
 

 

VWG Nieuwsbrief  15 juli 2020 

 

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

rond de 15e van de maand. 

 

 VWG Bestuur:  

 

Uit de bestuursvergadering van 30 juni: 

Het bestuur heeft ingestemd met een verzoek om een bijdrage in de kosten van een nieuw deel 

in de serie: Water, cultuur en geschiedenis. Dit 5e deel zal naar verwachting in december 

verschijnen. 

 

Het bestuur zal uit zes leden bestaan en niet langer uit zeven leden, de opengevallen plaats zal 

daarom vooralsnog niet worden ingevuld. Naar aanleiding van het opgestelde koersdocument 

zal er een bijeenkomst worden gehouden met een afvaardiging van de redactie, de hoogleraar 

en de adviesraad om te peilen hoe de VWG ook in de nabije toekomst een rol kan blijven 

spelen in en voor het vakgebied. Afhankelijk van de uitkomst van deze bespreking kan het 

koersdocument bijgesteld worden en kan de zoektocht naar een nieuwe voorzitter beginnen.  

 

Het bestuur heeft het voornemen om in augustus een schriftelijke ALV te houden. 

Op de agenda staan: het verslag van 19 maart 2019, het jaarverslag 2019 van de vereniging, 

de jaarrekening 2018 en 2019 en de benoeming van Hans Pluckel als bestuurslid. 

Er wordt voor een schriftelijke vergadering gekozen omdat op dit moment niet duidelijk is 

waar en wanneer we als vereniging weer bij elkaar zouden kunnen komen. 

 

De volgende bestuursvergadering zal op 17 september worden gehouden. 

 

TWG. 

De redactie verwacht dat nummer 2020 – 2 in december wordt uitgegeven. 

In het najaar van 2021 verschijnt er een themanummer over de Sint Elisabethsvloed (1421). 

 

VWG data: 

De excursiecommissie heeft moeten besluiten om dit jaar geen activiteiten meer aan te bieden. 

Dit heeft alles te maken met het C – 19 virus dan wel de nasleep daarvan. Grotere groepen 

worden nog niet ontvangen. Op 30 september wordt er een landelijk besluit genomen over 

verdere mogelijkheden. Voor de najaarsexcursie van 2 oktober zou dat te laat zijn. 

 

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. 

 

In de komende Nieuwsbrieven wordt al een voorschot genomen op dit onderwerp. 

 

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: 

 

Buitendijks voorland goede beveiliging voor de dijk. Uit een recent verschenen studie van het 

Nederlands Instituut Onderzoek der Zee (Yerseke), TU Delft, dr. ir. Paul J. Visser en 

Universiteit Antwerpen, prof. Tim Soens, komt naar voren dat de veiligheid van een dijk 

groter is als er buitendijkse kwelders, gorzen of schorren aanwezig zijn. 

Voor het onderzoek werden de dijkdoorbraken van de kerstvloed in 1717 en januari/ februari 

1953 als uitgangspunt genomen. Op plaatsen waar buitendijks voorland aanwezig was waren 

minder dijkdoorbraken. Het buitendijks land verzwakt de kracht van de golven op de dijk, als 

er in 1953 al een bres werd geslagen in de dijk dan was die minder groot en diep dan bij een 

bres in een dijk waar geen voorland aanwezig was.  

Als sprekend voorbeeld wordt de dijkdoorbraak in de polder Oudenhoorn op Voorne Putten 

genoemd. De bres zonder voorland was 70 meter lang en 5,5 meter diep, de bres die iets 

verderop werd geslagen met voorland was ..slechts” 30 meter breed en 1,5 m diep. 

In Delft werd gebruik gemaakt van de informatie over 520 dijkdoorbraken in 

hoofdwaterkeringen die in januari/ februari 1953 zijn ontstaan, deze waren door 

Rijkswaterstaat kort na de Ramp gedocumenteerd. In het noorden langs de Groningse en 

Friese kust doet zich het fenomeen van opslibbing al eeuwenlang voor, de opstrekkende 

heerden. Ook hier wordt de kracht van de golfslag afgeremd door de aanwezige kwelders. 

 

 
 



 

 

Op de afbeelding: de vaargeul vanaf de Waddenzee naar de haven van Noordpolderzijl met de 

kwelders. 

Wie herinnert zich nog de Allerheiligenvloed van 31 oktober/ 1 november 2006? Misschien 

een enkeling maar wie het heeft over de reddingsactie van de 200 paarden bij het Friese 

Marrum ziet ineens weer de beelden voor zich. Een kudde paarden die op buitendijks land 

liep maar door extreem hoog water op een eilandje kwamen te staan en door het water 

ingesloten waren. Het voorland van de dijk liep onder water maar de dijk werd niet bedreigd. 

Ook hier is de remmende werking van dat voorland op de golfslag zichtbaar. 

 

Bij Delfzijl is een dijkvak ingericht vol met sensoren. Hiermee wordt langdurig de invloed 

van golfslag op een dijklichaam in de gaten gehouden.  

Misschien wordt het in de komende decennia minder vanzelfsprekend om dijken te verhogen 

en te verbreden als er buitendijks land aanwezig is. Misschien was met de kennis van nu de 

buurtschap Koehool, ten noord-westen van Tzummarum langs de Friese Kust, nooit van de 

kaart geveegd 

 

Waterschap Noorderzijlvest (Groningen) 

 

Op 5 november 1920 werd het boezemgemaal Electra 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. In de komende maanden zullen er met name op zaterdag 

activiteiten worden georganiseerd.  

 

N.B.: Mocht u een bezoek willen brengen aan het gemaal houd an de gepubliceerde agenda 

goed in de gaten. De voorgenomen activiteiten zijn enigszins aangepast. 

 

https://www.noorderzijlvest.nl/actueel/jaar-waterwolf/ 

 

 

https://www.noorderzijlvest.nl/actueel/jaar-waterwolf/


 

 

 
 

Op 2 juni 2016 is er tijdens de Voorjaarsexcursie een bezoek gebracht aan dit gemaal. 

 

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle) 

 

Op 2 juli is de eerste nieuwe meander in de Vecht bij Rheeze in de Rheezermaten 

doorgestoken er volgen nog vijf nieuwe meanders die als doel hebben de Vecht meer lengte te 

geven en het water langer in het gebied vast te houden. 

 

Wie aan de hand van de topografische kaart naar de loop van het tracé van deze rivier kijkt 

kan zien dat er in minder dan 60 jaar tijd 69 meanders zijn afgesneden. Het lengteverschil is 

30 km., dat wil zeggen dat de Vecht met die lengte korter is geworden en daardoor bijna een 

snelweg is geworden om water sneller af te voeren naar het Zwarte Water. De plannen voor 

het afsnijden moeten aan het eind van de 19e eeuw zijn ontstaan, de 1e editie van de 

Waterstaatskaart (blad 22 -3) laat de Vecht nog in zijn meanderende vorm zien zonder de 

voorgestelde aanpassingen.  

Op de topografische kaart van 1904/ 05 staan al rechte stippellijnen waar de meanders worden 

afgesneden. Op de kaart met deze link: https://www.topotijdreis.nl/ is goed te zien dat er 

tussen Hardenberg en Bergentheim drie meanders zullen worden rechtgetrokken. Met dat 

werk moet al vrij snel daarna zijn begonnen, wie met de muis naar het jaar 1909 gaat ziet de 

nieuwe loop van de Vecht. Enkele van die meanders worden na 110 jaar weer hersteld. 

 

Voor scheepvaartverkeer is iedere meander een obstakel maar scheepvaartverkeer is er 

nauwelijks meer en met de wetenschap van nu is bekend dat het vasthouden van gebiedseigen 

water een noodzaak aan het worden is met de droge zomers van 2018 en 2019 nog vers in het 

geheugen. Het herstel van 6 meanders lijkt een druppel op een gloeiende plaat maar in de 

tussenliggende decennia is er veel meer druk komen te staan op het gebruik van de grond: 

https://www.topotijdreis.nl/


 

 

landbouw, uitbreiding woonkernen, recreatie etc. waardoor er maar beperkt ruimte is om de 

rivier weer te laten meanderen.  

 

Het werk aan de Vecht neemt enkele jaren in beslag. 

 
 

Op de afbeelding de 100 jaar oude stuw in de Vecht bij Junne. Voor iedere Pieterpadloper is 

dit een bekende kruising van water en weg. (afbeelding: Waterschap Vechtstromen) 

 

De Vecht stroomt door het werkgebied van twee waterschappen: Waterschap Vechtstromen 

(Almelo) en Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle). 

 

 

Waterschap Rijn en IJssel (Doetinchem) 

 

Vrijwel identiek aan de rivier de Vecht is de Berkel in de Achterhoek. De Berkel is samen 

met de Veengoot en de Baakse Beek een belangrijke waterdrager in een overwegend agrarisch 

gebied op de hogere zandgronden. De Berkel ontstaat in Duitsland op een hoogte van 120 m + 

NAP en stroomt bij Rekken Nederland binnen en de monding ligt bij Zutphen in de IJssel op 

een hoogte van plm. 8 m + NAP. De lengte van de Berkel van de bron tot de monding is 116 

km. 

 

In een volgende Nieuwsbrief meer over de Baakse Beek, Berkel en Veengoot en de 

verschillende landgoederen, waaronder de Wildenborch, in de Achterhoek.  



 

 

 
 

Kasteel de Wildenborch, Vorden 

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Heerhugowaard) 

 

Op 6 juli is er een akkoord bereikt over de opslag van zoetwater op het eiland Texel. Per jaar 

wordt er 44 miljoen m3 zoetwater ongebruikt afgevoerd terwijl de landbouw op het eiland 

plm. 7 miljoen m3 zoetwater nodig heeft. Op Texel geldt een permanent beregeningsverbod, 

na de droge zomers van 2018 en 2019 is er nagedacht over een toekomstbestendige oplossing 

om de agrarische sector in de toekomst blijvend te kunnen voorzien van zoetwater. 

De boeren hebben in samenwerking met het Waddenfonds het project Zoete Toekomst Texel  

uitgewerkt. De neerslag die in de winter valt wordt dan ondergronds opgeslagen om in de 

zomermaanden te kunnen gebruiken. Naast het Waddenfonds waren ook de gemeente Texel, 

LTO Noord, HHNK, TESO en anderen bij dit project betrokken. 

 

In het jaarverslag 2019 van HHNK valt onder andere te lezen dat verduurzaming een 

belangrijk thema is en blijft in de komende jaren. Het plaatsen van zonnecollectoren op 

terreinen van het hoogheemraadschap en een studie naar de beste plaats voor de verschillende 

gewassen op zoet en zoutwatercultures, Hoog Water, Beschermings Programma geven een 

inzicht in de nieuwe thema’s waar water- en hoogheemraadschappen zich mee geconfronteerd 

zien. Meer in het jaarverslag zelf: https://www.hhnk.nl/terugblik-hoogheemraadschap-2019 

https://www.hhnk.nl/terugblik-hoogheemraadschap-2019


 

 

 
 

Op een Texelse akker (foto: Evalien Weterings) 

 

Hoogheemraadschap van Delfland (Delft) 

 

Aan het eind van haar ambtstermijn laat Jiska Taal als jeugddijkgraaf, iets van zich horen, 

over haar verkiezing, haar ambitie en haar nabije toekomst. 

 
1. Eerst ben ik jeugdbestuurder geworden bij het hoogheemraadschap van Delfland. 

Daarvoor werd er een verkiezing gehouden waar ik me voor heb aangemeld. Ik 
moest ik een filmpje maken en mezelf presenteren voor een jury, dit was in 2017. In 
het najaar van 2018 heb ik mezelf opgegeven voor de verkiezing tot jeugddijkgraaf. 
Door de waterschapsverkiezingen liet mijn installatie iets op zich wachten, maar op 4 
juli werd ik geïnstalleerd tijdens de Verenigde Vergadering van mijn waterschap 
(Hoogheemraadschap Delfland). 

2. Ik ben opgegroeid aan zee en woon vlakbij de waterkering in Hoek van Holland. Ik 
vond het altijd interessant hoe we het water buiten hielden. Tijdens mijn 
zomervakantie brachten we uren door in beekjes en riviertjes om dammen te 
bouwen. 

3. Wat ik als jeugddijkgraaf wilde doen was kennis over water verspreiden onder 
jongeren. De meeste jongeren staan er niet bij stil hoe belangrijk het is om voldoende 
en schoon water te hebben en wat er daarvoor allemaal gedaan moet worden. 

4. Ik heb mogen jureren bij enkele debatten voor scholieren over water. Ook was ik 
gastspreker op het duurzaamheidscongres voor middelbare scholen in Maassluis. Ik 
heb meegedaan aan het testen van de waterschap democratie game. 

5. Per 31 augustus 2020 ga ik beginnen met de bachelor ‘International land and 
watermanagement’ aan de universiteit in Wageningen. Water vormt daarin zeker een 
belangrijk onderdeel en ik hoop later ook echt iets te gaan doen met 
watermanagement, het liefst ook in het buitenland.  



 

 

 
 



 

 

Afbeelding: Hoogheemraadschap van Delfland 

 

De jeugddijkgraaf bij haar installatie. 

 

 

Waterschap Aa en Maas (’s Hertogenbosch) 

 

Voor zover er nog twijfel mocht bestaan over het nut van waterschappen dan is het belang van 

de waterschappen in de afgelopen overduidelijk aangetoond met het monitoren van hetgeen er 

aangevoerd wordt naar de RWZI. Met het project ,,Big Brown Data” doen waterschappen 

mee om aan de hand van de gegevens van 29 RWZI’s (4 miljoen inwoners) na te gaan wat 

voor vreemde stoffen die C – 19 gerelateerd kunnen worden gezuiverd moeten worden. 

Sommige van die stoffen worden al in een vroeg stadium aangetroffen in het rioolwater en 

komen zo de zuiveringsinstallaties binnen. De meting op 29 installaties is goed verlopen en 

wordt nu opgeschaald naar 79 RWZI’s (10 miljoen inwoners). Het RIVM bekijkt de 

watermonsters op de aanwezigheid van C – 19 stoffen en heeft  plm. 2 weken vooraf al een 

beeld waar een nieuwe uitbraak zich voor zou kunnen gaan doen. Een van de RWZI’s die bij 

dit meetproject is betrokken staat in Den Bosch van waterschap Aa en Maas. 

Niet alleen C – 19 gerelateerde stoffen kunnen hiermee opgespoord worden maar iedere 

afwijkende stof, mocht C – 19 zich in de komende tijd gaan muteren dan valt dat bijna als 

eerste in de metingen bij een RWZI. 

 

 

Waterschap Limburg (Roermond) 

 

Op 7 juli is door het dagelijks bestuur van het waterschap het Ontwerp Projectplan Waterwet 

Oirsbeek fase I vastgesteld. Het project voorziet in de aanleg van extra waterberging op drie 

verschillende locaties in Oirsbeek (tussen Geleen en Heerlen) naar aanleiding van de 

wateroverlast in 2016 en 2018. Uiteindelijk moeten er drie van deze regenwaterbuffers 

gerealiseerd gaan worden. Voor fase 2 is een begin maakt met het verwerven van de 

benodigde grond. 

Dit project wordt uitgewerkt en uitgevoerd in overleg met de gemeente Beekdaelen, de 

Limburgse Land- en Tuinbouwbond en het waterschap en maakt onderdeel uit van: ,,Water in 

Balans”. Oirsbeek I voorziet in de opvang van 8.000 m3 regenwater 

 

Cultureel Erfgoed 

 

De VWG wil bij Hoogheemraadschappen en waterschappen aandacht vragen voor het 

aanwezige Culturele Erfgoed. 

 

In een woning aan de Oosternielandsterweg in Oosternieland is deze gevelsteen te vinden. 

Opnieuw wordt het W.P. gekoppeld aan het A.P. (W.P. = Winschoter Peil) 

Wat deze steen echter interessant maakt is dat er geen water naast de woning te vinden is. De 

vraag ligt voor de hand: waarom zit deze steen op deze plaats? 

 

De vraag stellen is eenvoudiger dan er een antwoord op te vinden. Oosternieland is een stip op 

de kaart in het noord oosten van de provincie Groningen iets ten zuid oosten van 

Uithuizermeeden.  

De reactie van de huidige bewoners is dat er ,,ooit” een diepje moet hebben gestroomd en dat 

de steen na demping is blijven zitten. Dat ,,ooit” moet dan al bijna 190 jaar zijn geleden en zo 



 

 

oud is de woning nog lang niet. Het aanwezige water, volgens de waterstaatskaart 1e druk aan 

de westzijde van de weg heet: Molenvliet. Dit watertje houdt vlak voor de weg op.  

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

In een overzicht: belasting op het gemaal en economische maatregelen uit 1628 wordt de 

korenmolen in Oosternijlant  als een van de 12 korenmolens in Hunsingo genoemd. Deze 

standerdmolen zou op de plaats hebben gestaan van de woning met de gevelsteen, het diepje 

liep vroeger gewoon door naar een andere waterverbinding. De molen is in 1831 verdwenen.  

Een andere bron spreekt in 1839 over de aanwezigheid van een sluisje, al is dat met een slag 

om de arm. Een bron dieper afsteken geeft een duidelijke uiteenzetting over de afwatering in 

het gebied van de Fivel. Al in 1464 moet er een sluisje bij Oosternieland zijn geweest ten 

behoeve van het Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen waar het Oosterniezijlvest onderdeel 

van uitmaakt. Dat de molenvliet en het sluisje niet langer nodig waren voor de 

waterhuishouding van het gebied zal demping tot gevolg hebben gehad. De waterafvoer van 

de Fivel zal in het 1e kwart van de 19e eeuw via andere waterlopen hebben plaatsgevonden 

totdat de volgende wijziging noodzakelijk werd. 

 

Sluisje en molen zijn verdwenen, maar de steen uit het sluisje is bewaard gebleven. Behalve 

dat u nu op de hoogte bent van een verdwenen diepje en sluisje zullen de bewoners: ,,het ooit 

moet hier water zijn geweest” kunnen vervangen door een meer historisch getint verhaal. 

Inderdaad met een beetje fantasie is dat diepje in het naast gelegen perceel grasland nog 

steeds een goede optie, iets verder loopt weer een nog bestaande waterverbinding van noord 

naar zuid, die bij de aanleg van de Eemshavenweg abrupt onderbroken werd  

 

Volgende keer: oog voor detail. 

 

 

De nieuwe zeesluis bij IJmuiden: 

 

 
 

https://www.velsen.nl/zeesluis 

 

Mocht u inspiratie hebben dan kunt u een naam indienen voor de nieuwe zeesluis op 

bovenstaande link. De zeesluis wordt in 2022 in gebruik genomen. Uit alle inzendingen wordt 

https://www.velsen.nl/zeesluis


 

 

een voorselectie van 100 namen opgesteld, de gemeente Velsen stelt vervolgens een lijst van 

5 namen op waaruit de uiteindelijk naam van de zeesluis gekozen zal worden. 

 

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) er verschijnt in het najaar een themanummer van het 

tijdschrift 

2022: Afsluiten van de Kromme Rijn (1122) 

2022: De Haarlemmermeer viel droog (1852) 

2022: Ingebruikname van de nieuw sluis bij IJmuiden 

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: 

 

,,Waterwereldexpositie” in het Jopie Huisman Museum, Noard 6 Workum  

 

Tot en met 25 oktober 2020: Hannemahuis Voorstraat 56 Harlingen: ,,Koele Wateren” 

schatten uit het Rijks. Kaart online reserveren 

 

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.  

In deze Nieuwsbrief zal mettertijd meer informatie te vinden zijn als de details etc. bekend 

zijn.  

 

2 december 2020: Herman Havekes spreekt de inaugurele rede uit bij het aanvaarden van zijn 

ambt als hoogleraar in Utrecht . De datum staat vast, evenwel niet hoe dit plaats zal vinden. 

Gelet op de beperkende maatregelen zou het een digitale rede kunnen zijn met een beperkt 

aantal aanwezigen van UU en genodigden. Ook hiervoor geldt: als er meer informatie bekend 

is dan leest u dat. 

 

1 tot en met 4 september 2021 de European Association for Urban History in Antwerpen 

gehouden (doorgeschoven van 2 -5 september 2020 naar september 2021). 

 

 

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. 

 

Afbeeldingen: auteur, tenzij anders aangegeven 

 

Vincent Erdin 

Secretaris VWG 

15 juli 2020 


