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BESCHOUWING 

Het rivierlandschap bedreigd 
Door Pieter Bol 

T
oen Jac P. Thijsse in de jaren der
tig door het onvolprezen Neder
landse rivierlandschap zwierf en 

er zijn Verkade-albums over schreef, wist 
hij dat er veranderingen op til waren. Im
mers, in 1926 waren er gevaarlijk hoge 
waterstanden geweest en sommige gebie
den waren zelfs overstroomt. Gelukkig 
waren er geen mensenlevens te betreu
ren, maar de schade was aanmerkelijk. 
Vermoedelijk waren er stroomopwaarts al 
dingen gebeurd die de hoge waterstanden 
in de hand werkten, waaronder erosie en 
versnelde doorgeleiding van hemelwater. 

Een nieuw kabinet, een werken was een geweldig potentieel ont
staan en traden er concentraties op. Wa
ren het voorheen nog de kleine water
schappen, polderdistricten en kleine aan
nemers die vennoten werden in dergelijke 
ondernemingen, thans stond grootschalig
heid voorop. In concreto zou het gaan om 
een soort van zeedijken die, diep landin
waarts, de bevolking moesten beschermen. 
De verwoesting die dit met zich mee
bracht, leidde tot veel lokaal protest in de 
loop van de jaren zestig en zeventig. Ech
ter, verweer van individuele bewoners bij 
lokale autoriteiten, de wethouder, burge-

nieuwe stijl van besturen? 
En hoe stond het ook weer 

met onze rivierdijken? 
Hier een overzicht dat 

werkt als een aanklacht, 
maar eigenlijk een oproep 

wü zijn. 

• 
In voorgaande eeuwen waren overstro-
mingen door rivierwater natuurrampen die bijna altijd werden 
veroorzaakt door opstuwing van ijs in de late winter of vroege 
lente. In onze eeuw is daar door menselijk ingrijpen drastisch ver
andering in aangebracht. Opwarming en verzouting (Franse kali
umzoutlozingen!) geven minder kans op bevriezing. Maar nu ver
oorzaken de uitingen van de 'machtige' twintigste-eeuwse mens 
een minstens zo grote verstoring. 

Achterstallig onderhoud 

Pragmaticus als Jac P. Thijsse was, legde hij zich neer bij de 
noodzaak van het aanpakken van de rivierdijken. Hij wist dat 
sinds het begin van de eeuw het nieuwe reglement van Rijkswa
terstaat van kracht was, waarin gewag werd gemaakt van een 
ambachtelijke werkwijze bij waterstaatkundige werken. de 
natuur heeft voldoende herstelvermogen en zou opnieuw kunnen 
ontstaan in oogstrelende configuraties, zo betoogde hij . daar had 
hij gelijk in, maar hij wist nog niet dat er voorlopig zo goed als 
iets aan de dijken zou gebeuren. Crisis, Tweede Wereldoorlog en 
Wederopbouw waren daar debet aan, maar niettemin waren er 
stukken dijk die er slecht voorstonden. De watersnoodramp van 
1953 (overigens een kwestie van zeedijken) bracht evenwel een 
ongekende activiteit op het gebied van waterstaatkundige wer
ken. En deze bracht ook de aandacht voor de rivierdijken met 
zich mee. Een kolonne, eenmaal in beweging, is immers moeilijk 
te stoppen. De rivierdijken, sinds de rampen van 1926 nogal stief
kinderlijk bedeeld. Kregen vanaf ongeveer veertig jaar na dato de 
warme aandacht van Rijkswaterstaat en van de ingenieurs, tech
nici en andere betrokkenen. 

Onrust 

Maar het nodige veranderde. Mede door de Zuiderzee- en Delta-
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• 
meester of dijkgraaf, heeft weinig zin als 

het gaat om een alomvattend fenomeen. Het doet denken aan 
verzet van een alleenstaande Indianenstam in Amerika tegen de 
naar het westen oprukkende blanken in de vorige eeuw. 
Toch drong het protest door in invloedrijke kringen (kennelijk 
was het toen met de democratie toch niet zo slecht gesteld). 
Vanwege schrijnende gevallen zoals de alles verwoestende dijk 
van Brakel werd in 1975 de zogenoemde commissie-Becht inge
steld, die in 1976 haar rapport uitbracht. De conclusies die hier
uit te trekken waren, lieten aan duidelijkheid niets te wensen 
over: op ondoordachte wijze werd een van de mooiste landschap
pen om zeep gebracht, met argumenten die meestal niet deugden, 
terwijl de acceptabele alternatieven voor handen waren. Het 
resultaat was volgens de commissie in het algemeen ontstellend. 
Zij deed dan ook aanbevelingen voor een verantwoorde aanpak. 
Sleutelwoorden hierbij waren: allereerst veiligheid en dan hand
having van schoonheid navenant. Helaas geschiedde de evaluatie 
van aanwezige waarden in het rivierengebied die de commissie 
wilde slechts op enkele plaatsen en dan nog oppervlakkig. Dit zou 
later worden betreurd. 

Ontrouw 

Wie zou denken dat vanaf 1976 een omslag in denken en uitvoe
ring optrad, komt bedrogen uit. Kennelijk worden parlementaire 
wensen en regels toch alleen gevolgd indien sterke belangengroe
peringen, zoals bedrijfsleven, lokale overheden of pressiegroepen, 
erover waken. Individuen en groepen in rivierenland, vaak 
trouwhartig tegenover de autoriteiten en bescheiden in hun op
stelling, bleken meestal nauwelijks partij voor de actoren in het 
grote rivierdijkenspel, à raison de 3 tot 4 miljard gulden. 
In een periode van vijftien jaar, van medio jaren zeventig tot 
begin jaren negentig, is er een wond geslagen in het hart van ons 
land, die toekomstige generaties hopelijk tot voorbeeld zal strek
ken. Onder het mom van bezorgdheid om de veiligheid is er op 
zo'n cynische manier met bulldozer en dragline omgesprongen, 
dat zelfs iemand die niet al te gevoelig is voor landschappelijk 
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schoon, indien deze nog keek, de tranen in de ogen zouden sprin
gen. 
Zes jaar na het rapport van Becht, begin jaren tachtig, toverde 
Rijkswaterstaat plotseling ene konijn uit de hoge hoed; de dijken 
moesten nog veel hoger dan in 1976 was voorgesteld. Becht c.s. 
hadden de overschrijdingskans van eens in de 3000 jaar terugge
bracht tot eens in de 1250 jaar (nog steeds een forse norm), waar
door de dijken wat minder konden. Nu echter zouden ze nog veel 
massiever worden dan in het pre-Becht-tijdperk. Want de herbe
rekening van maatgevende hoogwaterstanden leidde, bij genoem
de overschrijdingskans, tot verhogingen van enkele decimeters 
tot zelfs een paar meter. Dat vormt de genadeklap voor het mooi
ste stuk van Nederland. 

Wantrouwen 

Terwijl de politieke partijen en verantwoordelijke autoriteiten 
zich vol vertrouwen toonden, vochten op lokaal niveau allerlei 
mensen tegen een vernietigende overmacht. Maar juist omdat 
een belangrijke commissie zich uitgesproken had, waren zij in het 
nadeel. Alles was toch immers goed geregeld? Het moést wel 
conservatisme zijn, dat burgers leidde tot weerstreving van het 
nut van het algemeen ... Daar kwam bij dat het argument van 
werkgelegenheid toen een zeer dominante rol speelde. Overigens 
is het door het machinale geweld met die werkgelegenheid weer 
niet bijster goed gesteld bij dijkverzwaringen. 
Op landelijk niveau werd de kat de bel aangebonden na de op
richting in 1990 van de stichting 'Red ons Rivierlandschap'. Deze 
stichting gaf, door contacten met kamerleden en andere politici, 
de lokaal opererende burgers een stem waar dat nodig was: op-

nieuw moest op centraal, landelijk, niveau worden gekeken naar 
de ramp die zich in het hart van Nederland voltrok. Zij eiste her
berekening van de uitgangspunten plus alternatieven, een mi
lieu-effect-rapportage (MER), en dus voorlopige stopzetting van 
de werkzaamheden. Vooral de wettelijke verplichting van een 
MER bij een lengte van de te 'verbeteren' dijkvakken van 5 kilo
meter of méér (wat in de praktijk immers nooit voorkwam), zette 
kwaad bloed. Dit betekende immers dat een verplichting tot een 
MER vermeden kon worden. Diverse parlementariërs, waaronder 
D. Eisma, trokken zich de aantasting van ons landschap evenwel 
aan. 

Omslag 

Minister May-Weggen verweerde zich heftig tegen aanmerkingen 
op het beleid inzake rivierdijken. Ferm stelde zij zich in het voor
jaar en wederom in de zomer van 1992 dat enige bijstelling van 
de rigoureuze aanpak niet zou plaatsvinden, laat staan dat er op 
enigerlei wijze sprake zou kunnen zijn van nadere bestudering 
van de problematiek. In de zomer drongen de hoofdredacties van 
alle grote dagbladen echter aan op heroverweging en bovendien 
dreigde het Gelders Landschap met een eigen onderzoek. 
De minister moest overstag; zij maakte in augustus 1992 bekend 
dat een commissie benoemd werd, de commissie-Boertien, die uit
spraak zou doen over de normen voor rivierdijkverzwaringen en 
over de mate van landschapsaantasting die daarvoor te dulden 
was. Deze commissie werkte, mede door de tijdsdruk die de mi
nister oplegde (in september beginnen en in december al een 
voorlopig rapport uitbrengen!), snel en voortvarend en reeds in 
het begin van 1993 kon de minister verslag uitbrengen. Zij wist 
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het rapport als een triomf te presenteren, want aangetoond werd 
dat altijd al 75 % van het landschap was gespaard en dat dit nu 
nog eens werd uitgebreid met de helft van de resterende 25 %: 
dus 87,5 % van het geheel (kunt u het nog volgen?). 
Uiteraard was dit een drogreden: sinds 1976 is er al zoveel 
verwoest in het rivierengebied, dat zelfs volledige handhaving 
van de huidige waarden al niet meer kan zorgen voor een rivier
landschap-van-1976. Maar bovendien is er sprake van een gebrek 
aan ijkwaarden: waarop is het huidige ontzag voor het rivier
landschap gebaseerd? De commissie Boertien gaf duidelijk aan 
dat de inventarisatie van de commissie Becht volstrekt onvol
doende was en dat zij zelf niet de gelegenheid had gekregen om 
een betere inventarisatie te maken. Niettemin werden de illusoi
re percentages van de commissie in het parlement gehanteerd als 
'harde' feiten. 

Waardering 

De commissie Boertien introduceerde het begrip LNC-waarden 
(landschap, natuur- en cultuurmonumenten). Aan deze drie ele
menten zou meer aandacht moeten worden besteed dan voor
heen. Tevens introduceerde de commissie lagere maatgevende 
hoogwaterstanden. Ze ging er van uit dat een maximale aanvoer 
van de Rijn uit Duitsland niet 16.500 maar 15.000 m 3 per secon
de zou bedragen (over de Maas sprak de commissie zich niet uit). 
Dit betekende dat bij een overschrijdingskans van eens per 1250 
jaar de hoogte enkele decimeters minder zou kunnen bedragen 
dan enige jaren eerder door Rijkswaterstaat werd gesteld. Bezui
nigingen die daaruit voortvloeiden, gekoppeld aan extra gelden, 
betekenden een extra budget van 220 miljoen gulden. Helaas niet 
voldoende om 100 % van de nu nog resterende waarden te spa
ren, zo werd gesteld, maar we leven nu eenmaal in een tijd van 
schaarste. Dat in ons land een schaarste aan landschappelijk 
schoon en ruimtelijke beleving dreigt te ontstaan, terwijl er een 
aanmerkelijke materiële welvaart heerst, ontging de commissie. 
In ieder geval werd haar visie door het parlement aanvaard. Dit 
ondanks het feit dat de commissie de povere inventarisatie door 
de commissie Becht niet had laten volgen door een grondige in
ventarisatie, zodat het adagium van een 'wat meer sparen' het 
enige was wat overbleef. 
Waarom niet alles gespaard, wat er na de grote ingrepen in de 
loop van deze eeuw nog restte, hetgeen al zoveel minder was dan 
ruim 16 jaar eerder, tijdens 'Becht'? Natuurlijk kost een meer 
verantwoorde aanpak geld. Maar dat betekent, zoals ROR bere
kende, slechts enkele tientjes (eenmalig) per Nederlander! 
Bedacht moet worden dat zonder de acties van negentiende
eeuwse burgers het Gravensteen in Gent en het Muiderslot zon
der pardon gesloopt zouden zijn. Het rivierenland is de ziel van 
Nederland, in méérdere opzichten. Hoe moeten we het aan onze 
(achter)kleinkinderen verantwoorden dat we voor 'één avondje 
uit' meer geld over hadden, dan voor het behoud van het mooiste 
dat aan onze zorg is toevertrouwd? 

Vertrouwen 

Niettemin, met enige reserve, maar tamelijk positief werd het 
resultaat van de commissie-Boertien ontvangen door de diverse 
groeperingen, die zich inzetten voor het behoud van ons rivier
landschap. In feite was men in het gelijk gesteld inzake de klacht 

dat de conclusies en aanbevelingen van de commissie-Becht met 
voeten waren getreden. Maar zoals altijd stak er een addertje 
onder het gras. Was de regering niet bezig de verantwoordelijk
heid voor rivierdijkverbeteringen te verleggen van de centrale 
overheid (ministerie van Verkeer en Waterstaat en zijn dienst 
Rijkswaterstaat), naar de provincies? En werd tevens de rijks
subsidie voor beheer van de dijken aan de waterschappen en pol
derdistricten niet teruggebracht van 80 naar 70 procent? Die 
twee elementen blijken nu, in combinatie, de uitvoering van de 
rivierdijkwerken in de geest van de commissie-Boertien te frus
treren. 

Verschuivingen 

Gedurende vele eeuwen waren de lokale overheden, waar het de 
rivierdijken aanging, tamelijk autonoom. Ook nadat onder Fran
se invloed in het begin van de vorige eeuw Rijkswaterstaat tot 
stand kwam, bleef dit nog het geval. Plaatselijke machtsconst
ructies, met aan het hoofd dijk- en watergraven, maakten de 
dienst uit. 
De provincie had slechts marginale invloed. En het plotseling 
plaatsen van de provincie aan de top van de machtspiramide 
heeft gevolgen. De provincie moet nu de rol van toezichthouder op 
zich nemen en pogen de hand te houden aan een uitvoering van 
de werken overeenkomstig de principes van de commissie-Boer
tien. En aangezien driekwart van het Nederlandse rivierland
schap zich in de provincie Gelderland bevindt, speelt het leeuwe
deel van de werken zich tot in het begin van de komende eeuw in 
die provincie af. 

Gelderland stelde vorig jaar dan ook een projectgroep samen, 
Gelderse Rivierenplan genaamd (GRIP). Deze groep bracht voort
varend een plan op tafel (begin 1994), dat voorzag in een aange
paste aanpak. Het heette dat de aanwijzingen van de commissie
Boertien daarin ter harte genomen waren. Belangrijk in het plan 
zijn de zogenoemde koerskeurenkaarten, waarin lange stukken 
dijk een bepaalde waardering krijgen, zoals 'scherpe scheiding' 
(steil, het normale dijktype gedurende vele eeuwen) of 'loper' 
(breed en log, met flauwe hellingen). 
Ondoorzichtig blijft echter waar en in welke mate de extra midde
len ingezet zullen worden voor het sparen van welke waarden 
(LNC is inmiddels door de provincie omgedoopt in LEC; E = eco
logie). Het geheel draagt helaas de sporen van haastwerk. Erger
lijk is vooral dat vrijwel nergens de nu nog algemeen voorkomen
de steile dijktaluds (ongeveer 1 : 2) gehandhaafd zullen worden 
indien deze plannen doorgaan. 

Veroordeling 

Inmiddels zijn er een paar interessante ontwikkelingen te mel
den. In 1991 werd door een paar groeperingen een klacht inge
diend tegen de Nederlandse regering bij de Europese Commissie. 
Nederland zou zich, door het niet toepassen van de MER bij ri
vierdijkversterkingen, schuldig maken aan het niet nakomen van 
de Europese richtlijnen inzake milieubeheer. In maart 1994 deed 
de Commissie uitspraak: de klagers werden op alle punten in het 
gelijk gesteld. 
De Nederlandse overheid deed overigens geen enkele moeite deze 
uitspraak bekend te maken, maar na enkele maanden werd deze 
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toch gemeengoed. Ook de reeds goedgekeurde (zogenaamd artikel 
33-) projecten zouden MER-plichtig zijn. 
De regering bij monde van minister May-Weggen (die zojuist de 
Europese verkiezingen 'gewonnen' had), liet evenwel weten dat er 
geen sprake was van aanpassing van het beleid. Immers, inmid
dels had men na de commissie-Boertien toch al voldoende gedaan 
aan bijstelling? Bovendien, het geldt hier 'veranderingen in be
staande projecten', dus waar zeurt Europa over. Dit laatste is een 
originele vondst, want inderdaad dateren sommige van de 'pro
jecten' al van 1203 of 1377 of 1412! 
Hiernaast is nog het onderzoek bekend geworden van de Gro
ningse professor Lambers con suis, in opdracht van Rijkswater
staat. Hieruit blijkt zonneklaar dat tussen begin 1993 (het rap
port van de commissie Boertien) en nu, op lokaal niveau hoege
naamd niets veranderd is in de ijzingwekkende aanpak van ri
vierdijken. Kortom, hoge, brede zeeweringen zijn nog steeds de 
droom die lokale overheden koesteren èn uitvoeren. 

Verkwanseling 

De sleutelwoorden voor de huidige misère zijn beheer en onder
houdsbekostiging. Kon men lang gelden, bij het begin van de va
derlandse monumentenzorg, spreken van 'Holland op zijn 
smalst', nu is er sprake van 'Holland op zijn breedst'. Want, hoe 
onwaarschijnlijk het ook moge lijken, de grote stuwkracht achter 
het streven naar brede dijken (die links enlof rechts dus veel 
verwoesten) met een flauwe helling, komt voort uit overwegingen 
van 'goedkoop maaibeheer'! Immers, de subsidie hiervoor is van 
80 naar 70 procent gegaan! 
Eeuwenlang werd er met de zeis gemaaid en ook schapen en 
geiten konden de zaak kort houden. Maar in deze tijd is machi
naal maaien de norm. Dat is economisch en ook veilig. Reeds vijf
entwintig jaar geleden kon men een mens op de maan zetten en 
een Oosterscheldedam voorstellen, maar bij het ontwerpen van 
een veilige maaimachine voor steile taluds staan onze ingenieurs 
handenwringend en met tranen in de ogen toe te zien. Een ander 
leuk detail zijn nog de fietspaden die laag binnendijks ontworpen 
worden. Want voor fietspaden zijn er wel aardige subsidies. Dat 
vrijwel elke fietser liever bovenop dan onderaan de dijk rijdt, doet 
niet ter zake; deze zogenoemde fietspaden zijn namelijk verkapte 
onderhoudswegen, op een prikkie gekocht. Dat bredere spoor door 
het landschap eist zijn tol, maar wie maalt daarom? 

Verweer 

Diverse groepen hebben de provincie Gelderland erop gewezen 
dat de verantwoordelijkheid die zij onlangs in de schoot geworpen 
kreeg, consequenties heeft. Zij zal op een andere manier met de 
'local warlords' om moeten gaan en haar tanden moeten laten 
zien. Dat zal onder andere betekenen dat zij erop moet toezien 
dat de lokale projecten nu al worden voorzien van goede en tijdi
ge inventarisatie van de LEC-waarden. Want als het werkelijk zo 
mocht zijn dat bepaalde stukken gevaarlijk zijn, dan moet hier op 
korte termijn het achterstallig onderhoud aangepakt worden. 
Men verkeert dan eenvoudigweg niet in de luxe positie om in 
1996 of 1997, wanneer de zaak niet behoorlijk in kaart gebracht 
en ontworpen blijkt, het huiswerk over te laten doen en met ver
betering te wachten tot 2000. Zoals het er nu voorstaat, blijken 
het niet de actiegroepen te zijn, maar de provincie die vertragin-

gen bewerkstelligt. Inmiddels zijn er sinds het rapport van Boer
tien al zes kostbare seizoenen verstreken, zonder dat een grondi
ge verantwoorde inventarisatie plaatsvond. 

Vertrouwensbreuk 

Inmiddels zijn zowel lokale groeperingen als overkoepelende or
ganisaties danig gefrustreerd door de machteloosheid van de pro
vincie om daadwerkelijk de macht uit te oefenen die de burgers, 
indirect, aan haar hebben 'opgedragen'. Gelderland ervaart die 
macht nu als 'opgedrongen' en is niet van zins paal en perk te 
stellen aan het vernietigende werk van lokale machtselites; clubs 
die overigens nauw verweven zijn met het zogenoemde 'Groene 
Front'. Na herhaald aandringen in meerdere gesprekken, zowel 
in Arnhem als op lokatie, gaan de rivierdijkbeschermers nu tot 
actie over. Immers, met de uitspraak van de Europese Commissie 
en de r.esultaten van Lambers' onderzoek in de hand, zullen zij de 
geest van Boertien vaardig kunnen doen worden over de dijken. 
Dit is overigens bepaald niet iets waar zij onverdeeld gelukkig 
mee zijn. Zoals de laatste brief (van 7 juni jl.) van de stichting 
'Red ons rivierlandschap' aan de provincie Gelderland afsloot: 
"Dit betekent dat ook voor trajecten die onder het zogenaamde 
artikel 33 vallen een milieu-effect-rapportage vereist is. Dat wil 
niet zeggen dat het voor elk van die trajecten ook daadwerkelijk 
nodig zal zijn een dergelijke procedure af te dwingen. In diverse 
gevallen wordt er immers constructief samengewerkt door de 
diverse partijen om tot een verantwoorde aanpak van de dijkver
betering te komen, in de geest van de Commissie Boertien. Daar 
echter, waar dit niet het geval is, zullen wij niet aarzelen om de 
vernieling van ons rivierlandschap te stoppen door van de uit
spraak van de EC gebruik te maken. De rechter zal de betrokken
heid dan alsnog dwingen om op een verantwoorde wijze veilig
heid te paren aan behoud van schoonheid." 

Het wachten is nu op een uitspraak van de arrondissementsrech
ter in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWE) en in 
een kwestie waarbij, ondanks de schone beloften hieromtrent, 
soepel democratisch samenspel tussen burger en overheid helaas 
is uitgebleven. Maar ik heb de indruk dat zowel de provincie Gel
derland als de lokale overheden nog een lange weg te gaan heb
ben alvorens men in staat is op een moderne en volwassen wijze 
de dialoog met de burger aan te gaan. 

Conclusie: niet Rijkswaterstaat, waar inmiddels een cultuuroms
lag heeft plaatsgevonden, is het struikelblok voor de bescherming 
van het rivierlandschap, maar de lokale machtsblokken. Kenne
lijk kan de provincie deze 'bak met springende kikkers' (polder
districten, waterschappen) gewoonweg niet in bedwang houden. 

De titel van dit stuk luidt 'Het rivierlandschap bedreigd'. De ri
vier kan als een bedreiging worden gezien waartegen rivierdijken 
worden opgeworpen. Maar diezelfde rivier moet ook worden bes
chouwd als integraal onderdeel van ons landschap, met uiter
waarden, dijken en binnendijks land. In zo'n visie is de rigou
reuze aanpak van dijkverbetering een bedreiging van een belang
rijke waarde van ons nationale cultuurgoed. Niet alleen het TGV
traject, de Betuwespoorlijn en de afkalving van het Groene Hart, 
maar ook aantasting van dit meest gezichtsbepalende aspect van 
Nederland, het rivierlandschap, verdient onze aandacht .• 
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