VWG Nieuwsbrief 21 augustus 2017

Normaliter had het tijdschrift van onze vereniging al bij u in de bus moeten liggen. Bij de
verwerking van de bestanden door de uitgever is vertraging in de afhandeling ontstaan. Naar
verwachting komt het tijdschrift pas aan het eind van deze maand of zelfs in september.
VWG Bestuur: Binnen het bestuur ontstaat een vacature door het aftreden van bestuurslid A.
vd. Wekken. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Vincent Erdin, secretaris van de
vereniging.
Het bestuur is voornemens om met de leden van gedachten te wisselen over het advies van de
op 6 oktober 2016 ingestelde Adviescommissie en de uitkomst daarvan. Het bestuur zal de
leden in kennis stellen van het bestuursvoorstel met het verzoek daar tijdens een extra ALV
die in november in Delft gehouden zal worden op te reageren.
VWG data:
Vrijdag 6 oktober 2017: Najaarsexcursie VWG in Leiden (hoogheemraadschap van
Rijnland); thema: polderbemaling in het gebied van het hoogheemraadschap van wind- en
stoombemaling.
Nb: Leiden is goed bereikbaar per trein.
Er is beperkt parkeerruimte bij het kantoor van het Hoogheemraadschap.
Uitnodiging volgt medio september.
November 2017: NajaarsSymposium met ALV, plaats TU Delft
Exacte datum, tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.
februari 2018: Reflecties op 25 jaar TWG, Symposium in het kader van het 25 jarig bestaan
van het tijdschrift van de Vereniging.
Exacte datum en tijd worden nog bekend gemaakt.
Dit symposium wordt op de VU in Amsterdam gehouden.
19 februari 2018: 200 jaar NAP, Bijeenkomst bij het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht,
Amsterdam.
Voorjaarsexcursie: 7 juni 2018: Provincie Zuid Holland,
Najaarsexcursie: 5 oktober 2018: nog in te vullen
Website:
De vereniging heeft een website die te vinden is via de zoekterm:
Waterstaatsgeschiedenis.nl
Naast de Nieuwsbrief zullen er ook andere ,historische, berichten geplaatst worden.

Agenda:
Op donderdag 25 augustus is er een bijeenkomst in het Academiegebouw, Domplein 29 in
Utrecht, aanvang 13.30 u. zie de bijgevoegde uitnodiging.
Wereldhavendagen Rotterdam: 1, 2 en 3 september.
Promotie:
Woensdag 6 september klokke 10.30 u begint in het Academiegebouw, Domplein 29 in
Utrecht de promotie van mevrouw Heleen Kole. Het onderwerp van het proefschrift is:
,,Polderen of niet” Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en
Mastenbroek voor 1800.
Stichting Hollandse Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN)
Op donderdag 26 oktober wordt de 11e Sluizen en Stuwendag gehouden. Deze keer staat het
50 jarig bestaan van de Volkeraksluizen centraal. Programma is te vinden op de site van de
HSSN aanmelden kan via de site van de Nationale Sluizendag

Nieuws:
Franse TV ploeg eerder deze maand op bezoek in Nieuw Beijerland en waterschap Hollandse
Delta. Het waterschap voert op dit moment versterkingswerkzaamheden uit aan de Spuidijk
bij Nieuw Beijerland in de Hoekse Waard. Via een publicatie over dit werk op de website van
de New York Times kwam het Franse TV station bij Rijkswaterstaat en het waterschap
terecht. Van de werkzaamheden in Nieuw Beijerland zijn opnamen gemaakt die uitgezonden
zullen worden. Een van de opnamen betreft het maken van een nieuwe wand op 70 cm.
afstand van woningen aan de dijk.
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
19 augustus: Infiltratieproef op de Kattendijk bij Gouderak. Het hoogheemraadschap laat
gedurende 10 uur gecontroleerd water over het binnentalud van de dijk lopen om na te gaan
hoe sterk de dijk is het gaat om een hoeveel van 10.000 emmers water per uur. Het proces
werd voortdurend gemeten. Bij het betreffende dijkvak was publiek welkom om tekst en
uitleg te krijgen over het hoe en waarom van deze proef.

