
VWG Nieuwsbrief  14 november 2020 

De Nieuwsbrief van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis verschijnt 1 x per maand 
rond de 15e van de maand. 

Ten aanzien van de veranderingen van de Nieuwsbrief is besloten om een splitsing aan te 
brengen in de korte en langere berichten. 
De korte berichten kunt u vanaf oktober lezen in de maandelijkse Nieuwsbrief die per 
mailbericht wordt toegezonden. De langere berichten worden rechtstreeks op de website 
geplaatst en alleen nog genoemd in de Nieuwsbrief. 

Op de website geplaatst:  
1: Houten peilschaal gevonden in Schiedam, wie kan er meer over vertellen? 
2: Water is weer terug in het stedelijk gebied (vanaf 17 november) 

VWG Bestuur:  

De eerstvolgende bestuursvergadering zal op 14 december 2020 plaatsvinden. 

TWG 
De redactie verwacht dat nummer 2020 – 2 in december wordt uitgegeven. 
In 2021 verschijnt er een themanummer over de Sint Elisabethsvloed (1421) 

Eind september is er een kennismakingsbijeenkomst geweest tussen de besturen van de VWG 
en de Nederlandse Gemalen Stichting (NGS). Er is afgesproken om elkaar op de hoogte te 
houden van de nieuwsberichten en om de activiteiten die worden georganiseerd voor 
wederzijdse belangstellenden open te stellen. 
De NGS geeft periodiek Nieuwsflitsen uit. Zodra die is verschenen leest u dat in deze 
Nieuwsbrief en staat er een link bij waar u de Nieuwsflits kunt lezen. 

VWG data: 

De eerstvolgende excursie is de Voorjaarsexursie van donderdag 3 juni 2021. 
Waterschap Rijn en IJssel is bereid gevonden om de datum van 4 juni van dit jaar naar 3 juni 
2021 door te schuiven. Het onderwerp blijft actueel: aanvoer van water, droogte en 
bekenstelsel in de Achterhoek. 

Ondanks alle maatregelen die momenteel van kracht zijn hopen we dat een bijeenkomst in 
juni weer tot de mogelijkheden zal behoren. Het kan zijn dat we de excursie vanuit een punt 
organiseren zonder verdere verplaatsingen, lezingen als te doen gebruikelijk, lunch en een 
wandeling. Uiteraard hopen wij net als ieder ander dat de beperkende maatregelen van dit jaar 
in het komende voorjaar opgeheven zullen zijn zodat een excursie weer tot de mogelijkheden 
behoort. Uiteraard houden we u op de hoogte met inachtneming van de ruimte die wordt 
geboden. 

Vincent Erdin en Pieter Jan Hofman 



Excursiecommissie 

Website: 
De vereniging heeft een website die te vinden is via de zoekterm: 
Waterstaatsgeschiedenis.nl 

Op de website zal een verwijzing worden opgenomen naar de hoogheemraad- en 
waterschappen en specifiek naar het beleid ten aanzien van Cultureel Erfgoed. 
Als er geen document digitaal beschikbaar is dan zal er een korte omschrijving worden 
opgenomen waaruit het cultureel erfgoed bestaat. 

Algemeen: 

Vertraging werkzaamheden renovatie Afsluitdijk 

Een fout in het ontwerp van de nieuw te bouwen en te renoveren spuisluizen levert een 
vertraging op van drie jaar. De werkzaamheden aan de Afsluitdijk zullen hierdoor pas in 2025 
zijn afgerond en niet in 2022 zoals aanvankelijk de bedoeling was. 
De twee gemalen die gebouwd gaan worden zullen in 2022 en anders in 2023 gereed zijn. 
Door het ontbreken van recente gegevens over waterstanden en golfhoogtes loopt de renovatie 
van de spuisluizen vertraging op. Behalve de bouw van de gemalen en de renovatie komt er 
ook een vismigratierivier. De drempel om van de Waddenzee naar het IJsselmeer te komen 
moet hierdoor geminimaliseerd worden. 
In het komend voorjaar zal duidelijk zijn wat de meerkosten zullen zijn. De minister van 
Infrastructuur rekent er op dat de meerkosten uit het Deltafonds zullen komen.  

Waterschap Noorderzijlvest (Groningen) 

Op 5 november 1920 werd het boezemgemaal De Waterwolf in Lauwerzijl in werking 
gesteld. Het zorgt voor afvoer van water in het gebied tussen Assen en een deel van het 
Hogeland van Groningen. Het water gaat vooral via het Reitdiep naar het gemaal en wordt 
dan op het Lauwersmeer uitgeslagen richting Waddenzee.   

Op donderdag 5 november 2020 was de officiële feestelijke bijeenkomst bij het gemaal en is 
er een kunstwerk onthuld. Gert Sennema (Grijpskerk) ontwierp een windvaan in de vorm van 
een waterwolf. De bijeenkomst op donderdag 5 november de dag waarop het gemaal 100 jaar 
bestond vond plaats in een zeer kleine bezetting: de twee gemaalbeheerders, de dijkgraaf en 
Gert Sennema van het kunstwerk. 
In 2021 zullen de voor dit jaar geplande maaldagen plaatsvinden, bezoekers zijn dan welkom, 
op de website Gemaal de Waterwolf staan de meest recente mededelingen. 



 

Afbeelding: Waterschap Noorderzijlvest 

Op 5 november 1920 werd het gemaal door Koningin Wilhelmina geopend. Een maand eerder 
was de vorstin in Friesland om het ir. D.F. Woudagemaal te openen. Het Woudagemaal is als 
gebouw een voorbeeld van de ,,Delftse school” en een van de laatste grote stoomgemalen die 
nog is gebouwd aan het eind van het stoomtijdperk. De Waterwolf was op verzoek van de 
provincie Groningen als elektrisch gemaal ontworpen, dat maakte de aanleg van een 
stroomvoorziening van de pas geopende Hunze energiecentrale noodzakelijk. 

Waterschap Vallei en Veluwe (Apeldoorn) 

Bij Terwolde (gemeente Voorst, Gelderland) wordt de eerste waterfabriek gebouwd die in 
2022 operationeel moet zijn. Hier wordt straks op grote schaal rioolwater gezuiverd dat zo 
schoon is dat het als voedingsbron voor de Twellose beek zal dienen.  
De pilot heeft aangetoond dat het mogelijk is om rioolwater zonder bacteriën te zuiveren maar 
dat het scheiden van stoffen een effectief resultaat laat zien. Bij dit nieuwe zuiveringsproces 
komen geen broeikasgassen vrij. De zoektocht naar een verbeterde methode begon vlak na 
een symposium in 2016. 
Water wordt nu circulair gemaakt en dat past in het streven van het waterschap om in 2050 
circulair te zijn. De verwachting is dat de Twellose beek nu over een langere periode in het 
jaar water zal dragen in plaats van langdurig droog te staan zoals nu het geval is. 
Pas als de waterfabriek op ware grootte zijn nut bewijst zullen de andere 16 rwzi’s oude stijl 
omgebouwd worden. 
De Twellose beek ontstaat bij het bekenstelsel van Wilp en stroomt via Twello naar de IJssel. 

Waterschap Rivierenland (Tiel) 



Deze maand begint de renovatie van het J.U Smitgemaal (Nederwaard 1 a) Kinderdijk. Dit 
gemaal is in 1970 als dieselgemaal gebouwd. Twee dieselmotoren worden nu vervangen door 
elektrische motoren. Onderzocht wordt of er een belevingscentrum over modern waterbeheer 
bij he gemaal kan worden ingericht. Het werk duur tot medio mei 2022. 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Houten) 
Klimaatvriendelijke ondernemen loont straks als ondernemers in willen schrijven op 
opdrachten van het hoogheemraadschap. 
Vanaf 1 januari 2021 zal het hoogheemraadschap het CO 2 beleid van een ondernemer 
meewegen in de gunning van een opdracht. 
Op 24 november organiseert het hoogheemraadschap een webinar over dit onderwerp. 

Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (Amsterdam) 

Op 28 oktober is Gerhard van den Top tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis in 
Haarlem beëdigd door de Commissaris van de Koning in Noord Holland als dijkgraaf van het 
waterschap. Hiermee begint Van den Top aan zijn tweede termijn als dijkgraaf. 

Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden) 

 

Turfmarkt – Gouda (opname oktober 2020) 

Op 28 oktober heeft de gemeenteraad van Gouda ingestemd met het voorstel om een 
peilverlaging van 25 cm. in de binnenstad door te voeren. Dit besluit zal vanaf 2024 gefaseerd  
worden uitgevoerd met 5 cm. per jaar. 



In de vorige Nieuwsbrief werd al kort gerefereerd aan Delft waar het water langs het Rietveld 
en de Vlamingstraat ook met regelmaat over de kademuur stroomde. Het Hoogheemraadschap 
van Delfland heeft gekozen om een klein gemaal aan de Kantoorgracht te plaatsen en de 
verbinding tussen de Kantoorgracht en de Schie af te kunnen sluiten bij hoge waterstanden in 
de binnenstad. 

 

Vlamingstraat (november 2020) 



 

Kantoorgracht met gemaal en mogelijkheid om de gracht af te sluiten, op de achtergrond zijn 
de rood witte slagbomen zichtbaar van een brug over de Delftsche Schie (november 2020) 

Waterschap Scheldestromen (Middelburg) 
Zeeland heeft als eerste regio de Regionale Energie Strategie (RES) vastgesteld waarin staat 
hoe een regio in 2050 energieneutraal moet zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving zal de 
RES doorrekenen. Deelnemers zijn de 13 gemeenten in Zeeland, het waterschap en de 
provincie. 
Om ook de basisscholen te betrekken bij deze ambitie is er ook een KinderRes opgesteld, van 
131 blz. naar 1 tekening. De tekening zal tijdens gastlessen worden gebruikt. Kinderen in 
groep 7 en 8 zijn in 2050 ruime dertigers en zullen dus volledig opgroeien met het uitvoeren 
van de doelstellingen uit het RES.  

Het waterschap gaat een uniform beleid voeren ten aanzien van natte (5145 km) en droge 
sloten (6809 km). Daarmee wordt het onderscheid dat rechtsvoorgangers in het verleden 
tussen nat en droog maakten beëindigd. 
De nieuwe definitie heeft vooral gevolgen voor het spuiten langs sloten en het toepassen van 
een teeltvrije zone langs een sloot, hiermee wordt voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in een 
sloot terecht kunnen komen. Het aanplanten van een bloemenlint langs de randen van een 
akker is dan wel mogelijk. 

Waterschap Brabantse Delta (Breda) 
Tot 23 november wordt de actie Waterbazen in actie gehouden. Jongeren worden opgeroepen 
een filmpje te maken waarin zij laten zien hoe zij met schoon en voldoende water bezig zijn. 
Via sociale media kunnen de filmpjes worden ingestuurd. Het gaat om een landelijke actie 



waar alle waterschappen aan mee doen. Doel van de actie is om het werk van de schappen 
onder de aandacht te brengen en het waterbewustzijn te vergroten. 
  
Integrale Technische Adviesdiensten 
Vier Hoogheemraad- en waterschappen hebben een raamovereenkomst Integrale Technische 
Adviezen gesloten Rok Ita. Het gaat om het Hoogheemraadschap Delfland, 
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta, 
Waterschap Brabantse Delta. 
De raamovereenkomst gaat uit van samenwerking tussen marktpartijen, het informeren van 
partijen over aanstaande werkzaamheden en het bundelen van kennis. De raamovereenkomst 
geldt voor een periode van 3 jaar met een optie om die nog drie keer met een jaar te 
verlengen. 

Waterschap Aa en Maas (’s Hertogenbosch) 

Het waterschap is voorzichtig positief over de grondwaterstand. Na een droge 
septembermaand viel er in oktober zoveel neerslag dat er op veel plaatsen weer sloten werden 
gevuld en de grondwaterstand steeg. Op de hoge zandgronden blijft het watertekort aanwezig. 
Het waterschap wil de neerslag die deze maand valt zoveel als mogelijk bufferen op de Dieze 
en bij de waterberging Hooidonk. 

Unie van Waterschappen (Den Haag) 

De Unie van Waterschappen publiceert vrijwel dagelijks korte berichten over actualiteiten op 
het vakgebied. Op dit moment is er met regelmaat aandacht voor de verkiezingsprogramma’s 
die nu geschreven worden in de aanloop naar de verkiezingen van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal op 17 maart 2021. 
Iedereen kan zich inschrijven voor deze Nieuwsberichten via de site van de Unie van 
Waterschappen. 

Het belang van het Winschoter Peil als waterpassing in de provincie Groningen, dit bericht 
moet worden uitgesteld. Reden is de tijdelijke sluiting van de Groninger Archieven waar het 
dossier over de Waterpassing van 1853 ter inzage ligt. 
Het sleuteltje voor het belang van het Winschoter Peil kon wel eens in Delft liggen. 

De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis wil in de komende jaren aandacht besteden aan 
historische feiten die het vakgebied raken:  

2020: Overstroming van de grote rivieren in 1820 
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) 
2024: Volledige ingebruikname Blankenbergtunnel tussen de A-15 en A-20 



2025: 1825 Overstroming langs de Zuiderzeekust (Land van Vollenhove) 
2025/ 26: Overstroming grote rivieren die begon op 19 december 1925 maar liep door naar 
1926 
2030: Begin aanleg van de Stelling van Amsterdam (1880) 

Data: 

17 november 12.00 u. – 13.30 u: Webinar Water and Heritage 
Op 19 november vindt een mooi digitaal congres plaats onder de titel: Meer dan menselijk verleden. 
Eco-geschiedenis en Environmental Humanities. 

 De doelstelling is het introduceren en verder bekend maken van het vakgebied van de ecologische of 
milieugeschiedenis binnen de klassieke politieke en socicaal-economische geschiedenis. En daarin is 
de watergeschiedenis natuurlijk zeer prominent aanwezig. 

In de openingssessie ‘Watery Horizons: Historical and literary imagineries’ (10.00 u) treden twee grote 
specialisten op met prachtige lezingen (we werken met video-powerpoints en ik heb ze al mogen 
zien). Tim Soens heeft een verassend verhaal waarin hij  de vraag stelt, wat wij kunnen leren uit ons 
succesvolle omgaan met overstromingen om toe te passen op het voorkomen van epidemieën als 
Covid-19? Katie Ritson benadert de lage landen vanuit een heel bijzonder literair-historisch 
perspektief, waarin ze klassieke Nederlandse literatuur koppelt aan de werken van Amitav Gosh over 
de lagen delen van India. 

In de middag zijn nog drie sessies, ondermeer over klimaatverandering, waarbij de bekend historicus 
Dagomar Degroot optreedt, die een boek geschreven heeft over hoe de Republiek zich aanpaste aan 
de Kleine IJstijd (The Frigid Golden Age). 

Toegang tot dit congres is gratis en de inschrijving staat nog open tot woensdag. 

De hele url: 

https://knhg.nl/2020/07/16/19-november-digitaal-jaarcongres-2020-in-samenwerking-met-
environmental-humanities-center-vu/ 

 28 november – 28 februari 2021: Stedelijk Museum Alkmaar: Ode aan het Landschap. In 
samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laat het museum de 
tentoonstelling: ,,Weids” zien. HHNK heeft werken uit de eigen kunstcollectie ter beschikking 
gesteld. De blik door kunstenaars op het landschap tussen de 17e en 21e eeuw. 

Ode aan het Landschap is het thema voor 2021 door het NBTC Holland Marketing (Nationaal 
Bureau Toerisme en Congressen). 

2 december 2020: prof. dr. mr. Herman Havekes spreekt de inaugurele rede uit bij het 
aanvaarden van zijn ambt als hoogleraar in Utrecht. Deze bijzondere bijeenkomst is alleen op 
persoonlijke uitnodiging bij te wonen, te volgen via een link. Deze link zal rechtstreeks op de 
website worden geplaatst zodra die bekend is. 

Dit jaar bestaat de VWG 30 jaar en SSF 35 jaar. Bij het vorige lustrum (25 jaar VWG en 30 
jaar SSF) is een gezamenlijk symposium gehouden op Fort Vechten bij Bunnik. 
Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van SSF en VWG is bezig om opnieuw een 
lustrumbijeenkomst/ symposium te organiseren. Op 8 april 2021 zal dit lustrum opgeluisterd 
worden met een symposium in de Geertekerk in Utrecht. 
Aanmelden kan via de website VWG. Op de Homepage staat de kalender met 8 april 2021. 

https://knhg.nl/2020/07/16/19-november-digitaal-jaarcongres-2020-in-samenwerking-met-environmental-humanities-center-vu/
https://knhg.nl/2020/07/16/19-november-digitaal-jaarcongres-2020-in-samenwerking-met-environmental-humanities-center-vu/
https://knhg.nl/2020/07/16/19-november-digitaal-jaarcongres-2020-in-samenwerking-met-environmental-humanities-center-vu/


In 2021 wordt van 1 tot en met 4 september de European Association for Urban History in 
Antwerpen gehouden. 
Recent verschenen: 
Watermolens in Noord – Brabant, Wiro en Wim van Heugten; isbn 978 90 5345 502 9 224 p. 
(Matrijs – Utrecht). De auteurs beginnen met het beschrijven van de Romeinse tijd in het 
gebied wat nu de provincie Noord – Brabant is en geven een overzicht van de 90 watermolens 
die nu nog bekend zijn waarvan er 13 nog hun rad hebben. Soms is de molen aan het zicht 
onttrokken zoals de Middeleeuwse watermolen van Gennep die in 1863 onderdeel is 
geworden van een weverij. Uitgegeven bij Matrijs; isbn 978 90 5345 502 9. 

Oproep: 
Mochten er wijzigingen in uw adressering zijn door verhuizing of het mailadres wilt u die dan 
doorgeven aan: info@waterstaatsgeschiedenis.nl . Helaas komt het voor dat het tijdschrift of 
een mailbericht naar een verkeerd adres wordt gestuurd.  

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 
14 november 2020


