
VWG Nieuwsbrief  15 mei 2018 

 

De Nieuwsbrief van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis verschijnt 1 x per maand 

rond de 15e van de maand. 

 

Als u deze Nieuwsbrief voor het eerst ontvangt dan is dat omdat u zich geregistreerd heeft 

voor het symposium 200 jaar NAP dat op 19 februari j.l. werd gehouden. 

Als u deze Nieuwsbrief per mail wenst te ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken via: 

info@waterstaatsgeschiedenis.nl 

In andere gevallen hoeft u verder niets te doen. 

De Nieuwsbrief is ook te vinden op de website: waterstaatsgeschiedenis.nl 

 

In de Nieuwsbrief wordt een overzicht gegeven van zaken die de vereniging zelf betreffen, 

een agenda van activiteiten binnen of buiten de vereniging en een selectie van de groetere 

projecten die in uitvoering zijn bij de hoogheemraadschappen en waterschappen. 

 

Aan de Vrije Universiteit is de leerstoel Waterstaatsgeschiedenis. Op dit moment is mevr. 

Prof. dr. P.J.E.M. van Dam hoogleraar van deze leerstoel. 

 

VWG Bestuur:  

 

VWG data: 

      

Voorjaarsexcursie: 7 juni 2018: Provincie Zuid Holland; Gouda. Deze week ontvangt u de 

uitnodiging voor deze excursie heeft u kortgeleden ontvangen of is alsnog opvraagbaar via het 

bovenstaande mailadres.  

Tijdens deze excursie zal er een verhandeling worden gehouden over hoe Gouda zich 

eeuwenlang van een monopolie positie wist vast te verzekeren voor de vaarroute tussen noord 

en zuid en zowel landelijk als internationaal een zeer belangrijke rol speelde. Het verleden 

ontmoet het heden door een bezoek aan de Julianasluis.  

De locatie van samenkomst is de gerestaureerde Kleischuur, Vest 2 in Gouda. De jaarlijkse 

ALV wordt gehouden en ’s middags wordt er gewandeld in de binnenstad van Gouda op 

verschillende punten wordt tekst en uitleg gegeven en gevaren.   

 

Najaarsexcursie: 5 oktober 2018: Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en Waterschap 

Scheldestromen, Middelburg: 65 jaar na 1 februari 1953 en 60 jaar Deltawet; 7 mei 1958 

De ontvangst is om 10.30 u in het Abdijcomplex in Middelburg. 

 

De bijdrage voor deelname is gesteld op e 20,- per excursie per lid en gezinslid. 

In augustus ontvangt u de uitnodiging en het programma voor deze Najaarsexcursie. 

 

Ook in 2019 wordt er weer een Voor- en Najaarsexcursie gehouden, de bestemmingen zijn 

bekend maar er moet nog een invulling aan worden gegeven. 

6 juni 2019: Waterschap Drents Overijsselse Delta: 100 jaar Watergemaal A.F. Stroink 

4 oktober 2019: Het werk van de baggeraars. 

 

Mocht u als lid van de vereniging een wens hebben of een suggestie willen doen voor een 

bestemming dan mag u dat altijd kenbaar maken een de Excursiecommissie.  

Het kan zijn omdat u kennis heeft van een bijzonder werk in uw omgeving of een historisch 

feit waar regionaal aandacht aan wordt besteed.  
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Met het geven van een tip doet u ons en de leden van de vereniging een plezier. Mochten we 

de suggestie nader uit gaan werken dan zullen we zeker een beroep doen op uw kennis ter 

plaatse.  

 

De volgende excursies staan nog open: 

Voorjaarsexcursie 2024 en verder 

 

Vincent Erdin, Pieter Jan Hofman en Adrie de Kraker 

Excursiecommissie 

 

Website: 

De vereniging heeft een website die te vinden is via de zoekterm: 

Waterstaatsgeschiedenis.nl 

 

 

 

Data: 

Vrijdag 25 mei: Opening tentoonstelling: ,,Landschap Battenoord” op elf plaatsen in het 

landschap vertellen ooggetuigen van de Watersnoodramp 1953 hun verhaal. 

Locatie: Camping De Grevelingen, Havenweg 1, 3244 LK Nieuwe Tonge 

Tijdstip: Ontvangst om 10.00 u in de recreatiezaal van de Camping. 

 

De volledige uitnodiging staat op de website: waterstaatsgeschiedenis.nl 

 

Vrijdag 21 september: Water Heritage, verdere gegevens volgen nog. 

 

 

Nieuws van de waterschappen 

Op veel plaatsen in dit land wordt er aan verschillende grote projecten gewerkt, of deze zijn in 

voorbereiding. Onderstaand enkele van die projecten. 

Van alle genoemde werken, meer informatie is te vinden op de website van het waterschap. 

 

Waterschap Noorderzijlvest (Groningen) 

Komend najaar worden er twee rijksmonumenten gerestaureerd het gaat om de Kruissteekklap 

bij Usquert (19e eeuw) en Zuidema’s klap bij Niekerk (1879, gemeente De Marne) over het 

Hunsingokanaal. 

 

N het kader van het Project Droge Voeten 2050 wordt de capaciteit van het H.D. Louwes 

gemaal bij Zoutkamp uitgebreid en wordt onderzocht hoe de sluis bij Schouwerzijl opnieuw 

dichtgemaakt kan worden. 

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle) 

In het Nationaal Park Drents Friese Wold wordt gewerkt aan het herstel van Oude Willem, het 

brongebied van de Vledder Aa en daarmee samenhangend het hoogveengebied. 

 

Bij Kampen is de aanleg van het Reevediep in volle gang. Het Reevediep is een bypass tussen 

de IJssel en het IJsselmeer. Via het Reevediep en het Drontermeer kan extra water als gevolg 

van hoge waterstanden vanuit de IJssel naar het IJsselmeer worden afgevoerd. Het project 

maakt deel uit van Ruimte voor de Rivier. 



 

Waterschap Vechtstromen (Almelo) 

Met samenwerking in het Watercollectief wordt er gewerkt aan het Landgoed De Hulst 

(Oldenzaal) het gaat om het realiseren van een combinatie tussen natuur en wonen. 

 

Waterschap Vallei en Veluwe (Apeldoorn) 

Het versterken van de Grebbedijk is in voorbereiding. De huidige dijk moet versterkt worden 

vanwege het grote aantal inwoners (250.000) in het gebied en de economische waarde. Hoe 

het werk wordt gerealiseerd is momenteel in onderzoek. 

 

De Binnenveldse Hooilanden is een project van 286 hectare tussen Ede, Rhenen, Veenendaal 

en Wageningen. Hier gaat het om natuurherstel waaronder de loop van de Kromme Eem en 

het maken van een waterberging 

 

Waterschap Rijn & IJssel (Doetinchem) 

Er wordt gewerkt aan het herstel van de Ratumsebeek, Willinkbeek, Boven Slinge en de 

Osink – Bemersbeek. Dit zijn vier beken bij Winterswijk oost. Het herstel van de beken past 

in het project Kader Richtlijn Water 

 

Waterschap Rivierenland (Tiel) 

Op meerdere plaatsen is en wordt gewerkt aan het verstevigen van de dijken in het 

Rivierenland: Streekkerk – Ameide sluis, Tiel – Waardenburg en Wolferen - Sprok 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Houten) 

Het hoogheemraadschap gaat in de komende jaren werk uitvoeren aan de gekanaliseerde 

Hollandse IJssel (Vreeswijk – Gouda, komt ook ter sprake tijdens de lezing op 7 juni: 

Voorjaarsexcursie Gouda!)  

 

Het Hoogheemraadschap wil samen met de agrarische sector maatregelen nemen om de 

bodemdaling in het gebied af te remmen. Per project is een subsidie beschikbaar. Een 

watermakelaar begeleidt de agrariërs. 

 

Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden) 

De regio Boskoop staat vanouds bekend om de boomteelt. Door de veranderingen in het 

klimaat die langzaam maar zeker zicht- en merkbaar worden, worden er in het sierteeltgebied 

maatregelen genomen om bijvoorbeeld zware clusterbuien op te vangen. De grote 

hoeveelheden neerslag die soms in korte tijd vallen kunnen schadelijke gevolgen hebben op 

de groei van de bomen en andere gewassen. 

 

Het Hoogheemraadschap gaat opnieuw na welke maatregelen er in de 200 polders genomen 

moeten worden om de waterbestendigheid tegen het jaar 2050 op orde te hebben. Dit naar 

aanleiding van nieuwe gegevens die het KNMI in 2014 aanleverde. 

 

Waterschap Scheldestromen (Middelburg) 

In de komende maanden worden de technische installaties van het gemaal Boreel (1929) 

vervangen. Het gemaal staat in Middelburg aan het Kanaal door Walcheren. Gemaal Boreel 

zorgt voor de waterafvoer in de polder Walcheren (10.500 hectare). Het gemaal heeft een 

capaciteit van 800 m3 per minuut. 

 

Waterschap Limburg (Roermond)  



Het waterschap heeft een primaire waterkering van 179 km. hiervan is 4 kilometer 

demontabel. Iedere zes jaar moet een demontabele waterkering worden getest. Dit voorjaar 

gebeurde dat in de plaatsen Arcen, Bergen en Well. 

 

Voor alle projecten geldt: op de website van het hoogheemraadschap of waterschap is meer te 

lezen over het genoemde project. 

 

Verkiezingen: 

In 2019 zullen er weer bestuursverkiezingen worden gehouden. Bij alle waterschappen en 

hoogheemraadschappen wordt aandacht besteed aan de komende verkiezingen. Bij sommige 

waterschappen worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om het werk bekender te 

maken en een inkijk in het bestuur en de organisatie te geven. 

 

Oproep: 

De Stichting Mergor in Mosam (onderwater onderzoek van archeologische projecten) doet 

onderzoek naar schuine of liggende peilschalen.  

Deze peilschalen liggen in een dijklichaam. Het kan zijn dat u op de hoogte bent van zo’n 

locatie. De stichting zou dan graag de vindplaats en een afbeelding van de peilschaal willen 

ontvangen. 

Peter Seinen wijst er namens de stichting op dat het waardevolle aspect van deze bijzondere 

peilschaal onvoldoende wordt ingezien. De stichting wil daar door middel van dit onderzoek 

verandering in brengen. 

Op de website treft u een voorbeeld aan van een hardstenen peilschaal bij Sleeuwijk. 

 

De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis wil in de komende jaren aandacht besteden aan 

historische feiten die het vakgebied raken: 

 

2019: 60 jaar Lauwersmeer 

2021: Sint Elisabethsvloed (1421) 

2022: Afsluiten van de Kromme Rijn (1122) 

2022: De Haarlemmermeer viel droog (1852) 

2022: De (Oude) Hollandse Waterlinie bestaat 350 jaar (1672) 

2030: Begin aanleg van de Stelling van Amsterdam (1880) 

 

Dit kan op verschillende manieren: via een artikel in het Tijdschrift Waterstaatsgeschiedenis 

via een van de jaarlijkse symposia of via een van de komende Voor- of Najaarsexcursies. 

 

 

Ten aanzien van berichten en mededelingen: 

De Nieuwsbrief verschijnt 1 x per maand, het streven is op of kort na de 15e van de maand. 

Mocht u mededelingen willen laten opnemen dan is het prettig als u hier rekening mee wilt 

houden. 

Berichten die u wilt aanleveren voor plaatsing op de website: berichten zullen (als er aanbod 

is) op vrijdag worden verzonden aan de webmaster. 

 

Vincent Erdin 

Secretaris VWG 

15 mei 2018 


