VWG Nieuwsbrief 15 september 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.
VWG Bestuur:
De eerstvolgende bestuursvergadering zal op dinsdag 6 oktober 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.
Algemeen

Utrecht: Water terug in de stad.

De Catharijnesingel ter hoogte van het Moreelsepark
Iets korter dan veertig jaar is het water uit de Catharijnesingel geweest. In de jaren 60 werd er
in de binnenstad stevig gebroken en gesloopt voor de bouw van wat in die tijd een modern en
overdekt winkelcentrum moest gaan: Hoog Catharijne. Om dat winkelcentrum bereikbaar te
maken werd de singel begin jaren 80 gedempt en opgeofferd aan het asfalt om de
verkeersstroom naar Hoog Catharijne in goede banen te leiden.
Een keuze die destijds al verzet opriep en in de jaren altijd is blijven rondzingen. Omdat er
meer voordelen zijn aan een stadssingel zoals het opvangen van hemelwater en het dempende
effect bij stijgende temperaturen kwam langzaam maar zeker het besef dat de Catharijnesingel
weer open gegraven moest worden. Op zaterdag 12 september was het waterrondje om de
binnenstad van Utrecht weer als vanouds gesloten.

De Catharijnesingel stroomt naar Hoog Catharijne The Mall
Provincie Noord Holland (Haarlem)
Op maandag 17 augustus maakte de provincie Noord Holland bekend dat het mogelijk is om
96% van alle 1,5 miljoen gebouwen (woningen en bedrijfspanden) in de provincie te gaan
verwarmen met de warmte van oppervlaktewater. Voor de resterende 4% wordt gezocht naar
alternatieven, deze gebouwen liggen te ver van een bron waar oppervlaktewater beschikbaar
is., hier zou de warmte van afvalwater een optie kunnen zijn.
Syntraal (onderdeel van Tauw Group B.V. in Deventer) heeft onderzoek gedaan naar het
vervangen van aardgas door een andere warmtebron. Voor het gebruik is van de warmte van
oppervlaktewater is een warmtewisselaar en een warmtepomp nodig. In 2050 moet heel
Nederland aardgasvrij zijn.

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.
Op donderdag 5 november 2020 is de officiële feestelijke bijeenkomst bij het gemaal en zal
een kunstwerk worden onthuld.
N.B.: Mocht u een bezoek willen brengen aan het gemaal hou dan 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 algemeen bestuur heeft na een proefperiode besloten tot een nieuw peilbesluit voor de
boezem van Noord-west Overijssel. Hiermee wordt bereikt dat er in de Weerribben – Wieden
voldoende water beschikbaar is in dit Nationaal Park om verdere verdroging tegen te gaan.
Op donderdag 5 november organiseren het waterschap DOD en STOWA een hybride
kennisfestival voor waterbeheerders met als titel: ,,Do facts matter” van onderbuik naar
onderbouwd. Het gaat om een online en offline bijeenkomst om kennis te delen er zullen
online lezingen en webinars worden gehouden naast kleinschalige bijeenkomsten.
Waterschap Vechtstromen (Almelo)
Op woensdag 7 oktober organiseren het waterschap, de provincie Overijssel en 14 gemeenten
in Twente een online klimaatsymposium voor professionals. De derde droge zomer op rij is
reden om de handen ineen te slaan. Aansluitend volgen er in oktober 3 klimaattafels.
In november 2019 heeft het waterschap Vechtstromen de Klimaatatlas voor Twente
opgesteld, deze is in te zien op de website van het waterschap via onderstaande link:
https://www.vechtstromen.nl/over/klimaat/klimaatatlas-twente/

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 dit 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 overwegend op de hogere zandgronden stromen.
In die volgorde passeren ze ook de Nieuwsbrieven van resp. augustus (Berkel), september
(Baakse Beek) en oktober (Veengoot).
De Baakse Beek is een vrij kleine beek, ontstaat in Lichtenvoorde op een hoogte van 19 m
NAP om iets ten noorden van Zieuwent in de Nieuwe Beek te stromen, iets ten westen
daarvan zijn twee kleine meanders te zien. Bij het Kerckwijkerbosch splitst de Baakse Beek
en stroomt er een zijtak onder de naam Van Heeckerenbeek verder naar het westen terwijl de
Baakse Beek zelf meer naar het noordwesten gaat. Bj Huize Ruurlo stroomt de beek over een
van de landgoederen, daarna loopt de Baakse beek over de landgoederen van kasteel de
Wiersse, kasteel ’t Medler en kasteel Vorden, hier wordt het de Vordense Beek en tussen de
landgoederen van Vorden en Hackfort keert de naam Baakse Beek weer terug. Bij Hackfort
wordt het dan de Hackfortse beek na Wichmond is het de Baakse Beek die uiteindelijk bij de
Weijde Blick in de IJssel stroomt op plm. 6 m NAP.
De Baakse Beek is op het gedeelte tussen Ruurlo en Vorden goed herkenbaar in het landschap
maar laat wel een paar pijnpunten zien.

De Baakse Beek bij Wiersseweg

De Baakse Beek aan de oostzijde van Kasteel De Wiersse

De Baakse Beek aan de westzijde Kasteel De Wiersse
De verschillen zijn op een paar kilometer afstand van elkaar erg groot: de loop van de beek is
vol gegroeid met planten, een beek die volstaat met water (oostzijde) en een vrijwel geheel
drooggevallen beekbedding.
Omdat de beek nauwelijks water heeft ondervinden de zijstromen hiervan de directe gevolgen
op het landgoed zelf:

Op het landgoed De Wiersse

Een vrijwel drooggevallen bedding op het landgoed De Wiersse
Daar waar de Berkel nog een stromende rivier is en bij de stuw Besselink nog water werd
afgevoerd staat de Baakse Beek er veel slechter voor. Hier is wel werk aan de winkel om
meer water in de Baakse Beek te krijgen en de aangrenzende genoemde landgoederen maar
niet meer de agrarische sector van voldoende water te kunnen voorzien. Ingrijpen is dringend
noodzakelijk. Dat wordt ook gesignaleerd in het plan van aanpak van de Landgoederen
waarin de Baakse Beek de functie krijgt om te dienen als goede waterafvoerder bij
piekmomenten. De beek dient dan wel vrij te zijn van plantengroei.
De problemen op het landgoed De Wiersse zijn in belangrijke mate veroorzaakt door de
grootschalige ruilverkavelingen bovenstrooms langs de Baakse Beek. De Wiersse heeft in de
afgelopen decennia het bekenstelsel op het landgoed zoveel als mogelijk in tact gelaten of
weer hersteld naar de gewenste situatie. Een positief effect bleef evenwel uit. De Wiersse ziet
de ruilverkaveling als oorzaak van het probleem. De landbouw heeft te weinig ruimte
overgelaten om in de winterperiode overtollig water tijdelijk te kunnen bergen zodat er
gebiedseigen water beschikbaar is in de droge periode van het jaar.
Een tweede probleem is dat het waterbedrijf Vitens grote hoeveelheden water onttrekt om als
drinkwater te kunnen leveren aan de afnemers.
De onbalans in de waterhuishouding versterkt de verdroging op en rondom het landgoed en is
een bedreiging voor het voortbestaan van het eco systeem.
Oplossingen die voor het hele gebied worden aanbevolen is een transitie van de huidige
situatie waarin beken recht, strak en ondiep zijn via een overgangsfase waarin het gebied
langzaam maar zeker gaat veranderen naar de gewenste toekomstige inrichting met
kronkelende, diffuse en ondiepe beken.
Voor elk van de landgoederen is een plan van aanpak beschreven om zowel de landgoederen,
de landbouw als de natuur uiteindelijk zo optimaal mogelijk van water te blijven voorzien.
Met name de Berkel en de Baakse Beek zijn hierbij van groot belang.
Volgende maand: de Veengoot en twee mogelijke oplossingen voor het nijpende watertekort
Waterschap Vallei en Veluwe (Apeldoorn)
Het waterschap heeft de BOVI 2050 (Blauwe Ontwikkelingsvisie 2050) beschikbaar gesteld
als instrument bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen om die zoveel als mogelijk
duurzaam te kunnen realiseren waarbij water een ordenend principe is.

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (Houten)
In de week voorafgaande aan Open Monumentendag (12 september 2020) heeft het
hoogheemraadschap de digitale watererfgoedkaart gepresenteerd. Het gaat om 500 objecten
van stoomgemaal tot verhoefslagpaal en van damsluis tot peilschaalhuis. De kaart os nog niet
af er wordt nog gewerkt aan het zichtbaar maken van sprengen en dijken. Suggesties voor
toevoegingen zijn welkom.
https://hdsr.maps.arcgis.com/apps/AttachmentViewer/index.html?appid=d396174fb5be498e9
939c798b490eef3

Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden) en Delfland (Delft)
Deze twee hoogheemraadschappen gaan een samenwerkingsverband aan voor het duingebied
Meijendel & Berkheide (Rijnland) en Duinwater (Delfland). Nu leggen beide
hoogheemraadschappen hun plannen voor aan Brussel terwijl het efficiënter is uit oogpunt
van kosten en personele inzet om dat door een hoogheemraadschap te laten doen. De
samenwerking is voor een periode van 7 jaar.
Cultureel Erfgoed
De VWG wil bij Hoogheemraadschappen en waterschappen aandacht vragen voor het
aanwezige Culturele Erfgoed.
,,Het is niet wat het is”
De hier getoonde afbeelding zit op plm. 3 m. links boven de ingang van het boter &
broodhuisje zuidportaal van de Martinikerk, Martinikerkhof 3 in Groningen.

In de Martinikerk doen twee verhalen de ronde over de betekenis van deze gevelsteen en de
ring.
1: het is een aandenken aan de gevoerde strijd in 1672 tussen de oprukkende legers van de
bisschop van Munster: Bernard von Galen (Bommen Berend) via Coevorden en Bourtange op

weg naar Groningen. Het is Van Rabenhaupt die aan deze opmars een einde weet te brengen
en er voor zorgt dat Beren Bommend op 17 augustus van het Rampjaar de terugtocht moet
aanvaarden.
Joost van den Vondel zou er de volgende regels over schrijven:
,,Groninge, uit het puin en asch herrezen,
vergeet de weldaet niet, die Godt u heeft bewezen
De bisschop van Munster kreeg zijn bijnaam Bommen Berend omdat hij onnoemelijk veel
kogels gebruikte waar hij op het strijdtoneel verscheen. Dat de Martinikerk beschadigd raakte
bij het gevecht om Groningen is gelet op het gebruikte geweld begrijpelijk. De gevelsteen zou
hiervan een stille getuige zijn.
2: De waterstaatkundige uitleg zou zijn dat dit een herinnering is aan het officiële peilmerk
waar C.C. Geertsema (CdK in Groningen) in 1898 over schrijft: ,,Bij de in het jaar 1894
aangevangen verspreiding van het herziene Amsterdamsch Peil werd allereerst door eene zeer
nauwkeurige meting het hoogteverschil tusschen het Winschoter Peil en het herziene
Amsterdamsch Peil , thans genaamd Normaal Amsterdamsch Peil (N.A.P.) nader vastgesteld
en wel door een dubbele waterpassing tusschen het merk der nauwkeurigheidswaterpassingen,
dat aan de Martinikerk te Groningen, zuidzijde rechts van de linker ingang is geplaatst. “
Het peilmerk is een halve bol van 10 cm met een gemarkeerde rand.
Ook al beschrijft Geertsema het peil en de plaats waar het te vinden zou zijn, hij schrijft er
niet bij of hij naar de ingang kijkt of er met zijn rug naar toe staat. Er zijn aan de zuidzijde
drie ingangen: de bruidsdeur, de rouwdeur en de ingang van het boter en broodhuisje.
Helaas is er geen enkele afbeelding van de Martinikerk bewaard gebleven of misschien zelfs
nooit gemaakt waarop de bedoelde halve ijzeren bol is afgebeeld. Een probleem hierbij zou
kunnen zijn dat de schilder of fotograaf onvoldoende oog had voor deze bol en de betekenis
ervan niet kende zoals ook is opgemerkt bij de gevelsteen van poldermolen Phoenix waar een
deel van het opschrift niet is overgenomen in het Groninger Molenboek.
Waarschijnlijk is het bedoelde peilmerk bij de grote restauraties van 1962 – 1975 een keer
weggehaald.
Uit een andere bron: ,,Historie in steen” komt nog een verklaring, de natuurstenen ring zou de
afwijking van de oost- west as van de Martinikerk aangeven. De Martinikerk wijkt 22 graden
af van de oost as. Zoals bekend werden middeleeuwse kerken met het koor naar het oosten
gebouwd. Toch wijkt de steen nog steeds 9 graden af van het oosten. Als dit echt in 1973 de
interpretatie zou zijn van de ring dan zou een betere passing een koud kunstje zijn bij het
inmeten en plaatsen.
Omdat het voormalige boter- en broodhuisje in 1854 is afgebroken en het peilmerk pas in
1895 wordt beschreven kan de betekenis onder 2 genoemd gevoeglijk komen te vervallen.
Het huidige boter- en broodhuisje is in 1973 herbouwd, waarbij de toenmalige RDMZ Zeist
thans RCE Amersfoort wel een aantal bezwaren had maar inzag dat herbouw de meest
praktische oplossing was voor het realiseren van een sanitaire voorziening.
De Volksalmanak van Groningen 1845 brengt uitkomst. Op blz; 60 en 61 staat dat de steen de
gradenafwijking aangeeft die bij de oorspronkelijke bouw van de kerk is ingezet. De hoek van
de natuursteen geeft aan hoe de kerk echt had moeten staan als deze op het oosten (Jeruzalem)
zou zijn gericht.

In deze betekenis kan het opschrift aangehaald worden: ,,het is niet wat het is”. Het zou met
het oog op het vakgebied natuurlijk aardiger zijn geweest als het een historische aanduiding
van een peilmerk zou zijn geweest.
Iedere passant die er nu aan voorbij loopt en misschien omhoog kijkt zal zich afvragen wat de
betekenis is van deze steen. Om die reden zou een bordje met toelichting aanbevelenswaard
zijn.
Volgende keer: hoe kon het Winschoter Peil in Groningen zo’n belangrijke plaats innemen.
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:
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.
Ons lid Jan van de Noort plaatst tweewekelijks een bericht over Rotterdam op zijn site over
dit 750 jarig bestaan.
Deelnemende partijen zijn: Recreatieschap Rottemeren, Gemeente Rotterdam en
Ondernemersvereniging Rottemeren.
Tentoonstelling: ,,Waterwereldexpositie” in het Jopie Huisman Museum, Noard 6 Workum
2 december 2020: Herman Havekes spreekt de inaugurele rede uit bij het aanvaarden van zijn
ambt als hoogleraar eveneens in Utrecht
Dit jaar bestaat de VWG 30 jaar en SSF 35 jaar. Op 8 april 2021 zal dit lustrum opgeluisterd
worden met een symposium in de Geertekerk in Utrecht.
Opgeven kan via de website van de Unie van Waterschappen:

https://www.uvw.nl/agenda-item/lustrumviering-vwg-en-ssf-2020/
Omdat er rekening wordt gehouden met de thans geldende 1,5 m. samenleving is het
maximaal aantal bezoekers vastgesteld op 150 personen.
In 2021 wordt van 1 tot en met 4 september de European Association for Urban History in
Antwerpen gehouden.
Boekpresentaties:

Welke verhalen vertellen we? - Lotte Jensen
Op de website van de VWG treft u een link aan waar u de publicatie kunt bekijken.
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
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
15 september 2020

