
VWG Nieuwsbrief  15 juli 2018 

 

De Nieuwsbrief van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis verschijnt 1 x per maand 

rond de 15e van de maand. 

De Nieuwsbrief van juni heeft alleen op de website gestaan en is door een technische omissie 

niet als te doen gebruikelijk per e-mail verzonden. Deze Nieuwsbrief bevat ook de relevante 

informatie van 15 juni. 

 

 

Tijdschrift 

TWG: het eerstvolgende blad van het tijdschrift van de Vereniging verschijnt in november 

2018 en is dan tevens een dubbel- en jubileumnummer. 

 

VWG Bestuur:  

 

Het bestuur zal zich moeten beraden over de gevolgen van de AVG van 25 mei 2018. In deze 

verordening wordt geregeld dat de bescherming van persoonsgegevens op orde moet zijn en 

dat iedereen waarvan de gegevens bekend zijn inzage moet kunnen hebben in deze gegevens. 

Dat de vereniging en in het bijzonder de ledenadministrateur een aanmerkelijk belang heeft 

bij deze gegevens mag duidelijk zijn. Zonder uw gegevens zou u geen tijdschrift, nieuwsbrief, 

uitnodiging of verzoek tot betalen kunnen ontvangen. 

Zodra er meer bekend is hoe de AVG nader wordt uitgewerkt leest u dat. 

 

VWG data: 

 

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. 

Tijdens het ochtendprogramma zijn er drie bijdragen. Na de lunch is een bustocht voorzien 

langs een deel van de Deltawerken en via Schouwen Duiveland op weg naar het 

Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. 

 

De bijdrage voor deelname is gesteld op e 20,- per excursie per lid en gezinslid en e 25,- voor 

niet leden. Opgeven kan door het verschuldigde bedrag over te maken naar: 

NL91INGB0000093830 ten name van Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis, onder 

vermelding van: Najaarsexcursie 5 oktober. 

Eind augustus ontvangt u de uitnodiging en het volledige programma voor deze 

Najaarsexcursie. 

 

NajaarsSymposium: 

8 november 2018: TU Delft: Een symposium ter gelegenheid van 25 jaar TWG, het tijdschrift 

van de vereniging. Er worden korte lezingen gehouden waarin het tijdschrift centraal staat. 

Aanvang 13.45 uur, adres: Stevinweg 1 Delft, gebouw 23 TU, zaal F (1e verdieping). 

 

Voorjaarsexcursie: 6 juni 2019  

6 juni 2019: Waterschap Drents Overijsselse Delta: 100 jaar Watergemaal A.F. Stroink 

4 oktober 2019: Het werk van de baggeraars, Sliedrecht. 

 

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 2024 en verder 

 

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 

Op de website staan onder de rubriek Nieuws enkele afbeeldingen van de Voorjaarsexcursie 7 

juni 2018 in Gouda. 

 

Data:  
Op woensdag 18 juli is in het Stedelijk Museum Vianen de tentoonstelling geopend: 

,,Kroonjuwelen van Jan Blanken (1755 – 1838)” 

Jan Blanken woonde en werkte in Vianen 

Deze tentoonstelling kunt u zien tot 16 september a.s. 

Het adres: Voorstraat 97 Vianen. 

Op de website van de vereniging staat de volledige informatie 

 

Vrijdag 7 september: Stoomgemaal De Tuut, Appeltern.  

De Stowa organiseert een symposium over het belang van waterschapserfgoed, aanvang 9.30 

u. Informatie en aanmelden via de site van de Stowa. 

  

Vrijdag 21 september: Water Heritage, verdere gegevens volgen nog. 

 

Donderdag 3 oktober: Nationale Sluizendag, de bestemming zal zijn het Waterloopbos in het 

Voorsterbos, Voorsterweg 36 Marknesse, nadere informatie volgt (zie ook website HSSN) 

Op 13 juni werd bekendgemaakt dat het Waterloopbos een extra subsidie ontvangt om 

onderdelen te restaureren.  

 

Woensdag 10 oktober:  

Werkgroep Stedengeschiedenis organiseert op deze donderdagmiddag een bijeenkomst met 

het thema: ,,Stagnatie en modernisering rond 1800” 

Plaats: Sweelinckzaal, bibliotheek Universiteit van Utrecht, Drift 27 

Aanvang 13.00 

Volledige uitnodiging staat op de website. 

Aanmelden: jan@jvdn.nl 

 

Donderdag 18 oktober: Erfgoeddag Zuid-Holland. Thema: Ontstaan van Holland 

ontwikkelingen die ons raken. In een volgende nieuwsbrief meer informatie. 

 

mailto:jan@jvdn.nl


Tot eind oktober is er in Batavialand Lelystad een tentoonstelling over het succesverhaal van 

Hansje Brinkers. 

De tentoonstelling is georganiseerd door Bart Schultz die al in TWG 2007 1 op p 33 en verder 

een artikel schreef over Hansje Brinkers. 

Het artikel is na te lezen via de website van de vereniging: Waterstaatsgeschiedenis.nl 

  

 

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. 

 

Landelijk: 

Waterschappen zijn op zoek naar suggesties die mee kunnen dingen naar de 

Waterinnovatieprijs 2018. Inzenden kan tot 28 augustus 2018. Inzendingen moeten voldoen 

aan de volgende criteria: duurzaam, innovatief, kostenbesparend en probleemoplossend. 

 

Dat het droog is deze voorjaars- en zomerperiode zal niemand zijn ontgaan. Hoe uitzonderlijk 

dit is zal over enige tijd blijken als 2018 in de geschiedenisboeken wordt bijgeschreven, welke 

records er zijn gesneuveld. Vraag bij dit alles zou kunnen zijn: hoe veerkrachtig is het 

landbouwareaal om deze weersomstandigheden op te kunnen vangen en hoe groot zijn de 

gevolgen op de verschillende oogsten? Heeft het ,dreigende, watertekort hier een rol in 

meegespeeld? 

 

Op vrijdag 15 juni is er in Amersfoort een verkennende bijeenkomst geweest over behoud van 

het waterschapserfgoed: bruggen, gebouwen, gemalen, poldermolens, sluizen en stuwen. 

Voor het eerst waren meerdere instellingen over dit onderwerp met elkaar in gesprek. 

Vertegenwoordigers van een waterschap en de Unie van Waterschappen waren hierbij 

aanwezig. 

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle) 

Door de aanhoudende droogte wordt er bij het watergemaal A.F. Stroink water uit het 

IJsselmeer ingelaten. Op twee plaatsen bij de Hoogeveense vaart en de Drentse Hoofdvaart 

staan opvoergemalen die het water omhoog pompen zodat het water ook de hoger gelegen 

delen van Drenthe bereikt. 

 

Waterschap Vallei en Veluwe (Apeldoorn) 

Dijkgraaf mevrouw Tanja Klip – Martin is voorgedragen voor een tweede termijn. De 

(her)benoeming gaat in op 1 maart 2019.   

 

Voor de Hoenwaard wordt dit jaar een toekomstvisie opgesteld. In de eerste helft van dit jaar 

zijn 5 scenario’s uitgedacht, in het komende najaar wordt er 1 uitgekozen die verder 

uitgewerkt gaat worden. De vraag is hoe de Hoenwaard er in 2030 uit zal gaan zien. De 

Hoenwaard is een buitendijks gelegen gebied in de gemeenten Hattem en Heerde langs de 

IJssel. Agrariërs, natuurorganisaties en inwoners nemen deel aan de besprekingen.  

 

 

Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden) 

Het hoogheemraadschap roept agrariërs in de provincie Noord-Holland op om de 

bedrijfsvoering te verduurzamen. Het gaat dan om het gebruik van de bodem, de erf en 



oeverinrichting en het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het weg laten 

lopen van verbruikt water in sloten en vaarten.  

Belangstellenden kunnen zich melden via landbouwportalnoordholland.nl  

 

Waterschap Hollandse Delta (Ridderkerk) 

Onderscheiding voor bloemrijke dijken Strijensas en ’s Gravendeel in de Hoekse Waard. Het 

waterschap zet met het inzaaien van een veelkleurig en veelsoortig bloemenmengsel op dijken 

in het gebied van de Hoekse Waard in op de duurzaamheid in het gebied.  Het waterschap 

ontving hiervoor samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en waterschap 

Vechtstromen de ,,bloemrijke dijkenprijs”. Deze prijs is in 2016 ingesteld door Peter Glas, 

toenmalig voorzitter van de Unie van Waterschappen. 

Waterschap Hollandse Delta wil ni ook andere dijkvakken inzaaien met het bloemenmengsel. 

 

Waterschap Scheldestromen (Middelburg) 

Multiflexmeters in Zeeland meten stroomsnelheid, neerslag en zoutgehalte. Sinds 2016 wordt 

er gewerkt aan de slimme onderwatermeter. In Zeeland zijn nu 10 multiflexmeters geplaatst 

en Nederland 20 en in Bangladesh nog eens 5. In Nederland moeten er uiteindelijk 50 van 

deze meters beschikbaar komen. 

 

Waterschap Brabantse Delta (Breda) 

Op donderdag 7 juni werd het werk aan de Turfvaart Bijloop Zuid bij Rupchen – Zundert 

open gesteld. In het gebied was sprake van verdroging. In overleg met het waterschap, 

Natuurmonumenten en Brabants Landschap zijn maatregelen genomen om verdere verdroging 

tegen te gaan. 

Het werk past in het vergroten en verbinden van natuurgebieden in de provincie Noord-

Brabant.  

 

Waterschap De Dommel (Boxtel) 

Het waterschap werkt aan een gesloten sociale waterkringloop waarbij alle waterstromen 

binnen het werkgebied blijven en schoonwater het gebied verlaat.  

Het waterschap streeft naar een circulaire economie waarin alles bruikbaar blijft, geen 

afvalstoffen meer en geen verspilling. 

Er wordt samengewerkt door overheden, onderwijs en ondernemers.  

  

Waterschap Limburg (Roermond)  

Meedenken over verbeteringen als gevolg van de verandering van het klimaat. Het waterschap 

roept inwoners van Oirsbeek – Amstenrade (Schinnen) op om online mee te denken over 

mogelijke oplossingen als gevolg van ondervonden wateroverlast. Globaal ligt dit gebied op 

plm. 90 m. + NAP. 

In mei van dit jaar maar al eerder in 2010, 2012, 2014 en 2016 werd er overlast ondervonden 

van extreem veel water dat in korte tijd in een klein gebied is gevallen. Het online project 

zoals dat nu gestart is maakt deel uit van: Water in Balans. Water in Balans richt zich op het 

stedelijk en landelijk gebied maar ook op de watersystemen in de beekdalen. De essentie is: 

Voorkomen van schade aan gebouwen. 

 

Voor alle projecten geldt: op de website van het hoogheemraadschap of waterschap is meer te 

lezen over het genoemde project. 

 

Bij wijze van uitzondering een bericht over een recent verschenen atlas: Stedenatlas van Jacob 

van Deventer. 226 Stadsplattegronden uit de periode 1545 – 1575.  



Om even de quote weer te geven bij een recent verschenen recensie in het RD van 26 mei 

2018: ,,Oude kaarten actueel bij waterproblemen in steden”.  

Auteurs: Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze, uitgever: Toth Bussum, 516 blz prijs e 

99,50 (na 4 juli 2018 e 119,50) 

 

 

De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis wil in de komende jaren aandacht besteden aan 

historische feiten die het vakgebied raken: 

 

2019: 60 jaar Lauwersmeer 

2021: Sint Elisabethsvloed (1421) 

2022: Afsluiten van de Kromme Rijn (1122) 

2022: De Haarlemmermeer viel droog (1852) 

2022: De (Oude) Hollandse Waterlinie bestaat 350 jaar (1672) 

2024: Volledige ingebruikname Blankenbergtunnel tussen de A-15 en A-20 

2025: 1825 Overstroming langs de Zuiderzeekust (Land van Vollenhove) 

2030: Begin aanleg van de Stelling van Amsterdam (1880) 

 

Dit kan op verschillende manieren: via een artikel in het Tijdschrift Waterstaatsgeschiedenis 

via een van de jaarlijkse symposia of via een van de komende Voor- of Najaarsexcursies. 

 

 

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 

20 juli 2018 


