VWG Nieuwsbrief 16 april 2018

VWG Bestuur:
Het bestuur vergadert op maandag 7 mei a.s.
VWG data:
Voorjaarsexcursie: 7 juni 2018: Provincie Zuid Holland; Gouda. Deze week ontvangt u de
uitnodiging voor de excursie.
Tijdens de voorbereiding op 13 april werd al een voorproefje genoten van wat ons te wachten
staat. Een verhandeling over hoe Gouda eeuwenlang een monopolie positie wist vast te
houden voor de vaarroute tussen noord en zuid en zowel landelijk als internationaal een zeer
belangrijke rol speelde. Het verleden ontmoet het heden door een bezoek aan de Julianasluis.
De locatie van samenkomst is de gerestaureerde Kleischuur, Vest 2 in Gouda. De jaarlijkse
ALV wordt gehouden en ’s middags wordt er gewandeld in de binnenstad van Gouda op
verschillende punten wordt tekst en uitleg gegeven en gevaren.
Najaarsexcursie: 5 oktober 2018: Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en Waterschap
Scheldestromen, Middelburg: 65 jaar na 1 februari 1953 en 60 jaar Deltawet; 7 mei 1958
De ontvangst is om 10.30 u in het Abdijcomplex in Middelburg.
De bijdrage voor deelname is gesteld op e 20,- per lid en gezinslid.
In augustus ontvangt u de uitnodiging en het programma voor deze Najaarsexcursie.
Ook in 2019 wordt er weer een Voor- en Najaarsexcursie gehouden, de bestemmingen zijn
bekend maar er moet nog een invulling aan worden gegeven.
6 juni 2019: Waterschap Drents Overijsselse Delta: 100 jaar Watergemaal A.F. Stroink
4 oktober 2019: Het werk van de baggeraars.
Mocht u als lid van de vereniging een wens hebben of een suggestie willen doen voor een
bestemming dan mag u dat altijd kenbaar maken een de Excursiecommissie.
Het kan zijn omdat u kennis heeft van een bijzonder werk in uw omgeving of een historisch
feit waar regionaal aandacht aan wordt besteed.
Met het geven van een tip doet u ons en de leden van de vereniging een plezier. Mochten we
de suggestie nader uit gaan werken dan zullen we zeker een beroep doen op uw kennis ter
plaatse.
De volgende excursies staan nog open:
Voor- en Najaarsexcursie 2021
Najaarsexcursie 2023
Vincent Erdin, Pieter Jan Hofman en Adrie de Kraker
Excursiecommissie
Website:
De vereniging heeft een website die te vinden is via de zoekterm:
Waterstaatsgeschiedenis.nl
Data:

Woensdag 18 april
Nationaal Archief Den Haag (naast station Den Haag Centraal) van 13.00 u – 16.00 u.
,,De Nederlanden verbeeld, op stap door de lage landen met stadsplattegronden, kaarten en
prenten”
Aanmelden bij Jan van den Noort: jan@jvdn.nl onder vermelding: Op Stap
Nieuws van de waterschappen
Op veel plaatsen in dit land wordt er aan verschillende grote projecten gewerkt, of deze zijn in
voorbereiding. Onderstaand enkele van die projecten.
Van alle genoemde werken, meer informatie is te vinden op de website van het waterschap.
Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle)
Tot eind van dit jaar wordt er gewerkt aan de modernisering van het poldergemaal Wetering.
Het gemaal is in 1943 gebouwd ten behoeve van de polder Wetering oost. Bij Wetering oost
en Wetering west is inmiddels een waterberging aangelegd. Het gemaal moet de beide
bergingen binnen korte tijd leeg kunnen malen. Verder is de modernisering nodig omdat de
landbouwbedrijven rondom Scheerwolde behoefte hebben aan optimaal waterpeil. Het dorp
Wetering grenst aan het natuurgebied Weerribben – Wieden.
Waterschap Rijn & IJssel (Doetinchem)
Rijkswaterstaat wil de capaciteit van het Twentekanaal uitbreiden. De toegang tot het kanaal
is de sluis bij Eefde (ten oosten van Zutphen) de sluis wordt eveneens uitgebreid om grotere
schepen te kunnen schutten. Om ruimte te maken voor deze uitbreiding wordt de primaire
waterkering langs te kanaal ter plaatse verlegd.
Waterschap Rivierenland (Tiel)
Op dit moment wordt er groot onderzoek gedaan naar de stabiliteit van de Lingedijken ten
oosten van de Diefdijk.
De verbetering van de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg zit in de voorbereidingsfase.
Voor dit project is de Graaf Reinardalliantie opgericht. Hier werken de gemeenten
Gorinchem, Lingewaal en Neerijnen samen met het waterschap Rivierenland.
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Houten)
Het hoogheemraadschap gaat in de komende jaren werk uitvoeren aan de gekanaliseerde
Hollandse IJssel (Vreeswijk – Gouda, komt ook ter sprake tijdens de lezing op 7 juni:
Voorjaarsexcursie Gouda!)
Waterschap Amstel, Gooi & Vecht
Het poldergemaal van de Horstermeerpolder wordt gemoderniseerd. Het gemaal voert het
water uit de polder op naar de Vechtboezem.
In de Horstermeerpolder komt brakke kwel aan de oppervlakte. Het waterschap zoekt naar
mogelijkheden om de brakke kwel diep in de grond al op te vangen en te zuiveren van brak
naar zoet water. Brakke kwel is schadelijk voor de land- en tuinbouwgewassen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Heerhugowaard)
Er wordt gewerkt aan de verbetering van de dijk tussen Amsterdam en Hoorn.

Waterschap Scheldestromen
De provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en het waterschap werken sinds 2016 samen aan het
project: optimaliseren fietsknooppunten netwerk. In de praktijk is gebleken dat er nog wel
eens obstakels in de fietsroutes zaten als de route van een binnendijks in een buitendijks
gelegen fietspad overging. Op Zeeuws Vlaanderen zijn 7 van deze knelpunten aangepakt. Het
motto is: waar buitendijks fietsen mogelijk is wordt dat ook mogelijk gemaakt.
Oproep:
De Stichting Mergor in Mosam (onderwater onderzoek van archeologische projecten) doet
onderzoek naar schuine of liggende peilschalen.
Deze peilschalen liggen in een dijklichaam. Het kan zijn dat u op de hoogte bent van zo’n
locatie. De stichting zou dan graag de vindplaats en een afbeelding van de peilschaal willen
ontvangen.
Peter Seinen wijst er namens de stichting op dat het waardevolle aspect van deze bijzondere
peilschaal onvoldoende wordt ingezien. De stichting wil daar door middel van dit onderzoek
verandering in brengen.
Op de website treft u een voorbeeld aan van een hardstenen peilschaal bij Sleeuwijk.
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
16 april 2018

