VWG Nieuwsbrief 15 februari 2018

VWG Bestuur:
U kunt met ingang van 2018 ook uw gezinsleden aanmelden als lid van de vereniging. Het
lidmaatschap kost e 15,- per jaar. De rechten zijn overeenkomstig dat van een lid, het
tijdschrift zal 1 x per adres worden verstrekt.
VWG data:
Voorjaarsexcursie: 7 juni 2018: Provincie Zuid Holland; Gouda (Achter de schermen)
Najaarsexcursie: 5 oktober 2018: Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en Waterschap
Scheldestromen, Middelburg: 65 jaar na 1 februari 1953 en 60 jaar Deltawet; 7 mei 1958
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:
Voorjaarsexcursie van 2020
Voor- en Najaarsexcursie 2021
Najaarsexcursie 2022
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
Sluizen en Stuwendag
In oktober 2018 zal de 12e Sluizen en Stuwendag worden gehouden. Ieder jaar wordt er een
sluis of stuw gerestaureerd.
Deze keer gaat het om het herstel van een deel van de waterwerken in het Waterloopbos bij
Marknesse. Natuurmonumenten heeft het Waterloopbos in beheer en wil tien waterwerken
restaureren, het eerste project is inmiddels gereed en is in 2017 door de jury van de HSSN
verkozen tot het project met de meeste uitstraling.

Meer informatie is over enige tijd te vinden op de website van de HSSN (Stichting
Historische Sluizen en Stuwen Nederland)
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet werd aangenomen in de Tweede Kamer
der Staten Generaal. Op de website van ,,Zuiderzee naar meer” kunt u zien dat er het hele jaar
door activiteiten zullen zijn.
Op 14 juni is er een symposium: Hoe ziet Nederland er in 2118 uit?
Met name in de provincie Flevoland wordt aandacht geschonken aan de Zuiderzeewet omdat
dit het latere ontstaan van de provincie markeert.
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 Hunze en Aa:
In de Johannes Kerkhovenpolder wordt tot aan de grens met Duitsland een groene dijk met
een flauw talud gemaakt. Het vernieuwende van deze dijk is dat er geen asfaltblokken meer
worden gebruikt maar als een natuurvriendelijke dijk wordt uitgevoerd. Vooralsnog gaat het
om een proefvak van 1 km. Hiervoor is 1,7 miljoen m3 klei nodig dat gewonnen wordt in het
water voor het proefvak. Bij een positief resultaat zal de hele dijk op deze wijze worden
uitgevoerd.
De dijk maakt onderdeel uit van dijkring 6 (Lemmer – Duitsland). Het werk is een van de
werkzaamheden uit het Deltaprogramma Veiligheid.
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Het waterschap wil 48.000 Kwh opwekken uit het gebruik van stuwen.
In de stad Zwolle wordt gewerkt aan de verbetering van de dijk die over een afstand van 7,5
km aangepast moet worden. De plannen verkeren in een oriënterende fase.
Waterschap Vallei en Veluwe
Een verbetering van de IJsseldijk tussen het Bastion in Hattem en Wapenveld is nodig, de dijk
voldoet niet langer aan het Deltaprogramma Veiligheid. In 2018 en 2019 wordt gezocht naar
een voorkeursalternatief en in 2020 begint de uitvoering. Het werk moet in 2022 zijn
afgerond.
Waterschap Rijn en IJssel
De Rijnkade in Arnhem is over een afstand van 1200 meter afgekeurd en voldoet niet langer
als bescherming in geval van een hoge waterstand die eens in de 1250 jaar wordt verwacht.
De gemeente Arnhem wil de stad weer verbinden met de nieuwe Rijnkade en heeft hiervoor
de Jansbeek weer hersteld en zichtbaar gemaakt in de straat. Hiermee komt een oude beek
weer terug in de publieke ruimte.
Ook in Zupthen wordt gewerkt aan een verbetering van de kade langs de IJssel, behalve een
verbetering van de kade gaat het ook om een kwaliteitsverbetering van het direct
aangrenzende deel van het oude centrum. Het werk aan de primaire waterkering komt voor
rekening van het waterschap, het werk aan de lage waterkering komt voor rekening van de
gemeente Zutphen.

Waterschap Rivierenland
In de Neder Betuwe is dijkversterking nodig op welke wijze dat plaats zal gaan vinden wordt
momenteel onderzocht.
Op vrijdag 19 januari is het boek van mevr. Dr. H. Kole gepresenteerd tijdens een
bijeenkomst in museum Flehite Amersfoort:
Polderen of niet? Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en
Mastenbroek voor 1800
Uitgave: Verloren; ISBN 97890870468880
Dit boek is deel 4 in de serie: Waterstaat, Cultuur en Geschiedenis waar de VWG aan
bijdraagt
Op maandag 19 februari is tijdens een symposium in Amsterdam ter gelegenheid van 200 jaar
NAP het boek:
Van Amsterdams peil naar Europees referentievlak van Petra J.E.M. van Dam gepresenteerd.
Uitgave: Verloren; ISBN 9789087046972
Op donderdag 22 februari is er in de Kinderdijkzaal bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
Smallepad 5 Amersfoort een bijeenkomst georganiseerd door de Werkgroep
Stedengeschiedenis.
Tussen Stad en projectontwikkelaar
U bent vanaf 12.30 u welkom en om13.00 u vangt het programma aan.
Opgeven kan bij Jan van den Noort: jan@jvdn.nl onder vermelding van: Projectontwikkelaar
en Projectgroep

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
15 februari 2018

