VWG Nieuwsbrief 15 oktober 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.
In 2019 ontstaan er twee bestuursvacatures, de 2e bestuurstermijn van Carol van Raalten,
penningmeester en Vincent Erdin, secretaris loopt dan af.
Het bestuur zal in november of december van dit jaar vergaderen.
VWG data:
NajaarsSymposium:
8 november 2018: TU Delft: Een symposium ter gelegenheid van 25 jaar TWG, het tijdschrift
van de vereniging. Er worden vijf korte lezingen gehouden waarin het tijdschrift centraal
staat.
Aanvang 13.45 uur, adres: Stevinweg 1 Delft, gebouw 23 TU, zaal F (1e verdieping) kosten: e
10,-. De uitnodiging ontvangt u een dezer dagen
Aankondiging van de 60e VWG excursie:
6 juni 2019: Waterschap Drents Overijsselse Delta: 100 jaar Watergemaal A.F. Stroink
Aankondiging van de 61e VWG excursie:
Najaarsexcursie: 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:

Op 1 september is de Monstersche sluis, Veerstraat, Maassluis weer in gebruik genomen. De
Monstersche sluis was in 1602 op verzoek van de gemeente Monster als spuisluis aangelegd
en werd in 1889 een schutsluis.
Woensdag 3 oktober: Nationale Sluizendag, de bestemming zal zijn het Waterloopbos in het
Voorsterbos, Voorsterweg 36 Marknesse,
Tijdens deze bijeenkomst werd de HSSN prijs 2018 toegekend aan de restauratie van de
Bovenlandsche sluis in Waalwijk.
Een eervolle vermelding werd door de jury toegekend aan de restauratie van de
Westerveersluis in Zwolle, dit was een opdracht van Waterschap DOD Zwolle waar het
Deltion College Zwolle bij betrokken is geweest, op school werden de nieuwe sluisdeuren
gemaakt. De aardige ontboezeming tijdens de presentatie was dat ,,er een deel moest worden
bijgezaagd”. De betrokken aannemer zorgde dat bij het plaatsen alles op maat was. De sluis
heeft geen functie meer maar het oog wil ook wat.
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
Op 16 november wordt in Ede de Molen Contactdag gehouden; Akoesticon Nieuwe
Kazernelaan 2 6711 JC Ede.
Thema: Molenfonds en Omgevingswet.
Op de website staat de uitnodiging alsmede het programma voor deze studiedag.
Deelname: e 85,- excl. BTW., mocht u lid zijn van de Hollandse Molen dan is de bijdrage e
65,- excl. BTW.
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.
Unie van Waterschappen (Den Haag)
De Unie van Waterschappen heeft in het kader van de Waterinnovatieprijs 2018 gevraagd
naar projecten die vernieuwend zijn.
Er zijn 12 inzendingen genomineerd en op 29 november wordt de winnaar bekend gemaakt.
Een van de inzendingen betreft het project: ,,Boeren aan het roer”. In Spengen (gemeente
Stichtse Vecht) zijn 7 boeren betrokken bij de grondwaterstand van 55 hectare
landbouwgrond. De boeren willen sturen met het grondwater door middel van drukdrainage.
De bedoeling is dat er een rem wordt gezet op de bodemdaling, helemaal tegenhouden kan
niet maar de daling wordt door de sturende werking afgeremd. Het gaat om een proefperiode
van 4 jaar.
Spengen is een agrarisch buurtschap in het veenweidegebied op de grens van Zuid-Holland en
Utrecht
Groningen
In Groningen hebben de verschillende overheden gereageerd op de plannen van de minister
van Economische zaken ten aanzien van de aardgaswinning in de periode 2018/19. Provincie,
gemeenten, waterschappen en de veiligheidsregio zijn van mening dat er onvoldoende

rekening wordt gehouden met de ontwrichtende effecten van de winning van aardgas in de
provincie.
Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle)
Het waterschap gaat in samenwerking met andere partners 500 sociale huurwoningen in de
wijk Zandweerd (Deventer) aardgasvrij maken. Het waterschap wil hiervoor de vrijkomende
warmte van de nabijgelegen rioolwaterzuivering gebruiken.
De kosten van het aardgasvrij maken van deze woningen worden door verschillende partijen
gedragen en er is voor dit project geen rijkssubsidie beschikbaar.
Waterschap Vallei en Veluwe (Apeldoorn)
De verbetering van de dijk in het noordelijk randmeer gebied is in voorbereiding evenals het
verbeteren van de kwaliteit van de Hierdense beek.
Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (Apeldoorn)
De historische draaibrug bij de Grote Zeesluis (1870) in Muiden is defect, de stremming duurt
nar verwachting plm. 4 weken. De onderdelen in het mechanisme zijn niet standaard
leverbaar.
Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden)
Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Noordwijk gaan de leefomgeving rond
de parallel boulevard in Noordwijk verbeteren. In september is er een overeenkomst getekend.
De verwachting is dat dit project tussen 2019 en 2021 gerealiseerd zal gaan worden.
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (Rotterdam)
Dijkgraaf Hans Oosters is benoemd tot Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht,
de installatie zal naar verwachting in februari 2019 plaatsvinden.
Waterschap Hollandse Delta (Ridderkerk)
Het waterschap heeft aan het begin van de maand een overeenkomst gesloten met 35 partners
om in 2019 een programma van eisen gereed te hebben waardoor het mogelijk wordt om
klimaat adaptief te gaan bouwen. In Zuid-Holland moeten tot 2025 100.000 woningen worden
gebouwd. Aan de hand van klimaat adaptief bouwen wordt er rekening gehouden met
klimaatveranderingen waardoor wateroverlast, hittestress, en of langdurige droogte kan
ontstaan.
Op het voormalige eiland Putten is aan het begin van de maand het nieuwe hoofdgemaal
Putten in gebruik gesteld. Het gemaal Putten staat aan de Schuddebeursdijk in Hekeling en
bemaalt 3729 hectare het gemaal heeft drie pompen met een capaciteit van 450 m3 per
minuut. De twee gemalen De Leeuw van Putten en de Volharding zijn vanaf dit moment
ondersteunende gemalen.
Waterschap Scheldestromen (Middelburg)
Voor het werkgebied is een Cultuurhistorische kaart opgesteld in samenwerking met
Rijskwtaerstaat en Zee en Delta.
Waterschappen Noord-Brabant
Op 16 oktober is het symposium in Breda: ,,Kansrijk stadswater”
Het symposium is een samenwerking tussen Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De
Dommel en Waterschap Aa en Maas.

De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis wil in de komende jaren aandacht besteden aan
historische feiten die het vakgebied raken:
2019: 60 jaar Lauwersmeer
2020: Overstroming van de grote rivieren in 1820
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 oktober 2018

