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'HEERSEN EN BEHEERSEN', OVER RIJKSWATERSTAAT IN DE
20E E E U W

Hetbedwingen van
water

water kreegeenanderzwaartepunt. Inde
negentiende eeuwgingdeaandacht voornamelijk uit naarderivierenproblematiek. De
twintigste eeuwontleent zijn grandeur aan
complexe,grootschalige projecten zoalsde
Zuiderzeewerken endeDeltawerken.Bijde
waterhuishouding namen aspectenals
waterverdeling, drinkwatervoorziening en
waterkwaliteit inbelangrijkheid toe.

Invalshoeken
Tentijdevandeoprichting vanRijkswaterstaatm iyp8kendeNederlandaleenuitgebreidetraditie
ophetgebiedvandewaterstaat. Hetdroogmakenvanplassenenmeren,aanleggenvandijken, het
inpolderenvanstukkengrond,gravenvanvaarwegenenhetbouwenvanindrukwekkendebouwwerkenalssluizenenmolens: projectenzonderweerga binnenhunhistorischperspectief!
Aanvankelijk washet beschermen van
Nederland tegen water éénvande hoofdtakenvanRijkswaterstaat. De waterstaatszorg
wasgericht opdriezaken:stromenderivieren,dezeedijken enzeeweringen ende
'binnenlandse waterstaat', dat alles inhield
wat met het onderhoud en aanleggen van
wegen,kanalen,sluizen en droogmakerijen
enhet ontwikkelen van nieuwe waterwerktuigen temaken had.Ookomvatte dit het
toezicht houden ophet functioneren vande
lagere waterstaatsorganen.
Het welenweevanNederland wasin
belangrijke mateafhankelijk vandewaterstaat.Gunstigvoordeontwikkeling van
handel en nijverheid wasdeligging vande
Maas,Rijn enScheldeindedelta, daarnaast
werd opdevruchtbare Heigronden uitgebreid akkerbouw enveeteelt bedreven. Het
ontginnen endeexploitatievanhet land
wasniettemin volgevaar.Door gebrekkige
afwatering kampte men elkjaar optalvan
plaatsen met wateroverlast.Concrete maatregelen werden getroffen om het water in
Nederland beter in bedwang tehouden. Het
rivierenstelsel had in denegentiende eeuw
doorwerkzaamheden van Rijkswaterstaat
ingrijpende veranderingen ondergaan.
Nieuwe riviertakken werden aangelegd,
bochten waren afgesneden ende rivieren
waren door middel vankribben en strekdammen genormaliseerd en gekanaliseerd.
Doordekomst vandestoomgemalen inde
negentiende eeuwwerden bemalingsystemenverbeterd enkwam wateroverlast als
gevolgvandijkdoorbraken en overstromingenveelminder voor.Almet alwasNederland minder afhankelijk geworden vande
nukken vande natuur.
Ineen ander opzicht,zoalsdeverbeteringvandeinfrastructuur van wegenen
kanalen,warendeprestaties van Rijkswaterstaatookaanzienlijk. Nieuwe zeewaartse

kanalen moesten halverwegedenegentiendeeeuwdekwijnende economie weer
leven inblazen. Het verzandezeegat vande
NieuweMaas werd weertoegankelijk voor
descheepvaart en metde totstandkoming
van het Noordzeekanaal in i&j6kreeg
Amsterdam eendirecte verbinding metzee.
Ookdeachterlandverbindingen vande
havens werden verbeterd.Derivierwerken
waren erookopgericht dat deze wateren
werden verbeterd voordescheepsvaart en
dat bijvoorbeeld Amsterdam metdeRijn in
verbinding werdgesteld.Indeeerste helft
vandenegentiende eeuwkwam ookeen
netwerk vanstraatwegen tot stand waarmee
Rijkswaterstaat grote bemoeienis had.De
dienst wasooknauw betrokken bijde
aanlegvanspoorwegen.Deaanlegvande
infrastructuur wasvangrote betekenis voor
deeconomische opbloei van Nederland.

'Heersenen beheersen'
Inhet kadervanhet tweehonderdjarig
bestaan van Rijkswaterstaat iseenuitgebreidestudieverrichtnaar tweeeeuwen
Rijkswaterstaat. Eénvandeonderzoekersen
samenstellersvanhet jubileumboek,
WillemvanderHam,heeft in navolging
hiervan Rijkswaterstaat inde twintigste
eeuwonderdeloepgenomen.Zijn proefschrift 'Heersenenbeheersen' beschrijft de
belangrijkste werkzaamheden en projecten
dieRijkswaterstaat indetwintigste eeuw
heeft volbracht,enhet boekkangezien
worden alseenbijdrage aaneen specifiek
Nederlands stuk techniekgeschiedenis.
'Kerntaken vanRijkswaterstaat zijn in
detwintigste eeuwopvallend anders dan in
denegentiendeeeuw',constateert Vander
Ham.Met betrekking totzorgvoor ontwikkelingenbeheer vandeinfrastructuur isde
betekenis vandewegenaanlegen het
wegenbeheer steedsbelangrijker geworden.
Debescherming vanhet land tegen het

VanderHam steltin'Heersenenbeheersen'eenaantal'hoofdvragen', diedeleidraad
vormen vanzijn verhaal.Hijvraagtzichaf
welkemaatschappelijke entechnische
ontwikkelingen zichvoordeden indewaterstaatindetwintigsteeeuwenwelkegevolgen
dezehadden voordepositieenhet functionerenvandeRijkswaterstaat. Detweedevraag
iswelkverband bestaat tussen demaatschappelijkerol,deorganisatieendewerkzaamhedenvanRijkswaterstaat. 'Deaardendynamiekvandeveranderingen bij Rijkswaterstaat komen voortuiteenontwikkelingsprocesdatdoorgaans wordt aangeduid alshet
procesvanmodernisering',schrijft Vander
Ham indeinleiding.'De maatschappelijke
kant vanhetmodernisatieproces kenmerkt
zichallereerstdoorsociaal-ruimtelijke intergratieenschaalvergroting.Dezeprocessen
zijn hetgevolgvaninfrastructurele, economische,politiekeensociaal-culturele ontwikkelingen'.Daarbij gaathetnietalleenomde
komstvannieuwevervoermiddelen, maar
ookomdegrotegevolgenvantoenamevan
demobiliteit,massavervoeren verberering
vancommunicatiemiddelen. 'Deontwikkelingvanhet takenpakket vandeRijkswaterstaatmoetookinverband wordengezienmet
meeralgemeneeconomische ontwikkelingen,beschreven in termenvancommercialisering,toenamevan arbeidsproductiviteit,
beroependifferentiatie, mechaniseringen
schaalvergroting vaneconomischeactiviteiten'.

Rijkwaterstaat in de 20eeeuw
Vander Ham verdeeltde20eeuw in drie
perioden:deperiodevan 15)00 tot 1940toont
denieuwebeleidsontwikkelingen dieRijkswaterstaat inhet algemeen onder ogen
moestzien.Het wasdetijd datCornelisLely
alsminister vanWaterstaat eengroot aantal
projecten doorvoerde,waaronder deZuiderzeewerken. Ookkomtaandeordekomt hoe
erwerdsamengewerkt met Rijkswaterstaat.

Nieuwetechnieken
Deopkomst vangewapend betonals
nieuwe bouwtechniek wasvoor Rijkswater-

Staat in het begin vandeeeuweeneven
ingrijpende ontwikkeling alsdeopkomst
vandefiets endeauto.
Het tevolutionaire vandezenieuwe
bouwtechniek lagindeijzeren wapening,
waarbij dedraagkracht niet meer alleen
wordt bepaalddoordeuitwendige afmetingen,maarookdoor deinwendige constructie.Uitvindingen alshet systeem van
zeeglooiingenvangewapend beton en
toepassingen ervan voordeverbetering van
deduinverdediging enzee-en strandhoofden,-bedacht door ingenieurDeMurait-,
deedhetgebruik vangewapend beton inde
waterbouw schoorvoetend toenemen.Een
andere belangrijke verandering indewaterbouw wasdetoepassing van elektriciteit.
Voorprojecten zoalsdevetlegging vande
Maasmond, konden voortaan gemalen
worden ingezet vootzienvanmet eenof
tweedoor elektromotoren aangedreven
centrifugaalpompen diedoor een transformator vanstroom werden voorzien.
Imposant waren dewerkendie Rijkswatersraat indedertigerjaren uitvoerde.In
'Heersen enbeheersen' wordt uitvoerig
aandacht besteed aandeaanlegvan het
Amsterdam-Rijnkanaal, deverbetering van
hetNoordzeekanaal ende Maasverbetering,
met debouw in 1936vaneenstuw-en sluizencomplex bij Lithomdewatetstanden te
regelen omdedoorvaart vanschepen zomin
mogelijk te hinderen.
OokbespreektVanderHamderegelmatigvoorkomende onenigheid binnen Rijkswaterstaat endeniet altijd even fraaie
ambtelijke loyaliteit ten opzichte vande
eigenminister. Eenreorganisatie bood
nieuweruimte aanspecialisatie enverwetenschappelijking om inkunnen tespelen
opdeveranderingen dieweg-en waterbouw
ondergingen.

Herstelen wederopbouw
NadeTweedeWereldoorlogzetten de
maatschappelijke ontwikkelingen vanvóór
deoorlogineensneltempodoot.Economischgezien brakereentijd vangtoeiaan.
Tot indejaren70vande twintigste
eeuwbouwdeRijkswaterstaat het ene
indtukwekkende technische hoogstandje na
deandere.'Nadeoorlogwerd voortgebouwd
ophet fundament dat indejaren dertigwas
gelegd.Dewaterbouw beleefde topdagen.In
19651 werddeAfsluitdijk vandeLauwerszee
gesloten,eenjaar eerder wasZuidelijk
Flevoland drooggevallen'. Met waterbouwkundige prestatieszoalsdeDeltawerken, de
nieuweverdediging tegen hetgeweld vande
zee,bewees Rijkswaterstaat hoe'een klein
land groot kanzijn'. VolgensVanderHamis
het aanzien vanRijkswaterstaat indiedagen
groot.Datbleekookuit het beschikbare

budget. In 1969gafdedienst 1,7 miljatd
gulden uit,hetviervoudige vergeleken met
i960.
'Maar dewatetschapsambtenaren waren
louter timmerlieden'.Nadeoorlogverambtelijkte Rijkswaterstaat ineensnel
tempo.DeDirectievandeWaterstaat
groeide inomvang en regionale directies
kregen meer bestuurstaken. Binnen Rijkswaterstaat bestonden duidelijke ideeënovet
watnoodzakelijk en nuttig wasvoor het
land,zoalsdebestrijding van deverzilting
engeschiktevetdelingvande hoeveelheid
zoet water overhet land,plannen uit de
ambtelijke koker.Deintensiever wordende
bemoeienisvanRijkswaterstaat ineen
groeiend aantalzaken,creëerdealsnel het
imago vaneenstaat binnen een staat.
'Bovendien trad dedienst, behalveals
beleidsmaker, ookvaakopalsuitvoerder en
stond daardoor rechtstreeks in contact met
het ptovinciale en lokalebestuur. Opdat
niveau vertegenwoordigde Rijkswaterstaat
het hoger gezag,en lietdat merken ook!'

Protest en acties
Indeperiodena 1970kentetdedewaarderingenaandachtvoor waterstaatswerken.
Aantasting vannatuut enlandschap maakte
deburger bewustvandeneveneffecten vande
toegenomen welvaart.Demilieuproblematiekkwamprominent opdepolitiekeagenda
testaan.Eentijdperk van'inspraak' breekt
aanwaarinRijkswaterstaat vaketwerdgeconfronteerd metverzetvanbelangengroepen en
uitingenvanprotestenactie.In 1965werd
bijvoorbeeld deLandelijkeVerenigingvoor
hetBehoudvandeWaddenzeeopgerichtom
inpolderingvandeWaddenzeetevoorkomen.
Protestontstond tegeneengesloten OosterscheldediedeZeeuwsemossel-enoesterkwekersvanhunbroodwinningzouberoven.
Depolitiekkonnietachterblijven en
partijen namen milieuzorgopin hun
programma.'Rijkswaterstaat metzijnongenaakbarewerkeninasfalt enbeton,wasinde
ogenvanvelenverantwoordelijk voorde
aantastingvanhetlandschapenhetverpestenvanhetmilieu'.Met spraakmakende
actiestegenbijvoorbeelddedroogmakingvan
deMarkerwaard endebochtverleggingvan
deWaalbijNijmegen ontwikkeldenactiegroepenzichtotinstellingendiehun stem
lietenhorenentotbestuurlijke openheid
dwongen.Voortaanwerdendiversenota'ster
inzagegelegden voorlichtingsbijeenkomsten
enopenbarehoorzittingen georganiseerd
waariedereenzijn bezwaren kenbaarkon
maken,wathet besluitvormingsproces
bepaaldnietvlottermaakte.'Depositievan
Rijkswaterstaat inditgecompliceerdedemocratischespelwasuitermate lastig.De
wispelturigehoudingvandepolitiekmaakte

diepositienogeensexttamoeilijk.Beslissingenwerdenvooruitgeschoven ofmen kwam
terugopeerdergenomen besluiten'.

Bezuinigingen
Bezuinigen vandelaatstejaren hebben
ookhetbudget vanRijkswaterstaat flink
beperkt.'HetaandeelvandeRijkswatetstaatuitgaven indetotale rijksbegroting daalde
van7,9procentin 1971 naar 1,6procent in
1993'.Verschillendereorganisaties werden bij
Rijkswaterstaat doorgevoerd.Voordeeigen
kerntaken bleefRijkswaterstaat welverantwoordelijk. 'Technischgezienwerddedienst
uitgedaagd omeenoplossingtevindenvan
eenstormvloedkeringindeOosterschelde.
Metbehulp vanhetbedrijfsleven werddeze
alsonmogelijk beschouwdeopdracht toteen
goedeindegebracht.Delaatstejaren wordt
steedsvakernaarvormenvan publiek-private
samenwerkinggezocht,bijvoorbeeld voorde
financiering vandebouwvan nieuwe
tunnels'.VanderHamsteltdevtaaghoehet
kondatRijkswaterstaat eengrote maatschappelijke rolkonspelenenertochgeen
ruimtewasvoorparticulier initiatiefop
watersraatsgebied. Hijconcludeert dat
Nederland zakenophetgebiedvanwaterstaateninfrastructuur alselementair ziet
vootdehandhavingen welvaartsontwikkelingvanonslandendecontrolevoordezorg
ervoorlievertoevertrouwt aaneenoverheidsinstantie.'Daarnaasr zijn zulkezaken bij
uitstek terreinenwaardeoverheidveelte
maken krijgt met tegenstrijdige belangen.
Het ontwetpprocesisdaardoorsteedsmeer
onderdeelgewordenvanhetbeleidsproces'.
'Heersenenbeheersen'bliktterugophet
'het rijkewaterstaatsverledenvandetwintigsteeeuw'engeeft een wetenschappelijk
verantwoord beeldvandewijzewaaropRijkswaterstaat indetwintigsteeeuw heeft
gefunctioneetd enzijn kerntaken heeft
vervuld.Kortom,eenboekdat leesbaarisvoor
eenontwikkeldpubliek,maardat tevens
dientalswetenschappelijknaslagwerk.Uitermategeschiktzijndeverschillenderegisters,
onderverdeeld ineenpersonen-,zakelijkeen
geografische registerwaatmeedirectde
vermeldeprojecten enpersonen inhetboek
zijn terugtevinden.Ondanksdevelezeer
fraaiezwart-wit foto's dieinhetboekzijn
opgenomen,ishetweltebetreurendaterin
eendergelijke uitgebreideengedegenstudie
over Rijkswaterstaatindetwintigsteeeuw
geengebruikisgemaaktvankleurenfoto's, f
Tosca Vissers
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