VWG Nieuwsbrief 16 maart 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 die 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)
De voorbereidingen voor deze excursie zijn in volle gang.
In de week van 16 april ontvangt u de uitnodiging met het programma voor deze
Voorjaarsexcursie.
De bijdrage voor deelname is gesteld op e 20,- per lid en gezinslid. Als u zeker wilt zijn van
een plaats dan mag u dit bedrag alvast overmaken op de rekening van de vereniging onder
vermelding van: Voorjaarsexcursie 2018
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.
De bijdrage voor deelname is gesteld op e 20,- per lid en gezinslid.
In augustus ontvangt u de uitnodiging en het programma voor deze Najaarsexcursie.
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 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

Data:
Op vrijdag 23 maart is er van 14.00 u – 17.00 u een symposium: ,,Water & the city, How
citizens respond to flooding” op de VU in Amsterdam, Hoofdgebouw 12e verdieping zaal A
00 (HG 12 A 00)
Er worden vier lezingen gehouden.
Petra van Dam zal spreken over: The history of NAP.
Woensdag 18 april
Nationaal Archief Den Haag (naast station Den Haag Centraal) van 13.00 u – 16.00 u.
,,De Nederlanden verbeeld, op stap door de lage landen met stadsplattegronden, kaarten en
prenten”
Aanmelden bij Jan van den Noort: jan@jvdn.nl onder vermelding: Op Stap
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 Blija Buitendijks
Teveel aandacht is soms ook niet goed voor een waterschap. Dat heeft waterschap Blija
Buitendijks aan den lijve ondervonden. Dit kleine waterschap met slechts 5 ingelanden was
zelfstandig gebleven nadat de andere waterschappen in Friesland in 1997 op waren gegaan in
het Wetterskip Fryslân. De provincie en het ministerie waren (uiteraard) op de hoogte van het
bestaan van het waterschap Blija Buitendijks maar zagen geen reden om dat op te heffen.
In 2015 komt er een publicatie over het waterschap in de Leeuwarder Courant en die aandacht
is het waterschap noodlottig geworden.
Ofschoon er geen enkele waterstaatkundige reden was om het waterschap op te heffen is er nu
toch voor gekozen om het onder te brengen bij Wetterskip Fryslân. Het ministerie was van
mening dat er ,,onduidelijkheid” en daardoor verwarring kon ontstaan over dit bijzondere
waterschap. In een ambtelijk voorstel werd het advies gegeven om Waterschap Blija
Buitendijks op te heffen.
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Houten)
Op woensdag 14 maart is er een handtekening gezet onder het project ,,Veilige Meije”
In een oer Hollands landschap ligt de Meije aan de oostkant van de Nieuwkoopse Plassen. De
Meijekade is te smal en te laag. Tussen de Hazekade en Hollandse kade wordt de kade
opgeknapt waarbij rekening wordt gehouden met de verkeersgebruikers: zowel fietsers als
zwaar verkeer maken gebruik van de Meijekade.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Heerhugowaard)
Op 7 maart is het Waterinnovatiefonds opgericht. Het Hoogheemraadschap wil een bijdrage
leveren aan een verbetering van de groene leefomgeving. Per geselecteerd project wordt er
maximaal e 200.000 bijgedragen met een max van 50% van de uitvoeringskosten. Het
Nationaal Groenfonds is beheerder van het Waterinnovatiefonds.
Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden)
Deze maand wordt het boezemgemaal Spaarndam opnieuw in gebruik genomen.
Het gemaal is in 1844 gebouwd als compensatie nadat was besloten om de Haarlemmermeer
droog te malen waardoor het Hoogheemraadschap beduidend minder ruimte had om water op
te slaan.

Spaarndam was tot 1936 een stoomgemaal en werd in dat jaar omgebouwd tot dieselgemaal.
Volgens een recente studie waren er nog 21 dieselgemalen in Nederland daar hoorde
Spaarndam ook bij toen het onderzoek werd gedaan.
Vanaf deze maand gaat het gemaal in Spaarndam verder als elektrisch aangedreven gemaal.
Noot:
Omdat de Haarlemmermeer in 1852 droogviel wordt er over nagedacht om een van de
excursies in 2022 te beginnen bij de Cruquius en vervolgens naar de Lijnden of Halfweg te
gaan, de afsluiter zou gemaal Spaarndam kunnen zijn.
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (Rotterdam)
Het hoogheemraadschap heeft nog 167 km. Wegen en fietspaden in onderhoud. Behalve dit
hoogheemraadschap zijn er nog vier andere waterschappen met wegen en fietspaden. Een
werkgroep onder leiding van mevrouw Karla Peijs gaat nu onderzoeken op welke wijze en
termijn deze wegen overgedragen kunnen worden aan de gemeenten. De overdracht
meegenomen moeten worden in het Bestuursakkoord Water (2020) of in de Omgevingswet
(2021).
Oproep:
De Stichting Mergor in Mosam (onderwater onderzoek van archeologische projecten) doet
onderzoek naar schuine of liggende peilschalen.
Deze peilschalen liggen in een dijklichaam. Het kan zijn dat u op de hoogte bent van zo’n
locatie. De stichting zou dan graag de vindplaats en een afbeelding van de peilschaal willen
ontvangen.
Peter Seinen wijst er namens de stichting op dat het waardevolle aspect van deze bijzondere
peilschaal onvoldoende wordt ingezien. De stichting wil daar door middel van dit onderzoek
verandering in brengen.
Op de website treft u een voorbeeld aan van een hardstenen peilschaal bij Sleeuwijk.
Tentoonstelling:
Op zaterdag 7 april opent in het Fort aan de Ossenmarkt in Weesp de tentoonstelling: ,,Weesp
is water”
Fort Ossendijk: Ossenmarkt 44 Weesp
Museum Weesp: Nieuwstraat 41 Weesp
Op de site: Museumweesp.nl treft u meer informatie aan over de tentoonstelling en de
openingstijden.
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
16 maart 2018

