VWG Nieuwsbrief 21 september 2017
Als de bezorging volgens plan is verlopen dan heeft u de meest recente uitgave van het
Tijdschrift Waterstaats Geschiedenis inmiddels ontvangen, verzending heeft plaatsgevonden
op 19 september 2017.

VWG Bestuur:
Het bestuur heeft Jan Reerink bereid gevonden om per 1 januari 2018 toe te treden tot het
bestuur.
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: Najaar excursie VWG in Leiden (hoogheemraadschap van
Rijnland); thema: polderbemaling in het gebied van het hoogheemraadschap van wind- en
stoombemaling.
De uitnodiging is bijgevoegd.
November 2017: Najaar Symposium met ALV, plaats TU Delft
Datum: 23 november, tijd en locatie 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.
19 februari 2018: 200 jaar NAP, Bijeenkomst bij het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht,
Amsterdam.
Voorjaar excursie: 7 juni 2018: Dordrecht; Meerlaagse veiligheid
Najaar excursie: 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.
De vernieuwde website is kortgeleden online gezet. Het bestuur is Sander Smeman erkentelijk
voor de ondersteuning die hij geboden heeft bij het ontwerp en de realisatie. Vanuit het
bestuur is Bernadette Wösten nauw betrokken geweest bij het proces.

Op 6 september promoveerde mevrouw Heleen Kole. Het onderwerp van het proefschrift is:
,,Polderen of niet” Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en
Mastenbroek voor 1800. De publieksversie van de dissertatie verschijnt naar verwachting aan
het eind van dit jaar.
Wetenswaardigheden
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
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie werd op 20 september gepresenteerd. De waterschappen
willen tot 2025 230 miljoen euro investeren om Nederland veiliger te maken en ernstige
overstromingen te voorkomen. Dat de aanpak van de afgelopen jaren heeft gewerkt bewijst de
beperkte schade die is ontstaan als gevolg van de hevige regenbuien aan het begin van deze
maand. Er zijn waterpleinen in het stedelijk gebied aangelegd en waterbergingsgebieden op
plaatsen waar dat mogelijk was.
Deining en doorbraak
Van 25 tot en met 29 september werken vijf waterschappen (Drents Overijsselse Delta, Vallei
en Veluwe, Rijn en IJssel, Rivierenland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
Rijkswaterstaat en het Ministerie van Defensie samen met de oefening ,,Deining en
Doorbraak” langs de grote rivieren. Het is de eerste grote en gezamenlijke oefening na 1995
toen moesten inwoners uit het rivierengebied geëvacueerd worden vanwege de dreigend hoge
waterstanden op de rivieren.
Op woensdag 27 september gaan 1500 medewerkers in het veld 1147 km. dijk inspecteren, dit
is het meest ,,zichtbare” deel van de oefening.
Waterschap Rijn en IJssel heeft twee belangrijke projecten onderhanden:
1. Optimalisatie watersystemen Lichtenvoorde. Het gaat om de wateroverlast in en rondom
Lichtenvoorde aan te pakken. Dit kan door waterbergingsgebieden aan te leggen. Het plan is
vorige maand vastgesteld.
2. Plan Havikerwaard, in dit project gaat het om de verdroging van het Bronbos op het
Landgoed Middachten (Rheden) tegen te gaan. De beken zullen ondieper worden gemaakt.

