal Holland. Deze watervlakten werden in de
loop van de igde eeuw drooggemalen. Verder ging de
afvoer van het oppervlaktewater van het laaggelegen land
met veel moeilijkheden gcpaard. Dit probleem is in de
periode 1850-15)50 grotendeels opgelost door het invoeren
van de moderne mcchanische bemaling. In het laatste
kwart van de I5ide eeuw kwam er nog een probleem bij,
dat tot op de dag van vandaag een grote rol zou spelen: de
verzilting van de oppervlakte wateren. In het verlengde
van dit probleem ligt ook de door de mens veroorzaakte
vervuiling van deze oppervlaktewateren.

■ 1. Ligging van de Zuidplaspolder, de Haarlemmermeer en de
Prins Alexanderpolder.

De droogmakerijen in de ipde eeuw
Na 1800 ging het droogmaken van de meren voort. Hier
traden wel duidclijke veranderingen op. Bij het droogma¬
ken van de meren kreeg niet de landaanwinst, maar de
veiligheid de hoogste prioriteit. Bij stormachtig weer sloegen er nog al eens wat oevers weg, waardoor plassen met
elkaar verbonden dreigden te worden. Zo ontstonden gro¬
te watervlakten die op een aantal plaatsen vrij diep waren.
Op het moment dat een stormvloed het water tot voor de
Hollandse stcden Amsterdam, Leiden of Gouda bracht, of
Rotterdam in gevaar kwam, werden besluiten genomcn
om verdere afslag van land tegen te gaan. Droogmaking
van deze plassen was niet meet door particulieren of lagere overheden te realiseren. Er was teveel geld mee gemoeid
en er waren teveel verschillende belangen bij betrokken.
Het totstandkomen van een centraal gezag kort voor
1800 en vooral het energicke optreden van koning Willem
I, maakte verwezenlijking van de vaak al enkele eeuwcn
oude plannen mogelijk. Behalvc dc centrale overheid, die
de bestuurlijke organisatie in handen nam en de kostcn
betaalde, waren er nu tcchnische middelen beschikbaar
om de projecten uit te voeren. Tal van meren en plassen in
Holland en Friesland werden drooggemaakt, waaronder
het Haarlemmermeer.
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plas- en de Prins Alexanderpolder zijn grote droogmakerijen gelegen in het hoogheemraadschap van Schieland,
de Haarlemmermeer ligt in het hoogheemraadschap van
Rijnland. Voor de waterbeheersing binnen deze waterschappen waren het zeer belangrijke projecten.
De Zuidpiaspolder'
Tussen Rotterdam en Gouda lag rond 1800 een groot aantal plassen van verschillende afmetingen. Gedeeltelijk
waren ze slechts door smalle stukken grond of door dijken van elkaar gescheiden, wat het gevaar voor aaneensluiting niet denkbeeldig maakte. De plassen waren ontstaan door vervening of door het uitbaggeren van turf;
sommige waren vrij diep. Voor de meest oostelijk gelegen
plas, de Zuidplas, bestonden al in de i/de en i8de eeuw
plannen voor droogmaking, die echter steeds op niets uitliepen. Enerzijds waren de omvang van het werk en de
kosten een probleem, anderzijds het grote aantal betrokkenen bij het project. Het ging om een oppervlakte van
circa 4.000 ha met een grootste diepte van 5,88 m-NAP. Bij
de droogmaking zouden toen 4 ambachten, het hoog¬
heemraadschap (waterschapj en het gewest Holland
betrokken zijn. Deze konden echter niet tot overeenstemming komen, omdat ieder andere belangen had.
Rond 1800 nam de vrees voor overstromingen sterk toe,
en niet ten onrechte. In 1801 brak de Zuidplas door in een
aangrenzende polder en er ontstond een verbinding met
de plassen in het zuiden. De gaten werden gedicht, maar
het gevaar bleefbestaan dat zich een grote watervlakte zou
vormen in Midden-Holland. Het hoogheemraadschap
van Schieland stelde in 1804 een commissie in die zo snel
mogelijk met concrete voorstellen moest komen voor
droogmaking. De volgende winter bracht opnieuw oeverafslag en Schieland wendde zich nu tot koning Lodewijk
Napoleon. In 1807 nam de landsregering een principebesluit tot droogmaking en trof maatregelen om het ergste
gevaar afte wenden. Die hidden in dat een nieuwe afwatering van de plas op de Hollandse Ijssel werd gemaakt.
Daartoe kwamen er aan de zuidwest-rand drie molens, die
het water uit de plas via een tweetraps bemaling in een
bovenboezem maalden. Er waren twee ondermolens en
een bovenmolen. Bij eb kon het water dan uit de boezem
via uitwateringssluizen in de rivier lopen.
VoorbereidiBjg
Om de plannen voor de droogmaking voor te bereiden
kwam een commissie tot stand, bestaande uit vertegenwoordigers van Schieland en van Rijkswaterstaat. Omdat
Schieland veel voorwerk had gedaan, was de commissie al
in 1808 met haar werk klaar. Eigenlijk wilde men alle
plassen tussen Gouda en Rotterdam droogmaken, maar
om praktische redenen werd besloten zich te beperken tot
alleen de Zuidplas en enkele kleinere veenplassen ten zui¬
den hiervan. De commissie was zich ervan bewust dat
deze laatste zeer diep waren en geen goede grond zouden

opleveren. Door de gewijzigde politieke situatie - de inlijving bij Frankrijk in 1810 - en het feit dat de voorlopige
voorziening met de molens en bovenboezem good werkte, raakten de plannen enige tijd op de achtergrond.
Gebreken die zich aan de molens voordeden, kort na de
Franse tijd, maakten de noodzaak van droogmaking weer
duidelijk. In 1816^ liet koning Willem I de plannen van
1808 opnieuw bekijken, wat discussies opleverde tussen
deskundigen over het hoe en wat van de droogmaking.
Daarnaast vormden de fmancien een probleem, want een
uitgeschreven lening was in 1824 op een volledige mislukking uitgelopen. Niemand bleek bereid in een dergelijke onderneming te investeren.
Desondanks stelde de koning in 1825, bij Koninklijk
Besluit, een ‘Commissie van Beheer en Toezigt’ in. Deze
commissie bestond uit afgevaardigden van Rijkswater¬
staat, de provincie en het hoogheemraadschap van Schie¬
land en werd belast met de praktische uitvoering van de
droogmaking. Ze kreeg de vrijheid om waar nodig van de
plannen af te wijken. Van die bevoegdheid werd tijdens
de werkzaamheden regelmatig gebruik gemaakt. Een
commissie zoals deze was, bestuurlijk gezien, nooit eerder tot stand gekomen.
Een van de eerste vragen waarmee de commissie te
maken kreeg, was of er stoomkracht gebruikt moest worden bij de droogmaking. Gezien het feit dat in Nederland
nog nauwelijks met stoom gewerkt werd, was men
geneigd die af te wijzen. Daarbij hield de commissie in
het oog dat er, na de droogmaking, ook voor de bemaling
gebruik van moest worden gemaakt. Vanwege de hoge
brandstofprijzen achtte men dat te duur. Het advies van
een hoofdingenieur van de waterstaat in Brussel dat een
gemengd systeem van windkracht en stoom ook voor de
toekomst beter zou zijn, gafde doorslag in de besluitvorming. Deze ingenieur, uit het huidige Belgie afkomstig,
was meet vertrouwd met stoomkracht dan zijn collega’s
uit het noorden. Zo werd de Zuidpiaspolder de eerste
Nederlandse droogmakerij waar stoomkracht als hulpvermogen werd gebruikt. Niet alleen bij de droogma¬
king, maar ook later bij de drooghouding van de polder.
Uitvoering
In 1828 begonnen de werkzaamheden met het graven
van een ringvaart en het maken van een ringdijk om vrijwel de hele plas. De ringvaart werd zo’n 23 km lang.
Omdat het hoogteverschil tussen de plassen en de uiteindelijke berging, de Hollandse Ijssel, ruim 6 m was, kon
het water niet rechtstreeks uitgeslagen worden. Vooral
het zuidelijk deel van de plassen lag laag. Er was besloten
om twee stoOmgemalen en 30 windmolens te gaan gebruiken, daarbij inbegrepen de drie al eerder geplaatste
molens. Via een tweetrapsbemaling moest het polderwater in de ringvaart uitgeslagen worden. Van de ringvaart
werd het water via een tweetrapsbemaling in een hoge
boezem uitgeslagen. Van de hoge boezem werd het water
via sluizen op de Ijssel geloosd. De 18 molens die het
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Het terreinwerk dat in 1828, onder leiding van een
Zuid-Nederlandse ingenieur was gestart, ondervond veel
problemen door verzakkingen, oppersingen en conflicten
met aannemers. In 1830 moesten de werkzaamheden
helemaal worden stilgelegd. De Belgische opstand en het
inzetten van het leger daar kostten de Staat veel geld. Het
zou vijfjaar duren voor het werk weer hervat werd. In de
periode dat niet gewerkt werd nioest er wel voor gezorgd
worden dat wat al uitgevoerd was, behouden blee£ De lei¬
ding kwam in 1835 bij een Nederlands ingenieur, die de
Zuid-Nederlandse, die in Belgische dienst trad, opvolgde
en voor de verdere voortgang van het project zorgde. Voor
het fmanciele probleem was inmiddels ook een oplossing
gevonden. Het Cultuurstelsel dat in 1830 in NederlandsIndie werd ingevoerd en veel geld voor de Staat begon op
te leveren, zou gebruikt worden om de droogmaking te
fmancieren. De geplande molens en gemalen konden
aanbesteed worden. De stoomgemalen waren de eerste
die in een Nederlandse fabriek, de Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Feijenoord bij Rotterdam, werden
gemaakt. Ze hadden een zeer grote stookruimte, omdat
het de bedoeling was dat ze met lange turf gestookt zouden worden. Dat bleek echter geen succes en er moest
worden overgeschakeld op steenkool. Het rendement van
de machines kwam daardoor veel lager te liggen dan verwacht was.
In mei 18^6 werd begonnen met het uitmalen van het
water. Het duurde tot maart 1839 voor de polder min of
meer droog was. In die periode werd door de watermolens
circa 68 miljoen m^ water uitgeslagen en door de stoom¬
gemalen circa 40 miljoen mb Er was ruim 4.000 ha land
bijgekomen en het gevaar dat heel Midden-Holland een
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water op de ringvaart brachten hadden vijzels als opvoerwerktuigen; de 12 molens voor de bemaling van de ring¬
vaart, via de boezems naar de IJssel, hadden schepraden in
verschillende typen. Zo waren er vier molens met een
scheprad, een molen met twee raderen en een met een
hellend scheprad. De andere zes waren uitgevoerd volgens het ‘vereenvoudigd ontwerp’ van Jan Blanken, elk
met drie schepraden.
De stoomgemalen werkten geheel afzonderlijk van de
windmolens. Ze hadden een eigen ‘watersysteem’ en
waren elk voorzien van een vijzel. De stoommachines kregen elk een vermogen van 30 pk. Het ene gemaal stond
ten westen van de molens bij de ringvaart. Het voerde het
water 3,13 m op, via een duiker ondcr de ringvaart door
naar het andere gemaal. Dat maalde het water 3,30 m
hoger op in de hoge boezem (afb. 2).'
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