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Zoals bekend hebben SSF en VWG op donderdag 28 oktober tijdens een symposium in de
Geertekerk stilgestaan bij hun gezamenlijke lustrumviering.
Via deze link krijgt u een impressie van deze bijeenkomst.
https://schilthuisfonds.nl/symposium-over-de-waterwolf-vraagt-aandacht-voorklimaatverandering-en-zeespiegelstijging/
Lustrumsymposium SSF/ VWG 28 oktober 2021, Geertekerk Utrecht; thema: ,,Is de
Waterwolf terug”.
In WaterPeilingen 15 februari 2022 komt een samenvatting van de lezing van Maarten G.
Kleinhans.
De lezing had als thema: Het ontstaan van de Grote Waard als denkmodel voor Nederland en
andere delta’s.
De Nederlandse archipel bestaat uit een lagune en laagland.
Met enkele jaartallen laat Kleinhans de wording van Nederland zien:
3800 v Chr. Nederland is voor een waddenland
2750 v Chr. Ontstaan van grote veengebieden
1500 v Chr. Er is een groot veenpakket gevormd
1500 n Chr. menselijke invloeden merkbaar, afzetting van klei en inklinken van
veenpakketten.
Met de aanleg van dijk als gevolg van inbraken van rivieren is er landverlies en sprake van
ontbossing.
Achter de duinenrij ligt een lagune. In Alphen aan den Rijn ligt op een diepte van slechts 2 m
– NAP zout water dat vanaf de kust het land binnenstroomt. Als de zeespiegel te snel zou
gaan stijgen komt er land onder water te staan. Als dat proces trager zou verlopen krijgt het
land de tijd om zich door middel van aanslibbing te herstellen.
Met studenten bootst Kleinhans dit proces na in de zandbak. In een kort tijdsbestek is het
mogelijk om het hele proces van verdrinken en aanslibben na te bootsen en de effecten te
zien. Zandlandschappen wordt gemanipuleerd.

In de Grote Waard vond tussen 1421 en 1424 een natuurramp plaats. Door menselijk gebruik
van de grond werd het land ontwaterd tot een niveau van – 2 m. Echter de rivier stond op een
peil van + 3 m. Kleinhans schetst dat het eigenlijk een voortdurend proces is van ontwateren,
bodemdaling en peilverlaging.
De Biesbosch wordt als model genomen, tijdens het midden holoceen was er een opbouw van
land en delta’s.
Door de kap van bossen groeit de delta
Bij waterbeheer daalt de bodem
Bij de aanleg van dijken is er niet langer een natuurlijk proces van sediment afzetting
Door dit aanhoudende proces wordt het land als het ware “klaargezet voor Plotselinge
Natuurrampjes”.
In Zeeland ligt het Land van Saeftinghe + 3 m. NAP terwijl de oude polders op – 1.5 m NAP
zijn komen te liggen, er is een estuarium ontstaan in een delta die voortdurend in beweging is.
De helft van Nederland is een kustmoeras met een slappe ondergrond. De vraag is of er sprake
kan zijn van een duurzame veiligheid zoals die nu geboden wordt.
Waterschappen kiezen nog steeds voor schoon water, voldoende water en waterveiligheid. De
Deltacommissaris wil bescherming tegen overstromingen garanderen.
De vraag is of op termijn al die doelstellingen die water- en hoogheemraadschappen haalbaar
blijken te zijn als het proces zoals geschetst steeds maar door blijft gaan.
Menselijk handelen zou wel eens meer rampen of rampjes tot gevolg kunnen hebben.
Door Nederland weer als een delta te gaan zien met natuurlijke estuaria zou het proces anders
verlopen, echter de natuurlijke aanwas die tot in de middeleeuwen het tempo bij kon houden
van het landverlies verloopt nu volgens de rekenmodellen veel trager.
In de volgende WaterPeilingen van 15 maart de lezing van Jeroen Haan, dijkgraaf van het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

VWG Bestuur:
Het bestuur vergaderde digitaal op 25 januari over Quo Vadis. Naast het bestuur is ook de
redactie van TWG en de excursiecommissie vertegenwoordigd.
Op de ALV willen we u als leden van de VWG bijpraten over wat mogelijke ontwikkelingen
die het bestuur in gang zou willen zetten.
Daarbij moet vooral worden gedacht aan samenwerking met stichtingen en of verenigingen
die water ook in hun aandachtsveld hebben staan. Ook de band met de leden staat voortdurend
op de agenda en het werven van nieuwe leden en dan vooral jongeren die net zijn gaan
werken en studerenden of promovendi die bezig zijn met een onderzoek.
Beste leden,
Als mogelijke geheugensteuntje: Quo Vadis is het werkproces van het bestuur om voor VWG vooruit
te kijken en in kaart te brengen hoe onze mooie vereniging ook voor de toekomst bestendig te
maken.

Afgelopen 25 januari vond alweer de 3e workshop in het kader van Quo Vadis plaats. Voor de tweede
keer online, maar desalniettemin werd het wederom een vruchtbare sessie.
De enquêtes en interviewronde met leden en externen in de zomer van 2021 vormden de basis om
ons in de workshops te buigen over een sterkte- en zwakteanalyse, de missie en de visie van de
vereniging en onze doelen: wat willen we eind 2023 hebben bereikt? De komende tijd maken we een
eerste doorkijk naar een strategie om deze doelen te bereiken. Deze koers zal het onderwerp van
onze volgende workshop eind maart worden. Komende ledenvergadering van 22 juni zullen we onze
zoektocht en voorgestelde koers met jullie delen en voorleggen.
Piet-Hein Daverveldt
Voorzitter VWG en Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland

Een van de nieuwe partners is Netwerk Water Heritage. Vorig jaar werd het boek van Milja
van Tielhof, Consensus en Conflict tijdens een gezamenlijke digitale activiteit gepresenteerd.
In een onlangs gehouden bijeenkomst tussen bestuurders van NWH en VWG is afgesproken
om opnieuw een gezamenlijk activiteit aan te bieden. De bestemming daarvan zal de stad
Dordrecht zijn en het thema: meerlaagse veiligheid.
In de eerste weken van het nieuwe jaar mocht de VWG drie nieuwe leden inschrijven.
Welkom!
VWG data:
Nu alle Covid maatregelen zo goed als zijn ingetrokken wordt het mogelijk om de
VoorJaarsexcursie van 22 juni uit te werken.
Op 22 juni a.s. is de Haarlemmermeer het onderwerp. De Meer is dit jaar 170 jaar geleden
drooggevallen.
Een van de drie stoomgemalen is nu als museum ingericht met de mogelijkheid om groepen te
ontvangen. De bijeenkomst begint bij museum De Cruquius.
Na de ontvangst wil het bestuur de ALV houden. Als leden heeft u het recht om de
jaarrekening 2021 vast te stellen en om nieuwe bestuursleden in de ontstane vacatures voor te
dragen en te benoemen. Tijdens de ALV zal de voorzitter u ook bij willen praten over het
lopende Quo Vadis traject.
Medio april hopen we u door middel van de uitnodiging meer informatie te kunnen geven.
In het najaar zal de excursie zich op 20 oktober in en rond Utrecht concentreren met het oog
op de afsluiting van de Kromme Rijn en de stadsrechten van Utrecht.
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 is sinds kort een overzicht geplaatst van archiefinstellingen met archieven van
waterschappen en hoogheemraadschappen.
Algemeen

Een recente krantenkop: Niet langer kampioen waterafvoer, Nederland moet vocht
vasthouden om verdroging tegen te gaan.
Het watertekort van de warme zomers van 2018, 2019 en 2020 is inmiddels zo goed als overal
weer gecompenseerd. Slechts op een enkele plaats op de hogere zandgronden is het
grondwaterpeil nog niet op het oude niveau. Voor de komende jaren ligt er een opgave om
daar waar mogelijk gebiedseigen water langer vast te kunnen houden. Om natuurgebieden te
vernatten en tegelijkertijd toegankelijk te houden voor wandelaars kunnen er in wandelroutes
vlonders worden aangelegd. In de Drentse Aa is een ruitervoorde aangelegd om ruiters de Aa
te kunnen laten passeren.

Waterschap Noorderzijlvest (Groningen)
In het gebied van het waterschap bevindt zich deze til. Op de topografische kaart van
omstreeks 1850 wordt dit de Nieuwtil genoemd. Toch moet de til al veel ouder zijn. In de
kademuur zit een gevelsteen met het opschrift: Peertil 1666 – 1996 Wat bleev’m is. De til ligt
over de Westwijtwerdermaar op de kruising van deze maar en het Stedumermaar.
Op de afbeelding het pad over de brug naar rechts en na plm. 3 km. is het dorp Stedum
bereikt. In het hekje op de til is de afbeelding van een paard te zien. En mogelijk heeft de til
bij het vervangen van de Nieuwe til weer de oorspronkelijke naam Peertil terug gekregen.
Ook deze til zou tot het cultureel erfgoed van het waterschap gerekend mogen worden. In
ieder geval heeft het waterschap samen met andere belanghebbenden het belang ingezien van
behouden van de oeververbinding en het toegankelijk houden van wandelroutes zoals dat
eeuwenlang het geval is. Dat fietsers na komst van de fiets er ook gebruik van zijn gaan
maken is een mooie aangelegenheid om het Groninger land ook eens op die manier te
verkennen.

(Afb. ve)

Waterschap Hunze en Aa’s (Veendam)
Het waterschap heeft in de afgelopen week op de website:
www.hunzeenaas.nl/cultuurhistorisch-erfgoed de culturele erfgoed beschrijving van 68
objecten zichtbaar gemaakt.
Om in aanmerking te komen voor de benaming cultureel erfgoed moet een object tenminste
50 jaar oud zijn, technisch complex zijn en cultuurhistorisch of landschappelijke waarde
hebben en dan ook authentiek of zeldzaam zijn. Molens, sluizen en gemalen maken onderdeel
uit van het cultureel erfgoed van het waterschap.
Via de zoekterm: kennis.hunzeenaas.nl komt u uit bij de Kennisbank via de begrippenlijst:
Cultureel Erfgoed selecteren en dat komt u ook bij de beschrijvingen uit.
Die begrippenlijst bevat wellicht nog aanknopingspunten voor Polderlands.
Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle)
Een bijzondere foto van het waterschap in de binnenstad van Kampen. Behalve de vele
aalscholvers en ganzen lijkt er weinig aan de hand. Maar schijn bedriegt. Aalscholvers zijn er
omdat er heel veel vis in het water zit op deze plek. De vissen liggen hier voor een gesloten
sluis tussen de Burgel en de IJssel. De Burgel loopt tussen het Oorgat en de Buitenhaven en is
een stadsgracht met aan de ene zijde de Burgwal en de andere zijde de Vloeddijk.
In verband met de hoge waterstanden op de IJssel met name tijdens het stormseizoen sluit het
waterschap de sluisdeuren om overlast in de binnenstad van Kampen te voorkomen. Pas als de
waterstand op de IJssel gezakt is kunnen de deuren op een kierstand en zwemmen de vissen
de IJssel op weg onder de grijpgrage kaken van de aalscholvers vandaan. Tot die tijd is het
letterlijk zaak om geen vin verroeren en diep in het water verstopt te blijven.
Het is een jaarlijks weerkerend tafereel.
Volgend jaar worden er nieuwe regels van kracht voor de verdeling van water uit het
IJsselmeer en het Markermeer bij aanhoudende droogte. De regels die in 2009 waren
opgesteld bleken niet meer te voldoen na de droge perioden in 2018, 2019 en 2020.
Bij het maken van de nieuwe afspraken zijn 16 partijen betrokken waarbij Rijkswaterstaat als
beheerder van het IJsselmeer en Markermeer de regie heeft.
Het gaat om de provincies: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord
Holland en de water- en hoogheemraadschappen die in deze provincies werkzaam zijn.
Hans Pereboom, DB lid van DOD ontving op 20 januari, zijn verjaardag, de
waterschapspenning van de Unie van Waterschappen. De aanleiding was zijn 25 jarig
jubileum als bestuurder.
In 1995 begonnen als bestuurslid van het waterschap Wold en Wieden en daarna meegegroeid
via de verschillende fusies naar het huidige waterschap DOD dat in 2016 is ontstaan uit het
waterschap Reest en Wieden en Groot Salland.
Water was niet helemaal een onbekend onderwerp. Zijn vader was al lid van het DB van
waterschap Vollenhove

Afb. Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle) Aalscholvers en ganzen in de Burgel
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Heerhugowaard)
Onlangs is de tentoonstelling 400 jaar Purmer (1622- 2022) in Museum de Speeltoren,
(Noordeinde 2 – 4) in Monnickendam geopend. De ondertitel van de tentoonstelling die tot 10
juli is te zien: Polderen of verzuipen.
Het museum is dagelijks geopend.
In het kader van het hoogwater beschermings programma (HWBP) zijn in de Sassluis, naast
de Dromedaris, in Enkhuizen vier nieuwe deuren geplaatst. De extra deuren kunnen bij een
hoge waterstand op het IJsselmeer worden gesloten om de veiligheid in de binnenstad te
kunnen waarborgen.
De deuren zijn in Kampen gemaakt en per schip overgevaren naar Enkhuizen.

Afb. HHNK, Zuider Havendijk
Nog meer vis en nog meer aalscholvers. De tienduizenden vissen die massaal naar deze gracht
waren gezwommen dreigden elkaar te verstikken omdat het zuurstofgehalte te laag was
geworden.
De gracht loopt hier dood en het zou een massale vissterfte tot gevolg hebben gehad als er niet
was ingegrepen. De gracht stroomt onder het spuihuisje door naar de Sassluis en het
IJsselmeer maar binnen de sluis ook naar de Oosterhaven. Veel gevangen vis is overgebracht
naar de nabij gelegen Oosterhaven.
Dat de vis opgejaagd werd door eetgrage aalscholvers lijkt aannemelijk.

Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden)
Op 18 februari vierde de functie van dijkgraaf van het hoogheemraadschap zijn 736ste
verjaardag.
Tot 1857 fungeerde de dijkgraaf vooral als Officier van Justitie. In 1857 werd de functie van
dijkgraaf vastgelegd en is de dijkgraaf de voorzitter van het bestuur. De huidige dijkgraaf is
Rogier van der Sande
Algemeen:
De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis wil in de komende jaren aandacht besteden aan
historische feiten die het vakgebied raken:
2021: Sint Elisabethsvloed (1421); het themajaar loopt door tot en met 2022; er is een speciale
website: www.600jaarelisabethsvloed.nl
De agenda op deze site wordt vrijwel iedere week aangepast aan de komende en lopende
activiteiten.

2022: 14 april – 9 oktober 7e Floriade in Almere, thema’s: klimaat en circulair bouwen
2022: Afsluiten van de Kromme Rijn (1122) nb. Excursie VWG
2022: De Haarlemmermeer viel droog (1852) nb. Excursie VWG
2022: De (Oude) Hollandse Waterlinie bestaat 350 jaar (1672)
2023: Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 750 jaar nb. Excursie VWG
2024: Volledige ingebruikname Blankenburgtunnel tussen de A-15 en A-20
2025: 7e Lustrum VWG en 8e lustrum SSF
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
2025: Amsterdam 750 jaar stadsrechten
2027: Begin van het waterloopkundig onderzoek en oprichting Waterloopkundig
Laboratorium
2030: Begin aanleg van de Stelling van Amsterdam (1880)
In de komende jaren zijn er tal van herdenkingen, het overzicht zal worden bijgewerkt.
Mocht iemand belangstelling hebben om over een van de bovengenoemde gebeurtenissen een
bijdrage te leveren in TWG dan zijn de richtlijnen daarvoor op de website te vinden.
Data:
17 maart 2022 – Symposium in Amsterdam
Urban past, urban future? Sustainable Drinking Water in Dutch cities, 1500-1900
Al lange tijd heersen onder geschiedschrijvers twee ideeën over drinkwater in Nederland in
de periode vóór de aanleg van drinkwaterleidingen, vanaf ca. 1850. Het ene idee is dat het
water in de grond en de grachten in de provincies langs de kusten van de Noordzee en de
Zuiderzee te verzilt en vervuild was om te gebruiken als drinkwater. In de steden werd
daarom regenwater opgevangen en opgeslagen in waterkelders en regenbakken. Maar hoe
gebeurde dat en wie had daartoe toegang? En wat gebeurde in tijden van droogte? Een
tweede idee is dat men geen water dronk omdat medische theorieën leerden dat water
ongezond was, ongeacht zijn werkelijke kwaliteit. Daarom zou vrijwel iedereen zijn dorst
lessen met goedkoop licht bier. Maar gold dat voor iedereen, ook bijvoorbeeld voor
vrouwen en kinderen en konden arme mensen werkelijk dagelijks over alcoholische drank
beschikken?
Sinds 2020 loopt aan de Vrije universiteit het onderzoeksproject Omgaan met
waterschaarste ( Coping with drought ) om het historisch beeld van het drinkwater in de
periode 1500-1850 uit te werken en te nuanceren. Het project wil historische voorbeelden
verzamelen om experts en andere mensen te inspireren die nadenken over de dreigende
(grond)water tekorten en de verduurzaming van onze drinkwatervoorziening.
Het symposium wordt georganiseerd door het Environmental Humanities Center van de VU.
Dit symposium vindt plaats ter gelegenheid van de jaarlijkse World Water Day (22 maart),
waarvan dit jaar het thema is: grondwater. De onderzoekers van het project presenteren in
korte, Engelstalige lezingen hun eerste onderzoeksresultaten. Inleider en voorzitter is de
projectleider Petra van Dam, hoogleraar Water- en Milieugeschiedenis.
Het symposium wordt ‘hybride’ gedaan, dus het is een bijeenkomst in een zaal van de VU,
maar met ‘livestream’ camera erbij, zodat mensen die liever niet naar de VU reizen ook

kunnen luisteren en meedoen met de discussie. Zoals bij online gebruikelijk is, zijn er korte
blokken. Na de introductie zijn er lezingen van 20 minuten, discussies van 25 minuten en
twee keer 15 minuten pauze.
Donderdag 17 maart 2022, 13.30-16.00 u Vrije Universiteit, Amsterdam. Aanmelden per
email bij Marit Steman, die t.z.t de zaal en de link toestuurt: m.e.steman@student.vu.nl
Programme
13.30 Introduction – Petra van Dam
13.45-14.30 Households’ strategies of coping with water scarcity: a history of an Amsterdam
orphanage 1666-1790 - Milja van Tielhof
pauze
14.45-15.30 Capturing water in Hoorn and Enkhuizen, an archaeological survey – Bart
Levering
pauze
15.45-16.30 'When the well is dry'. The history of well-communities in Deventer, 1500-1850 –
Dániel Moerman

14 april: Werkgroep Stedengeschiedenis, bijeenkomst in het gebouw RCE Amersfoort
Smallepad 5. Het thema is: “Panorama’s” en de dagvoorzitter: Roos van Oosten, docent
Universiteit Leiden, aanvang 13.00 u – 16.30 u.
Voor het volledige programma zie: jvdn.nl stedengeschiedenis.
Rond de Sint Elisabethsvloed van 1421 worden verschillende bijeenkomsten, al dan niet
digitaal georganiseerd. Op de site: 600jaarelisabethsvloed.nl is alle informatie voor de
komende periode te vinden.
Tot en met 6 maart 2022 te zien in het Dordrechts Museum, Museumstrat 40: ,,Elisabeth en de
vloed”.
In het Biesboschmuseum (De Hilweg 2 Werkendam) is de tentoonstelling 600 jaar
Elisabethsvloed op 18 november geopend. Het was in de nacht van 18 op 19 november dat de
vloed over het land van de Biesbosch spoelde en veel schade heeft aangericht. De expositie
moet het waterbewustzijn van Nederlanders en bezoekers vergroten. In Nederland zijn 10
miljoen inwoners afhankelijk van de bescherming van duinen en dijken om veilig te kunnen
wonen. Met de huidige kennis worden drastische maatregelen noodzakelijk om die veiligheid
ook in de komende decennia te garanderen.
Deze tentoonstelling is tot 22 november 2022 te zien.
2022
Van 31 augustus tot en met 3 september de European Association for Urban History in
Antwerpen gehouden.
Thema: Inequality and the city.
Voor meer informatie zie: https://www.uantwerpen.be/en/conferences/eauh2022/cfsp/

Recent verschenen:
RCE Amersfoort: Tijdschrift van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 1 – 2022: Lief voor ons
blauwe hart. Twee bijdragen die interessant zijn:
1: Ontwikkelingen rond het IJsselmeer
2: Leer van het verleden; nieuwe werkwijze erfgoed en waterbeheer.
U kunt een, gratis, abonnement op het tijdschrift aanvragen via: info@cultureelerfgoed.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.

Vincent Erdin
secretaris VWG
15 februari 2022

