VWG Nieuwsbrief 3 november 2017
Bericht van overlijden:
Op zaterdag 28 oktober is prof. dr. G.P. van de Ven in de leeftijd van 76 jaar overleden. De
afscheidsbijeenkomst werd op vrijdag 3 november gehouden in de Titus Brandsma
Gedachteniskerk in Nijmegen. Gerard van de Ven was van 1998 – 2006 bijzonder hoogleraar
aan de UvA in Amsterdam en was lange tijd nauw betrokken bij de vereniging.
Op 23 november zal er tijdens de extra ALV in Delft stil worden gestaan bij het overlijden van
Gerard van de Ven.
VWG Bestuur:
Het bestuur heeft Jan Reerink bereid gevonden om per 1 januari 2018 toe te treden tot het
bestuur, de voordracht zal plaatsvinden tijdens de extra ALV van 23 november a.s..
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. De uitnodiging voor
deze bijeenkomst heeft u ontvangen en staat tevens op de website van de vereniging:
Waterstaatsgeschiedenis.nl
Plaats: Delft, Mekelweg 8 – 10, om 10.30 u ontvangst en om 11.00 uur aanvang Extra ALV.
Kosten van deelname aan lunch en middagsymposium: e 25,-.
Bereikbaar met de trein naar Delft en dan per bus of OV fiets. Vanaf station Delft Zuid: 15
minuten lopen.
Bij de Mekelweg is vrijwel geen parkeerruimte, in beperkte mate is er parkeerruimte bij
station Delft Zuid.
VWG data:
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.
Voorjaarsexcursie: 7 juni 2018: Provincie Zuid Holland (Achter de schermen)
Najaarsexcursie: 5 oktober 2018: Dordrecht; Meerlaagse veiligheid
Website:
De vereniging heeft een website die te vinden is via de zoekterm:
Waterstaatsgeschiedenis.nl
Behalve de eigen website is de vereniging ook te vinden via Wikipedia. Er zal dankbaar
gebruik worden gemaakt van dit forum om de vereniging breder onder de aandacht te
brengen. Wiki zal echter geen vervanging zijn van de eigen website of de nieuwsbrief.
Agenda:

Op maandag 27 november is er in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam van 19.00 u –
21.00 uur op de 7e verdieping een bijeenkomst over Waterdreigingen en Oplossingen. Vier
sprekers zullen het thema belichten. OBA en KNAW werken samen om deze bijeenkomst
mogelijk te maken.

Stichting Hollandse Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN)
Op 26 oktober 2017 is de 11e Sluizen en Stuwendag gehouden. Op deze daag wordt ook de
winnaar bekend gemaakt van een geslaagd restauratieproject. De winnaar is de gerestaureerde
Romijnstuw in het Waterloopbos bij Marknesse (Noordoostpolder). Op de website van de
Stichting Hollandse Sluizen en Stuwen Nederland is het juryrapport te lezen.
De 12e Sluizen en stuwendag die na de zomer van 2018 zal worden gehouden zal in de
omgeving van Marknesse plaatsvinden om het winnende object in ogenschouw te kunnen
nemen.
Het waterloopbos is in de jaren vijftig aangelegd. In de nog jonge polder was voldoende
ruimte om allerlei waterloopkundige situaties na te kunnen bootsen, zowel Nederlandse
havens als havensituaties in het Midden Oosten zijn er te vinden. Omdat de schaalmodellen al
geruime tijd niet meer gebruikt werden raakten ze in verval. Er was altijd al sprake van om
een en ander te restaureren. Met succes en een mooi waardering voor het werk.

Terugblik
Najaarsexcursie 6 oktober 2017: Verheugend was de grote opkomst voor het eerst bijna 50
deelnemers. ’s Morgens twee interessante lezingen en ’s Middags een bezoek aan de Groote
Molen van de Groote Polder in Zoeterwoude en de Molenviergang in Aarlanderveen. Dit alles
bij zeer Hollands weer: wind om (productie) te malen en afwisselend zonneschijn en een
buitje regen.
Als de trend zich voortzet en de belangstelling ook bij de komende excursies groot blijkt te
zijn dan is het advies: wie het eerst komt het eerst maalt. Tijdig aanmelden loont in dat geval.

