VWG Nieuwsbrief 4 augustus 2017

Op 10 juli van dit jaar is Willem Emo Goelema overleden, van oktober 1996 tot 2002 was hij
penningmeester van de vereniging.
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.
Expositie:
In de Sint Bavo, Grote Markt Haarlem is de expositie: Waterbazen, waterbeheer in verleden,
heden en toekomst.
Het gaat om een drieluik. De andere twee delen van de expositie zijn te bezoeken in het
museum Cruquius (Cruquiusdijk 27, Cruquius) en het Rijnlandshuis in Spaarndam
(Spaarndammerdijk 23 a, Spaarndam).
Nieuws:
Op woensdag 4 oktober wordt Geert-Jan ten Brink geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van het
waterschap Hunze en Aa in Veendam. Ten Brink volgt Alfred van Hall op die vlak voor het
zomerreces afscheid heeft genomen. Van Hall is 26 jaar dijkgraaf geweest. Ten Brink was
burgemeester van de gemeente Slochteren, de gemeente Slochteren gaat vanaf 1 januari 2018
verder in de nieuwe gemeente Midden Groningen.
Bij het waterschap Noorderzijlvest is de zittende dijkgraaf Bert Middel voorgedragen voor
een tweede ambtsperiode. De tweede termijn begint op 31 december 2017.
Het Waterschap Vallei & Veluwe wil in de nieuwe woonwijk Doornsteeg in Nijkerk
huishoudelijke afvalresten apart inzamelen en via een biovergister omvormen tot nieuwe
groene energie. Samen met het afval van bedrijven in de directe omgeving van de nieuwe
wijk moet dit voldoende energie voor de woonwijk op kunnen leveren.
Het waterschap Brabantse Delta heeft de Kadernota 2018 – 2027 vastgesteld. Drie
onderwerpen zijn van belang in de komende jaren:
Klimaatadeptatie, zoeken naar oplossingen van wateroverlast en hittestress als gevolg van
toenemende verstedelijking,
Inzetten op duurzaamheid, de benodigde elektriciteit lokaal en duurzaam opwekken
Verdere verbetering van de waterkwaliteit
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 HHSN.
Vernatten van de veenbodem kan de redding zijn van de veeboeren in het veengebied. In het
dorp Koudefurrige (Friesland) wordt het veenpakket van 1 à 2 meter dik vernat door middel
van een irrigatiemolentje dat op zonnecellen werkt. Het blijkt een even simpel als probaat
middel te zijn om verdroging van het gebied en uitstoot van CO2 tegen te gaan. De bodem
daalt er sinds deze wordt vernat minder snel. Na de eerste metingen in 1963 is de daling een
halve meter.

