VWG Nieuwsbrief 10 augustus 2020
De Nieuwsbrief van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis verschijnt 1 x per maand
rond de 15e van de maand.
VWG Bestuur:
De eerstvolgende bestuursvergadering zal op donderdag 17 september a.s. plaatsvinden.
TWG
De redactie verwacht dat nummer 2020 – 2 in december wordt uitgegeven.
In 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 deze en de twee 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.
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/

Op 2 juni 2016 is er tijdens de Voorjaarsexcursie een bezoek gebracht aan dit gemaal.
Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle)
Het Nationaal Park Dwingelderveld (3700 hectare) tussen de beekdalen Oude Vaart en Ruiner
Aa dreigde langzaam maar zeker op te drogen. Het waterschap heeft de waterhuishouding van
de slenken: Noordenveld, Kraloo, Benderse, Kloosterveld, Duinplassen en Leisloot hersteld.
Een watergang van plm. 4,5 km is gedempt, hierdoor was het mogelijk om het natuurlijke
slenkensysteem te herstellen en verdere verdroging tegen te gaan.
Het Dwingelderveld ligt tussen de dorpen Dwingeloo en Ruinen.
Waterschap Vallei en Veluwe (Apeldoorn)
Het waterschap is begonnen met het project: ,,Watersparen” en stelt een bedrag van 400.000
euro beschikbaar voor initiatieven die een aantoonbare waterbesparing van het grondwater
opleveren of zelfs de grondwatervoorraad moet vergroten. 2020 is het derde jaar op rij waarin
sprake is van een ,groot, watertekort. Tijd om de handen ineen te slaan en na te gaan op welke
manier het waterverbruik aangepakt kan worden maar ook om water langer in het gebied vast
te houden. Per voorstel is een bedrag van maximaal 10.000 euro beschikbaar. De regeling
eindigt op 31 december 2020. Het waterschap wil van grondeigenaren horen of er meer
creatieve manieren zijn dan waar nu al gebruik van wordt gemaakt.

Waterschap Rijn & IJssel (Doetinchem)
Op zoek naar water in de Achterhoek.
De Voorjaarsexcursie van 4 juni j.l. zou in het teken staan van de beken als waterdragers in de
Achterhoek, de droogte en de problemen als gevolg hiervan voor de agrarische sector en de
landgoederen.
De Nieuwsbrief leent zich niet voor een wetenschappelijke verhandeling enkele kortere
berichten kunnen wel aan bod komen. Om niet het hele probleem in een keer op tafel te
leggen zal het onderwerp ook in enkele Nieuwsbrieven terugkeren.
In de Nieuwsbrief van juli werd het onderwerp al aangekondigd met een afbeelding van het
huis De Wildenborch.
In de Achterhoek zijn drie belangrijke waterstromen: De Berkel, de Baakse Beek en de
Veengoot die alle drie overwegend op de hogere zandgronden stromen.
In die volgorde passeren ze ook de Nieuwsbrieven van resp. augustus, september en oktober.
Door de klimaatverandering en de gewijzigde patronen waarin neerslag valt is dit direct
merkbaar op de akkers, weilanden, bossen en tuinen. De droge zomers van 2018 en 2019
eisen hun tol. Lagere opbrengsten om gewassen niet tot volle bloei kunnen komen,
boomsoorten die te weinig water uit de bodem kunnen halen en droogvallende kleinere
waterstromen.
In de voorafgaande eeuwen heeft de mens nogal wat ingrepen gepleegd aan de loop van de
verschillende beken. Vrijwel altijd was er een economische reden: zorgen voor voldoende
water bij de door water aangedreven molens langs de verschillende beken. Het aanleggen van
verbindingskanalen hoorde hierbij om voldoende water bij de watermolens te krijgen. Een
andere belangrijke reden voor het rechttrekken van rivieren was een minder bochtige
vaarroute waardoor er met grote schepen (zompen) op de Berkel kon worden gevaren. De
grootschalige ruilverkaveling tussen 1950 en 1980 had grote gevolgen voor veel beken in het
gebied. Water werd hierdoor sneller afgevoerd.
Het plangebied van de 10 landgoederen omvat 3000 hectare waarvan 2000 hectare in gebruik
is als agrarische grond, hoofdzakelijk melkveehouders. De 2000 hectare is in bezit van 130
eigenaren die ieder meer dan 10 hectare hebben. De verwachting is dat veel agrarische
bedrijven tussen nu en 10 jaar zullen stoppen omdat er geen opvolger is. Daar liggen de
kansen om het gebied waar nodig om te vormen naar een toekomstbestendig landschap.
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.
De agrarische sector en de landgoederen zijn voor een zeer groot gedeelte in de
watervoorziening afhankelijk van hemelwater dat door de Berkel wordt aangevoerd vanuit het
achterland waar de bron ontstaat. Kwelwater draagt ter plaatse en slechts lokaal bij aan de
watervoorziening.
Voor het waterschap Rijn & IJssel en de eigenaren van 10 landgoederen in de gemeente
Bronckhorst reden om samen met andere partners om de tafel te gaan zitten en dit probleem
onder ogen te zien en naar een duurzame oplossing te streven. De provincie Gelderland is een
van die partners daarmee is er een groot draagvlak om echt aan de slag te gaan en het

beschikbare water zo efficiënt als mogelijk te gebruiken en niet langer zo maar weg te laten
stromen naar de IJssel. Of zoals iemand het bij een ander project onlangs eens zei: ,,het
streven is om iedere waterdruppel drie keer te gaan gebruiken”.

De Berkel bij Almen
Waar het waterschap Vechtstromen op 2 juli een begin heeft gemaakt met het terugbrengen
van zes meanders in de Vecht is de Berkel al veel eerder op verschillende plaatsen aangepast.
Dat is in het landschap goed te zien bij het dorp Almen. Hier meandert de Berkel in een paar
fraaie bochten ook is er een nieuwe meander bij Groot Besselink gemaakt om de Berkel meer
capaciteit te geven. Naast de Berkel is een strook hooiland ingericht (op bovenstaande foto is
dat langs de rechteroever). De strook dient tevens om de Berkel de ruimte te geven bij een
toegenomen aanvoer van water buiten de oevers te kunnen treden. Toch is dat met de
ervaring van de afgelopen jaren onvoldoende gebleken.

Stuw in de Berkel bij Besselink
Op het landgoed De Wildenborch wordt tot nu toe gebruik gemaakt van de ,,eigen voorraad”
water: hemelwater en kwel- of grondwater.

Vijverpartij op landgoed De Wildenborch
Toch is er ook bij de Wildenborch sprake van een tekort aan water. Op het landgoed wordt bij
een neerslagtekort vooral gebruikt van de aanwezige reserve grondwater. Binnenkort wordt er
daarom binnenkort bij kasteel De Wildenborch een begin gemaakt om aan de oostzijde van
het landgoed een kleine waterloop minder diep te maken of zelfs te dempen. Deze waterloop
is kaarsrecht en laat het water weer snel uit z’n handen glippen. De verwachting is dat door
het ondieper maken of zelfs dempen het aangevoerde water dat via de Berkel in de waterloop
zou stromen een andere weg zal kiezen en dieper het landgoed binnendringt. De tijd zal
moeten leren of dit ook echt zo werkt. (Vergelijk het project zoals boven beschreven bij het
Dwingelderveld).
Dat nu ook de eigenaren van landgoederen alarm slaan is veelzeggend. Op termijn dreigt de
soortenrijkdom op de landgoederen minder vanzelfsprekend te worden. Het leven van alles
wat leeft, bloeit en groeit hangt nauw met elkaar samen. Verdwijnt de een dan legt de ander
op den duur ook het loodje. Wat er nu op het oog zichtbaar is dat bomen nu al (juli) bruin blad
krijgen en dat ook laten vallen.
Een lagere opbrengst in de gewassen van de agrarische sector is eveneens een teken aan de
wand. Geen enkele agrariër kan leven van een gestaag afnemende omzet terwijl de
bedrijfskosten gewoon door blijven gaan. Voor agrarische bedrijven die uiteindelijk over
zullen blijven moet er voldoende water beschikbaar zijn ook als er sprake is van een droge of
zelfs extreem droge zomer.

Volgende maand: de Baakse Beek

Hoogheemraadschap van Delfland (Delft)
In de afgelopen maanden is het gemaal ban de Droogmakerij Oude Polder Pijnacker
opgeknapt. Het gemaalgebouw, een voormalige poldermolen ,,Van der Hoeven” is een
rijksmonument. Van de oude slakkenhuis pomp is een kunstwerk gemaakt en staat voor het
gemaalgebouw.

Gemaal Droogmakerij Oude Polder, Pijnacker (afb. Hoogheemraadschap van Delfland)
Nieuwe jeugddijkgraaf
Jiska Taal heeft haar functie van nationale jeugddijkgraaf overgedragen aan twee opvolgers:
Judith Meurs en Mick de Kruijff, hiervoor waren zij jeugdbestuurders van het waterschap
Hollandse Delta. Het duo wil zich inzetten om het thema klimaatadaptatie meer onder de
aandacht te brengen bij jongeren.

Waterschap Hollandse Delta (Ridderkerk), Waterschap Scheldestromen (Middelburg) en
Waterschap Brabantse Delta (Breda)
Rijkswaterstaat gaat in samenwerking met de drie waterschappen na wat het peil op het
Volkerak – Zoommeer gaat doen als er geen water meer wordt aangevoerd vanuit het
Hollands Diep en er toch water voor agrarische doeleinden aan wordt onttrokken.
Wateraanvoer via de inlaatsluizen bij het Hollandsch Diep is nodig om voldoende zoet water
voor de landbouw beschikbaar te hebben maar ook om het water door te kunnen spoelen. De
proef moet uitwijzen hoeveel dagen de watervoorraad nog van goede kwaliteit blijft om te
gebruiken of dat het na een aantal dagen te brak is waardoor het ongeschikt is voor
landbouwkundige doeleinden. Voorwaarde is dat de wateraanvoer op de Rijn normaal is zodat
het waterpeil op het Volkerak Zoommeer nadat de proef is gehouden binnen korte tijd weer
aangevuld kan worden.

Waterschap Aa en Maas (’s Hertogenbosch)
Het waterschap ziet zich genoodzaakt om de beken Beneden Aa, Boven Aa en Raam in de
omgeving van Gemert en Overloon droog te laten vallen, dit als gevolg van een watertekort
en een geringe aanvoer van water via de Maas. Eventuele nog aanwezige vissen in deze drie
beken zullen gevangen worden en tijdelijk elders uitgezet worden.
Cultureel Erfgoed
De VWG wil bij Hoogheemraadschappen en waterschappen aandacht vragen voor het
aanwezige Culturele Erfgoed.
De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis wil in de komende jaren aandacht besteden aan
historische feiten die het vakgebied raken:
,,Oog voor detail”
Geen haast hebben om van A naar B te komen. De eerste hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis
prof dr. G.P. van de Ven gaf alleen het eerste college bij wijze van introductie van het vak in
een van de zalen van het universiteitsgebouw aan de Spuistraat in Amsterdam. Aan het eind
van dat eerste college pakte hij de agenda en sprak met het handjevol studenten een aantal
data af om een dag ,,het veld” in te gaan. Door te leren observeren wilde hij zijn studenten
graag kennis laten maken met het verhaal van de waterstaat.

Hij zou het genoemd kunnen hebben: ,,oog hebben voor detail”.
De twee gevelstenen op de onderstaande afbeeldingen kwamen letterlijk in beeld door over
een brugleuning te hangen op zoek naar een mogelijk aanwezige gevelsteen. Dat er dan twee
tevoorschijn komen is een krent in de pap. De eerste steen met de jaartallen 1855 en 1982 zegt
iets over de aanleg van de brug en het tweede jaartal over de restauratie van de brug.
Tot 1855 was er geen rechtstreekse weg van Zeerijp naar Leermens, twee dorpen op het Hoge
Land (gemeente Loppersum). De brug is in de Tolweg aangelegd en dat zegt weer iets over
de wijze waarop de eigenaar, waarschijnlijk de gemeente, de kosten van de aanleg van de
brug terug wilde verdienen. Een tol werd doorgaans jaarlijks verpacht aan de meest biedende.
De tweede steen is inmiddels bekender uit vorige Nieuwsbrieven: een W.P. (Winschoter Peil)
peil gekoppeld aan het A.P. maar daarom niet minder interessant.
Te vinden in de brug aan de Tolweg in Zeerijp waar de Zeerijpstermaar tussen Eenum en
Zeerijp de weg kruist.

Gevelsteen in het landhoofd

Gevelsteen in het landhoofd
In de volgende Nieuwsbrief van september: ,,het is niet wat het is”

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:
Dit jaar bestaat Rotterdam 750. Wat ooit begon als een dam in de Rotte met vrijwel directe
bebouwing op die dam is nu een dynamische metropool.
Het jubileumjaar gaat niet geruisloos voorbij maar verloopt wel anders dan aanvankelijk
gedacht. De feestelijkheden strekken zich uit over het najaar van dit jaar en komend jaar.
Op de website: https://www.ookditisderotte.nl/750-jaar-dam zijn alle evenementen te vinden
die al bekend zijn en zal de agenda met regelmaat worden bijgewerkt.
Deelnemende partijen zijn: Recreatieschap Rottemeren, Gemeente Rotterdam en
Ondernemersvereniging Rottemeren.

De gemeente Rotterdam wil de Rotte een belangrijke impuls geven zodat de rivier
gezichtsbepalend zal gaan worden binnen de stad maar evenzeer daarbuiten.
De Rotte begint ten westen van het dorp Moerkapelle in de Polder De Wilde Veenen op een
diepte van 4.2 – N.A.P en eindigt bij de Blaak en het Maritiem museum. Voor treinreizigers
tussen Gouda en Zoetermeer is de molenviergang in de Tweemanspolder aan de Rotte
zichtbaar.
24 september aanvang 16.00 u. Boekpresentatie: Johan van Veen, meester van de zee,
grondlegger van het deltaplan; auteur: Willem van der Ham. Locatie: Topshuis
Oosterscheldekering, werkeiland Neeltje Jans.
Mocht u hierbij aanwezig willen zijn: aanmelden vooraf is verplicht. Aanmelden kan door het
sturen van een mailbericht aan: s.debouille@boom.nl
,,Waterwereldexpositie” in het Jopie Huisman Museum, Noard 6 Workum
Tot en met 25 oktober 2020: Hannemahuis Voorstraat 56 Harlingen: ,,Koele Wateren”
schatten uit het Rijksmuseum Amsterdam. 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 het
ambt van hoogleraar eveneens in Utrecht
2021
In 2021 wordt van 1 tot en met 4 september de European Association for Urban History in
Antwerpen gehouden.
14e Nationale Sluizen en Stuwendag, gastheer: waterschap Scheldestromen (Middelburg)
De restauratie van de Beaufortsluis in de Mariadijk, De Eek bij Walsoorden in Zeeuws
Vlaanderen werd uitgeroepen tot winnaar van de beste sluisrestauratie. Het is dan gebruikelijk
om in het daarop volgende jaar de ,,winnende” sluis op locatie te bezoeken. Zodra er meer
gegevens bekend zijn dan worden die in de Nieuwsbrief opgenomen, (doorgaans in
september/ oktober).
Een reis naar Zeeuws Vlaanderen zal voor de meesten neerkomen op een meerdaagse reis.

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
10 augustus 2020

