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Wereldwijd is in uiterwaarden geregeld het-
zelfde patroon van menselijke activiteit te 
zien. In deze gebieden worden woningen en 
bedrijventerreinen gebouwd, die vervolgens 
worden bedreigd door overstromingen. In 
reactie daarop worden er nieuwe dijken 
gebouwd en bestaande verhoogd, waarna 
er nog meer waardevolle objecten worden 
gecreëerd. Uiteindelijk neemt het risico 
op overstromingen toe. Wat is de gedachte 
achter deze ontwikkeling? 

Van ontwikkelaars en architecten tot 
bouwkundigen: van bouwprojecten in de 
uiterwaarden worden vele bedrijfssectoren 
beter. Grondeigenaren en gemeenten 
profiteren van stedelijke ontwikkeling 
op aantrekkelijke locaties in de buurt 
van rivieren. Vanuit dit oogpunt worden 
uiterwaarden beschouwd als winstgevende 
gebieden en worden ze beheerd met een 
winstoogmerk. De grond langs de rivier 
wordt echter geregeld tijdelijk op een 
andere, ongewenste manier gebruikt. In 
de afgelopen vijftien jaar heeft zich in 
Midden-Europa bijna elk jaar een extreme 
overstroming voorgedaan. Oostenrijk, 
Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Groot-
Brittannië, Nederland en Polen hebben 
hiervan de gevolgen ondervonden. Elke 
keer richten deze overstromingen enorme 
schade aan en moet elke vierkante meter 
van de uiterwaarden met behulp van zand-
zakken, afdichtfolie en een grote hoeveel-

heid mankracht tegen het water worden 
beschermd. Met name grondeigenaren en 
waterbeheerorganisaties beschouwen en 
behandelen uiterwaarden als risicogebie-
den. Als de uiterwaarden eenmaal weer 
schoongemaakt en herbouwd zijn, worden 
waterbeheerorganisaties vooral door de 
politiek ondersteund bij het snel versterken 
en ophogen van de dijken. “Eeuwenlang 
is het rivierbeheer in Duitsland en vele 
andere landen grotendeels bepaald door de 
drang om overstromingen met methoden 
van ‘hard engineering’ te beheersen” 
(Moss & Monstadt, 2008). In deze fase 
worden uiterwaarden beschouwd als 
beheersbare gebieden. Naast deze techni-
sche reactie op een overstroming worden 
na verloop van tijd beleidslijnen opgesteld 
ter verbetering van de voorzorgsmaat-
regelen tegen overstromingen (Moss & 
Monstadt, 2008). Toch is bescherming 
tegen overstromingen slechts tijdelijk een 
politieke kwestie; als een wet eenmaal 
aangenomen is, komen andere onderwer-
pen weer hoger op de agenda van politici 
en planologen te staan. De uiterwaarden 
lijken veilig en lopen niet meer in het oog, 
waarna bestaande gebruiksmogelijkheden 
worden uitgebreid en nieuwe ontwik-
kelingen in de uiterwaarden plaatsvinden 
(Patt, 2001).

Zelfs extreme overstromingen weerhou-
den grondeigenaren er niet van in de 
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uiterwaarden te bouwen en de overtuiging 
dat rivieren ruimte nodig hebben, is voor 
waterbeheerorganisaties geen reden om 
geen dijken langs de hele rivier te bouwen 
en te onderhouden. Hoewel beleidsmakers 
richtlijnen opstellen, geven gemeentelijke 
planologische diensten toch bouwvergun-
ningen af in de uiterwaarden. Na verloop 
van tijd worden alle rivieren gevangen 
achter sterke en hoge dijken en is er geen 
land meer over voor de rivieren. Wat moet 
er worden gedaan om een technologische 
insluiting te voorkomen? Om deze vraag 
te beantwoorden, moet eerst achterhaald 
worden  welke principes er schuilgaan achter 
de huidige situatie in de uiterwaarden. In het 
volgende gedeelte zal een concept voorge-
steld worden voor om grond beschikbaar te 
maken voor rivieren: LATER (Large Areas 
for Temporary Emergency Retention, grote 
gebieden voor tijdelijke noodberging). Voor 
de implementatie hiervan zal een polyratio-
neel grondbeleid worden voorgesteld.

Principes in de uiterwaarden
De verschillende benaderingen van de 
risico’s in de uiterwaarden komen voort uit 
vier verschillende manieren waarop uiter-
waarden kunnen worden beschouwd, name-
lijk als winstgevend, risicovol, beheersbaar 
of niet in het oog lopend. In elk van deze 
zienswijzen wordt beweerd dat uiterwaar-
den waarheidsgetrouw en rationeel worden 
beschreven en op elk principe is een andere 
reactie vereist: winstgevende uiterwaarden 
moeten winst maken via een vrije markt, 
risicovolle uiterwaarden moeten gezamen-
lijk worden beschermd, in beheersbare 
uiterwaarden is een sterke hiërarchie nodig 
en niet in het oog lopende uiterwaarden 
hebben geen speciale aandacht nodig. Wat 
opvalt is dat elke zienswijze, elke reactie 
en elk principe klopt, maar dat ze opgeteld 

niet bij elkaar passen. Bovendien leidt de 
combinatie van de verschillende principes 
tot een irrationele conclusie: het risico 
wordt groter en de beschikbare hoeveelheid 
land voor de rivieren wordt kleiner. Zelfs 
de reeks extreme overstromingen van de 
afgelopen vijftien jaar heeft niets veranderd 
aan de irrationaliteit in de uiterwaarden. 
Nog steeds worden er waardevolle objecten 
neergezet, verwoest, herbouwd en uitge-
breid. Waarom?

Het antwoord op deze vraag kunnen we 
vinden in de theorie van polyrationaliteit 
(Davy, 2004 en 2008), die is afgeleid van de 
culturele theorie van Mary Douglas, Mike 
Thompson en anderen, en uitgaat van 
het idee dat in maatschappelijke situaties 
vier verschillende principes met elkaar 
strijden: individualisme, egalitarisme, 
hiërarchisme en fatalisme. Elk principe is 
in zichzelf rationeel, maar volgt zijn eigen 
zienswijze. Elk principe heeft zijn eigen 
wereldbeeld en zijn eigen reacties op de 
wereld (Davy, 2004; Thompson e.a., 1990). 
Polyrationaliteit is het resultaat van een 
productieve samenwerking tussen de vier 
principes (Davy, 1997). Het gaat uit van een 
gebrekkig robuustheid – gebrekkig omdat 
robuustheid alleen bestaat in een perma-
nente situatie van dynamische onbalans 
tussen de principes (Thompson e. a., 1990). 
Daarom werken de principes continu 
zowel mét als tégen elkaar (Davy, 1997). 
Polyrationele situaties zijn minder gevoelig 
voor veranderingen, omdat een externe 
verandering voor ten minste één principe 
niet onverwacht zal komen.

In de uiterwaarden zijn alle vier de prin-
cipes aanwezig. Ze kenmerken de verhou-
dingen tussen vier belangrijke maatschap-
pelijke actoren (planologische instellingen, 
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grondeigenaren, waterbeheerorganisaties 
en beleidsmakers) op een bepaalde manier. 
De relatie tussen planologische instellingen 
en grondeigenaren wordt gedomineerd 
door een individualistisch principe. 
Uiterwaarden worden beschouwd als 
winstgevende gebieden; de onzichtbare 
hand van de markt stuurt bestemmingen 
in de uiterwaarden en maakt het mogelijk 
winst te maken met bouwprojecten. De 
relatie tussen grondeigenaren en waterbe-
heerorganisaties is egalitair. Deze actoren 
zijn het er over eens dat waardevolle 
objecten moeten worden beschermd 
omdat uiterwaarden risicogebieden zijn. 
Waterbeheerorganisaties en beleidsmakers 
hebben een hiërarchische relatie met 
elkaar: bescherming kan worden geboden 
met behulp van technische constructies. 
In deze relatie worden uiterwaarden gezien 
als beheersbaar. De relatie tussen beleids-
makers en planologische instellingen is 
fatalistisch van aard, wat betekent dat beide 
kanten uitgaan van elkaars competentie 
maar dat ze niet ingrijpen in de concrete 
handelingen van de ander omdat uiter-
waarden immers niet in het oog lopen. De 
interactie tussen deze vier actoren is van 
belang om de maatschappelijke structuur 
van de uiterwaarden te begrijpen.

Maatschappelijke structuur van de uiterwaarden

De maatschappelijke structuur van 
uiterwaarden is polyrationeel van aard (zie 
afbeelding). De verschillende principes 
zijn in verschillende fasen dominant. Als 
de omgeving verandert, bijvoorbeeld als 
gevolg van een overstroming, neemt een 
ander principe de dominante rol over om 
de situatie te beheersen. De maatschap-
pelijke structuur van de vier principes 
ondersteunt het bestaan van dijken en 
aanvullende stedelijke ontwikkeling in de 
uiterwaarden. Uiteindelijk zullen de uiter-
waarden bijna volledig worden gekenmerkt 
door intensief grondgebruik in combinatie 
met hoge dijken. Dan is er geen grond meer 
beschikbaar voor de rivieren. Beleid dat het 
creëren van ruimte voor rivieren als doel 
heeft, faalt dan of is op essentiële punten 
belemmerd. De uiterwaarden worden dan 
technologisch verankerd in een structuur 
van dijken. Er is dus een concept nodig om 
in een dergelijke situatie, als de uiterwaar-
den al intensief worden gebruikt, land 
beschikbaar maken voor de rivieren. 

LATER
Beleid dat zich richt op het creëren van 
ruimte voor rivieren wordt nog niet op 
grote schaal toegepast. De implementatie 
ervan wordt belemmerd door de strijd 
tussen de principes. Het concept LATER 
is gebaseerd op het idee van calamiteiten-
polders. In tegenstelling tot de traditionele 
bescherming op basis van dijken wordt 
hierbij uitgegaan van een eenvoudig prin-
cipe: onder water zetten om te beschermen. 
In geval van extreme overstromingen 
worden waardevolle gebieden beschermd 
door minder waardevolle gebieden verder 
stroomopwaarts te laten onderlopen. 
Anders dan bij calamiteitenpolders 
worden in dit concept specifieke minder 
waardevolle gebieden verder stroomop-

Fatalistisch

Uiterwaarden zijn 

onopvallend 

Planologische
instellingen

Individualistisch 

Uiterwaarden zijn 

winstgevend

Beleidsmakers

Landeigenaren

Hiërarchisch

Uiterwaarden zijn 

beheersbaar 

Waterbeheer
organisaties

Egalitair

Uiterwaarden zijn 

risicogebieden



Jg. 42 / Nr. 1 / 2009 P. 48Rooilijn Polyrationeel grondbeleid voor overstromingen

waarts onder water gezet om specifieke 
waardevolle gebieden stroomafwaarts te 
beschermen. Waar moet LATER worden 
toegepast en wie gaat het betalen?

Bij deze vraag komt het grondrecht om de 
hoek kijken. Grondrechten worden niet op 
natuurlijke wijze toegekend maar worden 
door de maatschappij gecreëerd (Needham, 
2006). Het grondbeleid voor LATER is dan 
ook afhankelijk van de maatschappelijke 
structuur van het gebied. Zoals eerder 
gezegd, wordt de grond in een uiterwaard 
door verschillende principes op een ver-
schillende manier beschouwd, wat verschil-
lende vormen van grondbeleid oplevert. 
Volgens het principe dat uiterwaarden 
beschouwt als beheersbare gebieden is een 
sterke planologische aanpak nodig met 
regels en richtlijnen aan de hand waarvan 
toewijzings- en verdelingsaspecten van het 
grondbeleid worden bepaald. Volgens het 
individualistische principe zijn uiterwaar-
den winstgevende gebieden. Dit principe 
gaat uit van vrijheid en concurrentie: 
bescherming tegen overstromingen moet 
worden geprivatiseerd en LATER moet 
aan de hand van marktwerking worden 
ingevoerd. In het egalitaire principe wordt 
echter de nadruk gelegd op de gemeen-
schap. Iedereen in een gemeenschap wordt 
bedreigd door de risico’s in uiterwaarden 
en daarom moeten de leden van de 
gemeenschap zich aansluiten bij ‘grond-
trusts’ om stroomopwaarts gelegen grond 
beschikbaar te maken. De fatalistische 
reactie op uiterwaarden, ten slotte, is dat 
voor niet in het oog lopende uiterwaarden 
geen speciaal grondbeleid nodig is.

Elke vorm van grondbeleid is wel voor 
ten minste één van de partijen rationeel, 
maar geen enkele is dat voor allemaal 

(Schwarz & Thompson, 1990). De 
hierboven beschreven benaderingen van 
grondbeleid zijn dan ook monorationeel. 
De uiterwaarden worden echter beheerd 
door vele rationele principes. De vier 
ideeën van grondbeleid, planologie, markt, 
gemeenschap en fatalisme, houden geen 
rekening met alle vier de principes die 
erbij betrokken zijn. LATER kan met geen 
enkele monorationele vorm van grondbe-
leid succesvol worden geïmplementeerd. 
Als grondbeleid enige kans van slagen wil 
hebben, moet rekening worden gehouden 
met alle betrokken principes.

Naar een polyrationeel 
grondbeleid
We hebben een polyrationeel grondbeleid 
nodig voor LATER, waarin de hiërar-
chische, individualistische, egalitaire en 
fatalistische principes met elkaar worden 
gecombineerd. Een verplichte verzekering 
tegen natuurrampen kan de aanzet geven 
tot een dergelijk grondbeleid. Het idee is 
dat elke grondeigenaar verplicht wordt 
gesteld een verzekering af te sluiten tegen 
natuurrampen. In gebieden waar een groot 
overstromingsgevaar bestaat, zal de premie 
erg hoog zijn. Zowel verzekeraars als hun 
klanten hebben echter belang bij lage 
premies om de verzekering aantrekkelijk te 
houden. Verzekeraars bieden grondeigena-
ren daarom verlaagde verzekeringspremies 
als zij zichzelf beschermen tegen extreme 
overstromingen. Deze bescherming zou de 
vorm kunnen hebben van het hier voor-
gestelde concept LATER. Grondeigenaren 
kunnen dan grondtrusts opzetten om 
met andere grondeigenaren te onderhan-
delen over het recht op het onder water 
zetten van gebieden stroomopwaarts. 
Als er geschikte risico-overeenkomsten 
kunnen worden afgesloten, ontvangen 
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eigenaren van stroomopwaarts gelegen 
grond betalingen van de eigenaren van 
stroomafwaarts gelegen grond. Deze 
laatsten betalen daarentegen lagere verze-
keringspremies. Zo maakt een verplichte 
verzekering tegen natuurrampen in feite 
het concept LATER mogelijk en wordt het 
een vorm van grondbeleid.

Deze oplossing is een vorm van polyratio-
neel grondbeleid, omdat het tegemoetkomt 
aan alle principes. Het verplichte karakter 
van de verzekering voldoet aan het 
hiërarchische uitgangspunt dat er regels 
en richtlijnen nodig zijn om om te gaan 
met extreme overstromingen. Ook in het 
individualistische principe is voorzien: 
de onderhandelingen en de onzichtbare 
hand van de markt leiden immers tot een 
winstgevende implementatie van LATER. 
De egalitaristen zullen zich ook in de 
oplossing kunnen vinden, omdat verze-
keringen zijn gebaseerd op het idee dat de 
omgeving van de verzekerde de slachtoffers 
helpt. Bovendien zijn grondtrusts nodig om 
onderhandelingen tussen stroomopwaarts 
en stroomafwaarts gelegen gebieden 
mogelijk te maken (individuele grondei-
genaren zijn waarschijnlijk niet in staat 
om genoeg eigenaren van stroomopwaarts 
gelegen grond te kunnen betalen voor het 
onder water zetten van hun land om de 
hoeveelheid water significant te kunnen 
verminderen). Zelfs voor fatalisten heeft 

het verzekeringsconcept een antwoord: met 
het hier beschreven model van grondbeleid 
zijn uiteindelijk ook fatalisten verzekerd. 
Ze moeten wel zeer hoge premies betalen, 
maar als er zich een overstroming voor-
doet, wordt hun schade wel gedekt. De 
verplichte verzekering tegen natuurrampen 
is daarmee een polyrationele vorm van 
grondbeleid, welke tegemoet komt aan alle 
principes die in de uiterwaarden heersen. 
Zo kan een polyrationeel grondbeleid 
een manier zijn om een technologische 
insluiting te voorkomen.
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