VWG Nieuwsbrief 15 juli 2018
De Nieuwsbrief van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis verschijnt 1 x per maand
rond de 15e van de maand.
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.
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:
In het Stedelijk Museum Vianen is tot 16 september a.s. de tentoonstelling : ,,Kroonjuwelen
van Jan Blanken (1755 – 1838)” te zien. Jan Blanken woonde en werkte in Vianen
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: Bijeenkomst met korte presentaties in het Fort Lunet aan de Snel,
Lekdijk 56 b 3998 NJ Schalkwijk. Na de presentaties een bezoek aan het inundatiegebied
annex waterberging Blokhoven.
Aanvang 13.00 u, aanmelden: info@waterheritage.nl. Koste e 10,Donderdag 3 oktober: Nationale Sluizendag, de bestemming zal zijn het Waterloopbos in het
Voorsterbos, Voorsterweg 36 Marknesse, nadere informatie volgt (zie ook website HSSN)
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. 1000 jaar Holland.
Locatie: Stadsgehoorzaal, Schiedamseweg 51, Vlaardingen
Aanvang: 10.00 uur,
Aanmelden: info@erfgoedhuis-zh.nl
Nb.: Vlaardingen heeft op dit moment geen railverbinding met Schiedam en Rotterdam.
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:
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?
De voorzitter van de Unie van Waterschappen tevens dijkgraaf van het Hoogheemraadschap
Schieland en de Krimpenerwaard Hans Oosters kondigt voor 2019 alvast een verhoging aan
van de waterschapsbelasting. Hij zegt dat het huidige budget ontoereikend is om alle
problemen die in de afgelopen naar voren zijn gekomen door de aanhoudende droogte
adequaat op te kunnen lossen. Om voorbereid te zijn om een permanente oplossing om ook
deze nieuwe en veranderende weersomstandigheden het hoofd te kunnen bieden is extra geld
nodig.
Drinkwaterbedrijf PWN wil de volledige capaciteit van de drinkwaterleidingduinen bij
Overveen blijven benutten. Dat is de uitkomst van een interne heroverweging naar aanleiding
van de droge periode in de afgelopen weken.
Eerder was er sprake van dat de PWN delen van het gebied af zou stoten waardoor het
mogelijk zou worden om 74 woningen te gaan bouwen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Heerhugowaard) en
Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden)
Op twee plaatsen langs de kustlijn zijn er bressen gemaakt in de zeewering.
Hoogheemraadschap Rijnland heeft meegewerkt aan een project Noordwest natuurkern ter
hoogte van Bloemendaal als onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Hollands Noorderkwartier heeft een bres gemaakt in het Kieftenvlak bij Heemskerk. Op
verschillende plaatsen zijn kerven gemaakt waardoor de wind vrij spel heeft gekregen. Het
gevolg is dat er enorme hoeveelheden duinzand verstuiven en elders weer neerkomen. De
effecten zijn positief. De zeewering werd breder en robuuster, de natuur kreeg nieuwe kansen
waardoor de biodiversiteit toenam.
Het was een bijzonder gewaagd project om in de zeewering sleuven te gaan graven maar het
heeft inmiddels nieuwe initiatieven tot gevolg. Ook op andere plaatsen wordt onderzocht of
het maken van nieuwe stuifprojecten haalbaar is.
Voor alle projecten geldt: op de website van het hoogheemraadschap of waterschap is meer te
lezen over het genoemde project.

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
15 augustus 2018

