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16 Naar een integraler waterbeheer in de jaren 1940: De 
zorg voor de waterhuishouding

Bert Toussaint

In 1940 publiceerde P. de Gruyter, die als ingenieur bij het hoogheemraadschap van Rijnland 
werkte, een artikel over het boezemwater van Rijnland.1 De Gruyter maakt zich in zijn 
beschouwing zorgen om de oprukkende verzilting in Rijnlands boezem. Dit probleem, zo 
geeft hij aan, werd acuut in de droge zomer van 1921. Aalsmeerse kwekers klaagden toen 
over het chloorgehalte in het water, waardoor hun gewassen schade opliepen. Dit signaal 
bleef niet onopgemerkt. In 1927 nam de Verenigde Vergadering van Rijnland een belangrijk 
besluit. Niet alleen ging het hoogheemraadschap voortaan structureel de binnendringende 
verzilting bestrijden, maar ook werd de vervuiling aangepakt die zich in de Rijnlandse 
wateren steeds meer manifesteerde. Doorspoeling werd gezien als een effectief middel 
om het water te zuiveren en daarom zouden één of meer van de 14 gemalen in werking 
worden gesteld, terwijl tegelijkertijd water uit de Hollandse IJssel werd ingelaten. Met 
een vergunningenstelsel, dat was gekoppeld aan heffingen, werd in 1937 de daad bij het 
woord gevoegd. Met deze inkomsten kon het verversen van het vervuilde water worden 
gefinancierd.2 Het heffingsregime was niet alleen een inkomstenbron, maar ook bedoeld als 
gedragsprikkel. Want de hoogte van de heffing hing mede af van de inspanningen van de 
gemeenten om riolering aan te leggen en zuiveringsinstallaties te bouwen. De Technische 
Dienst van Rijnland – waaronder De Gruyter – gaf daarbij advies. Die installaties kwamen er 
ook, maar mondjesmaat: tot de jaren vijftig gingen er slechts drie functioneren.3  
   Wat waren de oorzaken van deze problemen? De toenemende vervuiling was vooral te 
wijten aan lozingen van het afvalwater door de industrie en huishoudens. Verzilting hield 
verband met de zoutindringing via de Rijnlandse sluizen en door polderbemalingen. Want de 
wateren die Rijnland omringden hadden veelal een hoog chloorgehalte en al dit zoute water 
trok de Rijnlandse boezem in. De problematiek werd nog verergerd doordat de gemeentes 
steeds meer water gingen onttrekken aan de duinen voor hun drinkwatervoorziening. 
Schoon water werd schaarser.4 

Het nieuwe juridische kader ging gepaard met een uitgebreid kennis- en meetprogramma. 
De hele waterhuishouding van het gebied werd in kaart gebracht: neerslag, verdamping, 
waterlozing en waterinlating werden gemeten, men kreeg zicht op de invloed van 
waterstromingen op de chloorconcentraties en de mate van waterverontreiniging werd 
bepaald. Zo werden er jaarlijks 5.000 monsters genomen van de chloorgehaltes. 

1 P. de Gruyter, ‘De hoedanigheid van het water van Rijnlands boezem’, in De Ingenieur 55 (1940) B 
99-103.
2 Ibidem, B 99; G.P, van de Ven, Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en 
landaanwinning in Nederland (Utrecht, 2003) 322-323.
3 Ibidem.
4 De Gruyter, ‘De hoedanigheid’, B 100.
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Met dit meetprogramma kon het hoogheemraadschap ook zo precies mogelijk berekenen 
hoe het waterverversingsregime het meeste effect kon sorteren.5 Maar De Gruyters ambities 
reikten verder. Hij voorzag dat Rijnland niet alleen zijn zoetwatervoorraad kon herstellen, 
maar daarna zelfs drinkwater kon leveren voor drinkwaterbedrijven.6

   Rijnlands waterhuishoudingsprogramma was opvallend en innovatief, maar niet uniek. 
Verzilting en watervervuiling waren overal in Nederland – en daarbuiten – al rond 1900 grote 
problemen die in steeds bredere kring werden onderkend. Industrialisatie, urbanisatie en 
bevolkingsgroei tastten de zoetwatervoorraden steeds meer aan, terwijl land- en tuinbouw 
en drinkwaterbedrijven steeds meer schoon water nodig hadden. Er waren twee mogelijke 
uitwegen uit dit dilemma: het bestrijden van vervuiling en verzilting en het vergroten van 
de strategische zoetwatervoorraad. Rijnland deed voorlopig vooral het eerste, maar met 
de vorming van het IJsselmeer kwam ook de tweede oplossing in beeld. In 1936 was het 
IJsselmeer zoet geworden en daarmee was de hoop van J.M.K. Pennink, de directeur van de 
Amsterdamse waterleidingbedrijf, uitgekomen. Hij had drie jaar eerder met klem gewezen op 
de noodzaak het verzoetende nieuwe meer te gebruiken om de toenemende schaarste aan 
zoetwater het hoofd te bieden.7 
   Vervuiling van het water was al vanaf het eind van de negentiende eeuw een groeiend 
probleem, niet alleen in de steden, maar ook voor de visserij: de visstand op de rivieren liep 
dramatisch terug. De visserijsector was dan ook één van de drijvende krachten achter de 
in 1909 opgerichte Vereeniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging, waarin ook 
drinkwaterbedrijven en de natuurbeweging actief waren. 

5 Ibidem, B 102.
6 Ibidem, B 103.
7 Nil Disco en Bert Toussaint, ‘From Projects to Systems: The Emergence of a National Hydraulic 
Technocracy, 1900-1970’, in John Lonnquest et al (eds.), Two centuries of Experience in Water 
Resources Management. A Dutch-U.S. Retrospective (Alexandria (Va.), 2014) 177-179.

Onderzoek naar chloridegehaltes in het laboratorium van de Deltadienst in Hellevoetsluis, 
1956.
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De vereniging vormde een waterkwaliteitscoalitie die aandrong op maatregelen om de 
vervuiling terug te dringen en om milieukennis op te bouwen.8 
   Verzilting vormde in steeds meer gebieden een groot probleem, ook in de regio Rotterdam. 
Door de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de havenuitbreiding drong het zout 
vanuit zee steeds verder op en het hoogheemraadschap van Delfland moest steeds meer 
inlaatpunten voor zoet water sluiten. Daarop ontvouwde Rijkswaterstaatsingenieur Johan 
van Veen, die een nieuwe kennisdienst (de Studiedienst) leidde, in 1938 een opzienbarend 
plan. Door de afdamming van de Brielse Maas, de Oude Maas, het Spui en de Hollandse 
IJssel (het Vier-eilandenplan) zou in combinatie met dijkversterking niet alleen de 
waterveiligheid verbeteren, ook zouden hierdoor verzilting en zandgebrek effectief kunnen 
worden bestreden.9

   Maar niet iedereen bij Rijkswaterstaat deelde deze visie. Want tegelijkertijd wilde de 
Studiedienst een nieuwe bevaarbare route tussen het nieuwe Twenthekanaal en de 
Rijn creëren en er kwam een plan om de IJssel te kanaliseren. De plannenmakers keken 
daarbij ook met een schuin oog naar de Maaskanalisatie (1921-1936), waarin veel ervaring 
werd opgedaan met de bouw van grote stuwen. Een bijkomend voordeel van dit nieuwe 
kanalisatieproject zou zijn dat er bij lage rivierstanden meer water door de Nederrijn en 
Lek zou stromen, wat een gunstig effect zou hebben op de verzilting rondom de Nieuwe 
Waterweg. Maar er dreigde ook een groot nadeel: mogelijk zou dan het IJsselmeer 
niet voldoende met zoet water kunnen worden aangevuld. 10 Een wetsontwerp om dit 
kanalisatieplan uit te voeren werd aan de Tweede Kamer voorgelegd.11

   Zo lagen er bij het uitbreken van de oorlog verschillende conflicterende plannen op tafel. 
Inmiddels was Ludolph Wentholt tot directeur-generaal van Rijkswaterstaat benoemd. Hij 
trok de regie naar zich toe en nam tijdens de eerste oorlogsjaren een aantal spectaculaire 
maatregelen waardoor er een doorbraak werd geforceerd. Wentholt was een generalist: hij 
had zowel in de waterbouw als in de wegenbouw gewerkt. Als hoofdingenieur-directeur van 
de machtige Centrale Dienst voor Wegen en Bruggen had hij vanaf 1936 de aanleg van de 
rijkswegen geleid. Hij keek daarbij ook in toekomst, door de contouren van de wegenbouw 
tot in de jaren vijftig te schetsen. De nieuwe topman was dus geoefend in de ontwikkeling 
van nationale netwerkvisies en met deze synthetische blik ging hij de problematiek van 
vervuiling en verzilting vanuit een breed waterhuishoudkundig perspectief bezien. In 
zijn dagboek plaatst hij daartoe de waterverdeling in de Rijntakken, de verzilting van de 
binnenwateren, de watervervuiling en de onttrekking van drinkwater aan de duinen voor de 
drinkwatervoorziening van Amsterdam en Den Haag in een samenhangend geheel. 

8 Alex van Heezik, Strijd om de rivieren. 200 jaar rivierenbeleid in Nederland of de opkomst en 
ondergang van het streven naar de normale rivier (Haarlem/Den Haag 2008) 122-131.
9 Willem van der Ham, Heersen en beheersen. Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw (Zaltbommel, 
1999) 196-199; H.A. Ferguson, Benedenrivieren in de jaren zestig (Den Haag, 1994) 31-34.
10 Disco en Toussaint. ‘From Projects’, 179.
11 Werkarchief dr.ir. L.R. Wentholt (typoscript collectie WO II Rijkswaterstaat), in NA toegang 
2.16.35.01, inv.nr. 21-23, 115. 
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Wentholt zette een groepje topexperts aan het werk dat in 1942 een gedurfd plan op 
tafel legde. Voor de kwantitatieve onderbouwing, vooral van de waterbehoefte in de 
verschillende regio’s, moesten er schattingen worden gemaakt. De uitkomst van deze 
cijfermatige exercitie was echter glashelder: de IJsselkanalisatie had grote risico’s tot 
gevolg voor de waterhuishouding van het IJsselmeer.12 Een van de leden van Wentholts 
denktank, J.Th. Thijsse, kwam met een alternatief: de kanalisatie van Nederrijn en Lek. Deze 
ingrepen zouden inderdaad leiden tot een veel gunstigere situatie in het IJsselmeer.13 Om 
de zoutindringing in het benedenrivierengebied te bestrijden deed Wentholt een beroep op 
Van Veen. Deze werkte een aantal van zijn eerdere plannen verder uit. Hij kreeg voldoende 
steun voor een doorontwikkelde variant van zijn Vier-eilandenplan: door ook de Dordtse 
Kil af te dammen ontstond er nu een Vijf-eilandenplan. Niet alleen zou er een nieuwe 
zoetwatervoorraad ontstaan, ook zou de veiligheid rondom Dordrecht nu beter gewaarborgd 
worden. Kanalisatie van de Nederrijn en Lek en de koppeling aan het Vijf-eilandenplan 
vormden de kernelementen van deze nieuwe visie op de nationale waterhuishouding. 

Daarnaast werden met de instelling van de Dienst voor de Waterhuishouding (binnen 
Rijkswaterstaat) en een Raad voor de Waterhuishouding in 1942 nieuwe centra van kennis 
en innovatie gevormd. Een belangrijke speler in deze nieuwe waterhuishoudingscoalitie was 
het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. De directeur, W.F.J.M. Krul, had al in 1940 een 
schets gegeven van de toekomstige drinkwaterbehoeftes en aangedrongen op een nationaal 
drinkwaterbeleid.14 Tenslotte deed Wentholt een machtsgreep: het Rijksinstituut voor de 
Zuivering van Afvalwater (RIZA), dat al sinds 1920 onderzoek deed naar watervervuiling en 
waterzuiveringsinstallaties ontwierp, verhuisde in 1945 van het ministerie van Sociale Zaken 
naar Rijkswaterstaat. 
   Zo deed Wentholt, samen met zijn selecte groepje topdeskundigen, bij Rijkswaterstaat wat 
De Gruyter in Rijnland – met anderen – had gerealiseerd. Met de conceptie van een nieuwe 
systeemaanpak, de nationale waterhuishouding, werden verschillende problemen in een 
overkoepelend perspectief geplaatst. Deze systeeminnovatie bracht ook een intensivering 
van het onderzoek met zich mee. Nog tijdens de oorlog ging er een groot hydrologisch 
onderzoeksprogramma van start. In en vlak na de oorlog richtte het onderzoek zich op 
de stroomgebieden van de Regge, de Dommel, de Eem en de Aa. Naast de waterstanden 
en de waterafvoer werden nu ook neerslag, ondergrondse afvoer, grondwaterspiegel en 
waterberging onderzocht. Ook de polders kwamen aan de beurt, waarbij de Rottegatspolder 
het eerst onder de loep werd genomen. Verschillende kennisinstellingen werkten daarbij 
met Rijkswaterstaat samen. Nieuw was hier het concept van de waterbalans, waarbij de 
verdamping werd bepaald door neerslag, ingelaten water en kwel bij elkaar op te tellen en 
de hoeveelheid geloosd water, ondergrondse waterberging en berging van water in sloten en 
plassen daarvan af te trekken. 

12 Ibidem, 117-121.
13 Ibidem, 121-123.
14 ‘Ontwikkelingsmogelijkheden van Nederlands drinkwatervoorziening’, in Water, Bodem, Lucht 33/5 
(Oct. 1943) 74-76. 
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In Rijnland introduceerde De Gruyter 
dit concept in de jaren vijftig. 
Daarnaast werden in opdracht van de 
Commissie Landbouwwaterhuishouding 
van Nederland (COLN/TNO) door 
Rijkswaterstaat terreinhoogtes en 
grondwaterstromen gedetailleerd 
gekarteerd.15

De waterhuishouding was dus geen 
uitontwikkeld systeemconcept, maar 
eerder een uitdijend heelal met steeds 
nieuwe dimensies. Ook in bestuurlijk 
opzicht: de combinatie van functies – 
waterveiligheid, zoetwatervoorziening 
en waterkwaliteit – vormde een 
krachtige prikkel om verschillende 
interne en externe belangen met elkaar 
te verzoenen. Verschillende experts uit 
diverse Rijkswaterstaatsdiensten en vele 
nationale kennisinstellingen waren bij het 
waterhuishoudingsprogramma betrokken. 
Daarbij raakten ook het nationale en 
het regionale perspectief elkaar. De 
activiteiten van de in 1941 opgerichte 
Rijksdienst voor het Nationale Plan 
vormden een extra stimulans om vanuit 
een breder synthetisch kader te denken 
en te handelen. De nieuwe planologische 
dienst zette ook waterhuishoudkundige 
aspecten op zijn planningsagenda.16

Na de oorlog kwam in 1950 het Brielse Meer tot stand, tussen 1954 en 1970 werden de 
drie stuwen in de Nederrijn en Lek gebouwd, terwijl na de ramp in 1953 met het Deltaplan 
een aantal nieuwe zoetwatermeren ontstond. Met de vier nota’s voor de waterhuishouding 
evolueerde het denken verder.

15 H.C. Toussaint, Uitgemeten en uitgetekend. De geschiedenis van de Algemene Dienst van de 
Rijkswaterstaat (Den Haag, 1998) 84-90; Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden (NL-LdnHHR), 
Archief hoogheemraadschap van Rijnland (1858-1958), inv.nr. 1.1.2/4241.
16 Hans van Dam en Herman Vuijsje, Plannenmakers in oorlogstijd. Het omstreden begin van de 
Nederlandse ruimtelijke ordening (Den Haag, 2011) 33.

Opstelling van een meteorologische mast voor het 
verdampingsonderzoek in de Rottegatspolder, ca. 1950.
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Hierbij verschoof de balans van het optimaliseren van de zoetwatervoorraad en het 
bestrijden van verzilting naar een nieuw en breed ecologisch perspectief, dat in de Derde 
Nota (1989) werd uitgewerkt. Deze vormde de hoeksteen van het integraal waterbeheer en 
kan worden bestempeld als een nieuwe conceptuele en systeemwending in het waterbeheer, 
waarbij veiligheidswaarden, economische waarden en ecologische waarden met elkaar 
werden verbonden. Zover was het in de jaren veertig en vijftig nog niet. Maar het was 
de verdienste van vooral Wentholt, Van Veen, Thijsse en De Gruyter dat er al in de jaren 
veertig veel meer waterfuncties in een breed verband aan elkaar werden geschakeld en de 
integralisering van het waterbeheer in gang werd gezet.

Het Vijfeilandenplan werd in 1942 door Johan van Veen gemaakt. Het was een van Van 
Veens plannen om de waterveiligheid in het benedenrivierengebied te verbeteren en de 
verzilting te bestrijden. Het voorzag in de afdamming van de Brielse Maas, Spui, Oude Maas 
en Dordtse Kil en het bouwen van 16 sluizen. Daarnaast stelde het voor dijken te verhogen 
of te verleggen op de eilanden Rozenburg, IJsselmonde, Voorne-Putten, Hoeksche Waard 
en het Eiland van Dordrecht.


