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Staatsregeling des 
Bataafschen Volks 
1798
Art. 129: Het Uitvoerend Bewind heeft de behering over 

alle de Goederen en Bezittingen der Republiek (…) en 

derzelver inwendig bestuur. Dat moet uitgewerkt worden 

bij wetten omtrent deze beheerstaken, waarover één 

betreffende de waterstaat. De “bewaking van de goede 

orde en policie” is er ook één. En die van de 

“beschikking over garnizoenen of troepen van de staat”. 

Er komen rijksdepartementen volgens een reglement 

van organisatie door de tijdelijke voorzitter (art. 189). De 

departementen hebben een onherleidbare 

overheidstaak te bezorgen. Bij dat van Binnenlandse 

Zaken wordt een afdeling ondergebracht voor de 

waterstaat met een agent van waterstaat die aan de 

voorzitter rekenplichtig is.
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Dogmatisch gesteggel 
over wát een 
onherleidbare 
rijksoverheidsstaak is
De Republiek van de Zeven 

Verenigde Provinciën definieerde 

alleen de taken van de Staten-

Generaal. Die waren: defensie, 

buitenlandse betrekkingen en 

consulaire politiek. De rest was 

voor de gewesten.
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De staatsregeling 
geeft de 
bestaansredenen 
van de republiek op
Ze zijn de handhaving van de “natuurlijke regten

van de Mensch”, waaronder het recht op gelijke 

aanspraken op de voordelen van het 

maatschappelijk verdrag waaruit de staat 

voortkomt. Het recht om droge voeten te blijven 

behouden in de republiek en bewaard te blijven van 

overstroming hoort daar niet toe. De regeling geeft 

alleen maar klassieke grondrechten. Ze geeft de 

rechten en plichten van goed burgerschap weer. Er 

is een eenheidsstaat die deze borgt.
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Nationale waterstaat 
is een der 
onherleidbare 
zorgtaken
De staatsregeling is dogmatisch en ingewikkeld. Ze 

gaat uit van centraal rijkbestuur. De waterstaat 

hoort daaronder. De gewesten kùnnen het niet. De 

regeling wordt doorgedrukt via een staatsgreep in 

januari 1798. Wat er in de waterstaatswet moet 

staan is onduidelijk. W.A. Ockerse, dominee, heeft 

de staatsregeling geschreven. Waterstaat is zijn 

vak niet. De provinciale staten hebben er óók geen 

verstand van. De waterstaatswet zal ook militaire 

inundaties omvatten, want Nederland zal via 

Frankrijk stellig in oorlog komen.
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Frankrijk domineert 
de Bataafsche als 
vazalstaat
Frankrijk gaat agressie-oorlogen voeren. De 

Bataafsche Republiek moet daarom in 

onderschikking aan Parijs haar staatstaken 

uitvoeren. Wederom twee staatsgrepen. Er 

komt een Staatsbewind dat de militaire eisen 

van Napoleon inwilligt. Voor waterstaat op 

nationale grondslag is noch tijd noch geld. 

Uiteindelijk een éénhoofdig bewind, een 

raadpensionaris, Rutger Jan 

Schimmelpenninck, die heerbanen en bruggen 

laat aanleggen voor het Napoleontisch leger dat 

snel noordwaarts moet kunnen marcheren. Voor 

bedijkingen, droogmakingen, polderingen zijn 

geen middelen beschikbaar.
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Koninkrijk Holland 1806-1810

Konijn van Holland heeft oog 

voor de nationale waterstaat

▪ Napoleon zendt zijn jongste 

broer, Lodewijk, als koning van 

Holland. Hij verwacht dat deze 

zijn militaire eisen meteen 

inwilligt. Dat doet hij niet. Hij 

heeft zorg voor de waterstaat 

en probeert tot interregionale 

dijkages te komen. Maar hij 

krijgt de tijd niet. Napoleon lijft 

Nederland bij zijn Keizerrijk in.

Koning Lowieke
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Willem I heeft oog voor de nationale waterstaat, 
maar ziet vooral iets in kanalisaties

Willem neemt een 

faillissement over

▪ Nederland geldt in november 1813 

als bankroet

▪ Willem accepteert de soevereiniteit 

erover als hij Engels krediet krijgt 

via de bank-Rothschildt

▪ De Britten eisen dat hij een 

volksleger uit de grond stampt. 

Tegen de Fransen.
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Na de slag bij Waterloo gaat Willem de 
infrastructuur verbeteren om de economie te 

versnellen

Hij wil beurtvaartwegen

▪ Eerst moet Nederland 

economisch herleven, dan kan 

aan waterstaatsprojecten in de 

vorm van dijkage gedacht 

worden.

▪ Daarom: het Noord-Hollandsch

Kanaal, het Voorns Kanaal en 

de Zuid-Willemsvaart ter 

ontsluiting van handelscentra.
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Het Haarlemmermeer wordt een 
binnenlands watermonster

Door verturving, ontvening en 

inklinking ontstaat een 

binnenzee in Holland

▪ Bij Noordwesterstorm komen 

de golven tot aan de 

Amsterdamse 

Haarlemmerpoort en de 

Leidschendam

▪ De Hollandse steden kunnen 

niet meer door spuien 

ontwateren met cholera-

epidemieën als gevolg
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Koninklijk Besluit van 1837 waarin de 
droogmaking Haarlemmermeer een rijkstaak 

wordt.
De droogmaking volledig op 

stoomkracht

▪ Gemaal De Leeghwater bij De Kaag 

proefstoomtuig. Daarna, op 

wetsbasis, de stoomgemalen De 

Cruquius en De Lynden. Het deficit 

zal door de rijkskas worden 

gedragen, daar de gronduitgifte 

slechts 8 millioen zal opbrengen. Dit 

precedent vestigt de 

waterstaatsbeheersing via 

droogmaking als rijkstaak. Er komt 

deswege grondbelasting van de 

drooggewonnen percelen.
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Thorbecke wil daarbij aansluiten op 
basis van de grondwet-1848

Een afdeling waterstaat bij 

Binnenlandse Zaken in 1848

▪ Thorbecke wil de concessies 

aanbesteden aan private naamloze 

vennootschappen

▪ De staat mag daarin deelnemen, 

maar alleen subsidiair

▪ De staat oefent toezicht uit op het 

beheer door de concessiehouder 

zoals bij  agrarische ontginningen en 

spoorwegontsluitingen van 

interregionale aard

Particulier initiatief moet 

domineren
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Dit klassiek-liberale paradigma werkt 
niet

Winstmaximilisatie is geen 

middel bij dergelijke 

zorgtaken

▪ De eis dat de vennootschap vóór alles winst 

boekt die in dividend gelden gemaakt kan 

worden blijkt geen juiste incentive. Dat blijkt 

bij de spoorwegen. De maatschappijen 

verminderen de dienstverleningen op 

onrendabele trajecten die daardoor gesloten 

blijven voor beurtvaart en niet tot 

doorontwikkeling kunnen komen. De 

Mobilisatie per spoor van 1870 toont het 

overtuigend aan. Ze is een ramp. Bijna 

nergens kunnen de afwachtingsopstellingen 

worden bereikt. Thorbecke lijdt weer een 

Nederlaag.
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De ene overstroming na de andere na 
1860

De Zuiderzee kolkt over

▪ Alleen wanneer lucratieve 

gronduitgifte voorzienbaar is 

komen particulieren in actie

▪ Bij zeewerende dijkage is dat 

zelden het geval. Deze 

kunstwerken zijn op 

middellange termijn effectief 

en nooit lucratief.
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Hoofdingenieur der waterstaat van 
Diggelen: daarom ligt hier een rijkstaak

Bedamming en bepoldering 

Waddenzee en Zuiderzee bij 

rijkswet

▪ Cornelis Lely werkt het uit. Het 

oorlogskabinet-Cort van der 

Linden jaagt de Zuiderzeewet door 

de Kamers. Maar dan blijkt dat de 

overheid flankerende maatregelen 

moet nemen via de 

Zuiderzeesteunwet omdat vissers 

en reders hun nering zien 

verdwijnen door 

overheidsinterventie.
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Colijn: ik leid een volk dat op krukken 
loopt

▪ De Anti-revolutionair Hendrikus 

Colijn is tegen alle 

steunmaatregelen die het 

marktmechanisme verstoren

▪ Vanaf 1923 ageert hij als minister 

en als fractievoorzitter tegen deze 

compensatoire voorzieningen

▪ De ingrepen in de nationale 

ecologie en infrastructuur die tot 

dergelijke voorzieningen nopen 

wijst hij af. Dat remt de 

waterstaatkundige projecten.
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De Tweede Wereldoorlog noopt echter 
tot dergelijke ingrepen

▪ Door het bombardement van 

Rotterdam is de 

middeleeuwse waterkering 

onder de Hoogstraat vernield

▪ De regering besluit de kering 

te verleggen naar de 

Maaskades zuidwaarts en de 

uitwateringsgangen volledig 

opnieuw te graven buiten de 

waterstad om westzuidelijk

van die Hoogstraat
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Wederom een failliet Nederland in 1945

▪ Nederland is leeggeroofd door 

Duitsland in de bezettingsjaren

▪ De infrastructuur en planologie zijn 

verwoest

▪ Herrijzend Nederland prioriteert 

korte bouwprojecten die aan de 

ergste noden soelaas bieden, 

aldus minister Piet Lieftinck, zoals 

de woningnood en de bekading 

van havens.

▪ De waterstaat wordt verwaarloosd.
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Vooral de binnendijken worden niet onderhouden. De 
zeeweringen worden gerestaureerd.

▪ Sedert 1946 waarschuwen 

experts dat de binnendijken 

al de bezettingsjaren niet 

goed onderhouden zijn.

▪ Bij de combi 

Noordwesterstorm en 

springvloed kan dat bij de 

binnenlandse zee-armen

desastreus uitpakken. In 

1953 voltrekt zich die ramp 

dan ook.
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Wederom: een raamwet met uitvoeringsorganen 
en arrangementen; de Deltawet

▪ De rijksoverheid krijgt 

onteigeningsbevoegdheden

▪ En richt uitvoeringsorganisaties 

op, de Deltawerken en Deltadienst 

in bijlagen omschreven

▪ Doel: afsluiting van de zeearmen 

tussen de Westerschelde, de 

Rotterdamsche Waterweg en de 

hoogwaterkering ter beveiliging 

van het land tegen stormvloeden
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De Deltacommissie

▪ Deze commissie stelt de 

uitvoeringsprojecten op met 

het oog om een 

watersnoodramp te 

voorkomen.

▪ Ook deze Deltawet is dus een 

typische Ad Hoc-wet

▪ Het is geen algemene 

rijkswaterstaatswet zoals in 

1798 bedoeld en zoals 

Thorbecke in 1848 wilde
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Stormvloedkering in de Holllandsche
IJssel

▪ De Hollandse Ijssel neemt bij 

Westerstorm zeewater in en 

watert dat uit op het achterland

▪ Een dam was onmogelijk 

wegens het intensieve 

scheepvaartverkeer, wezenlijk 

voor de economie, de schuiven 

worden alleen bij zeer 

hoogwater neergelaten

▪ De verzilting van het 

achterland wordt aldus beperkt 

tegengegaan
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Oosterscheldekering

▪ Een stormvloedkering met 

schuiven die alleen bij zware 

storm neergelaten worden

▪ Deze oplossing dient ter 

handhaving van het brak 

watermilieu in de 

Oosterschelde: de instroom 

van zout water en de getijden 

zijn geborgd
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Afsluitend de Maeslantkering bij Het 
Scheur in de Nieuwe Waterweg

Deze kering was niet 

voorzien in het Deltaplan

▪ De stijging van de zeespiegel 

maakte haar in het dichtbevolkte 

gebied Zuid-Holland Zuid 

noodzakelijk. Dijkverzwaring en -

verhoging volstaan niet langer 

meer. Bovendien zouden deze te 

ingrijpend werken in de stedelijke 

gebieden. De bebouwing en 

infrastructuur zouden heringericht 

moeten worden.
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Maasvlakten buitengaats in 
Europoortverband

Havencapacitaire uitbreiding

▪ De aanleg van de Maasvlakten 

verlegden de territoriale zee van 

Nederland aanmerkelijk ten laste 

van de vrije zee. De zee-

oeverstaten hebben berust. Toch 

konden zij op basis van het 

Noordzee-oeververdrag bezwaren 

maken. De stroming op de 

Waterweg werd gewijzigd en de 

kracht der getijden eveneens.
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Ecologische gevolgen stroomopwaarts 
op Rijn en Maas

Nationale waterstaatswerken 

Europese ecologische 

gevolgen Visstandmigratie verlegd

▪ Overduidelijk hebben deze eenzijdige 

waterstaatsvoorzieningen gevolgen voor 

de ecologie van Maas, Rijn en Schelde. 

De Rijn heeft door de Afsluitdijk mindere 

zalmstand gekregen. Ter compensatie zijn 

nu vistrappen aangelegd in de dijk om de 

vismigratie te leiden. De Maas kreeg ook 

een andere vegetatieve populatie en 

visstand. Deze wijzigingen moeten 

voortaan in EU-verband verder afgekaart

worden. Nederland is daaraan nog niet 

gewend. Maar het verdrag van Lissabon 

maakt dat vereist.


