VWG Nieuwsbrief 18 december 2018
De Nieuwsbrief van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis verschijnt 1 x per maand
rond de 15e van de maand.
VWG Bestuur:
Op 22 maart 2019 zal de eerstvolgende ALV worden gehouden. Onderwerpen die daar
besproken zullen worden:
Reglement privacygegevens VWG
Beschikbaar stellen van een (papieren) ledenlijst
In 2019 ontstaan er drie vacatures in het bestuur:
de voorzitter heeft te kennen gegeven het bestuurslidmaatschap te willen beëindigen,
de 2e bestuurstermijn van Carol van Raalten, penningmeester en Vincent Erdin, secretaris
loopt af.
Bestuurslid Jan Reerink is bereid gevonden om Lambert v.d. Berg als voorzitter op te volgen.
Carol van Raalten en Vincent Erdin hebben aangegeven een 3e termijn als bestuurslid te
willen aanvaarden.
Per 22 maart 2019 is er 1 open plaats in het bestuur. Belangstellenden kunnen zich melden bij
de secretaris.
VWG data:
VoorjaarsSymposium:
22 maart 2019 VU Amsterdam, voorafgegaan door de ALV.
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.
Voor belangstellenden en ter voorbereiding op deze excursie:
Grondleggers. Het verhaal van de Nederlandse baggeraars; dr. Joke Korteweg
336 blz. e 39,95
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

Voor belangstellenden:
Het glossarium van waterstaatstermen: ,,Polderlands” is verkrijgbaar voor de prijs van e 9,95.
Te bestellen bij de uitgever: Uitgeverij Noord Holland of de boekhandel.

Data:
Tot eind januari 2019 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
Verkiezingen 2019
20 maart 2019: Kiezen leden Provinciale Staten
20 maart 2019: Kiezen leden bestuur hoogheemraadschap /waterschap
28 maart 2019: Bijeenkomst werkgroep Stedengeschiedenis.
RCE Smallepad 5, Amersfoort
,,Kijken naar Kadasterkaarten” het volledige programma voor deze middag van 13.00 u –
16.30 u staat op de website.
Unie van Waterschappen (Den Haag)
Op 29 november werden de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 bekend gemaakt.
Categorie Waterveiligheid is Waterschap Rivierenland (Tiel) met de inzending:
Grofzandbarrière.
De barrière voorziet in het versterken van een dijklichaam, het grondwater kan wel onder de
dijk door blijven stromen maar het fijne zand kan niet langer wegspoelen.
De inzending was een samenwerking tussen Waterschap Rivierenland, Deltares en POVpiping.
Categorie Schoon water: HHNK en PWN
Categorie Voldoende water: De Stichtse Rijnlanden met het project: ,,Boeren aan het roer”
Categorie Circulaire Economie: Waterschapsbedrijf Limburg
Publieksprijs: Koningshoeven NextGen van Abdij OLV Koningshoeven en Waterschap De
Dommel
Op de website van de Unie van Waterschappen worden de projecten afzonderlijk toegelicht.
Op 14 december is de herbenoeming van twee leden van het bestuur van de Unie van
Waterschappen bekend gemaakt:
Hetty Klavers, dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland en
Ingrid ter Woorst, hoogheemraad Hoogheemraadschap van Delfland
Het is al weer even geleden: wateroverlast maar na de hevige regenval toch weer aan de orde.
Kades in Schiedam en Hoek van Holland die onderlopen.
Het waterpeil in de grote rivieren begint weer op het normale peil voor deze tijd van het jaar
te komen. Voor de scheepvaart een gunstig teken. Schepen konden lange tijd niet volgeladen
worden tot aan de maximale capaciteit vanwege de ondiepe vaargeulen. Ook veerbazen
kunnen weer opgelucht adem halen hun ponten kunnen weer varen.

Over stijgend water: de ijskappen op Groenland smelten aanmerkelijk sneller. Het smeltwater
veroorzaakt inmiddels diepe en brede rivieren die naar de oceaan voeren en daar het water
afvoeren.
Wereldwijd zijn er plm. 15.000 soorten watermijten, Nederland telt er 273. Voor
waterschappen is de aanwezigheid van een soort een goede indicatie van de waterkwaliteit.
Onlangs verscheen er een boek (H. Smit, de Nederlandse watermijten) over de watermijt en
de plaatsen waar ze goed gedijen of wegkwijnen, zoals in het Veenweidegebied.
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’s (Veendam)
In november ontving het waterschap samen met het waterschap Noorderzijlvest (Groningen)
een delegatie van technici van overheidsinstellingen uit Singapore.
Doel van het werkbezoek was om ervaringen uit te wisselen bij de bouw van de eerste polder
in Singapore en de aanleg van een 11 kilometer lange zeewering.
Er werd een bezoek gebracht aan Delfzijl waar een dubbele dijk is aangelegd en het gemaal
Rozema in Termunten.
Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle)
In november is een begin gemaakt met de duurzame renovatie van de sluiswachterswoning bij
de stuw Vechterweerd (ten westen van Dalfsen langs de Overijsselse Vecht). De woning zal
van 2019 – 2040 als informatiecentrum gebruikt gaan worden bij het langjarige project
versterken Vechtdijken. Dat deze sluiswachterswoning een nieuwe bestemming krijgt komt
voort uit het Tien Toren plan van het waterschap. De stuw met woning vormt een van de tien
markante belevingspunten in het werkgebied.
Behalve de genoemde functie van infocentrum zijn er ook andere mogelijkheden zoals
ontvangstruimte, vergaderlocatie ook de naobers van het waterschap kunnen gebruik maken
van deze nieuwe voorziening.
Waterschap Rivierenland (Tiel)
In Nijmegen wordt vlak in de komende jaren langs de Waal een voormalig industriegebied
gesaneerd en omgevormd tot een nieuwe woonwijk. Om de wijk tegen hoogwater te
beschermen wordt er een groene dijk met uitzicht op de rivier aangelegd. De verwachting is
dat deze dijk tot medio 2040 kan voldoen aan de veiligheidsnormen. Na dit jaar zal er een
veiligheidsopgave worden opgesteld waarin rekening wordt gehouden met de waterafvoer die
dan wordt verwacht.
Waterschap Amsterdam, Gooi en Vecht (Amsterdam)
Tot 20 januari 2019 is er het Light Festival Amsterdam. Met het plaatsen van verschillende
lichtgevende kunstobjecten langs de grachten wordt aandacht gevraagd voor de groet
hoeveelheid plastic die inmiddels wereldwijd in het water drijft.
De kunstroute moet consumenten meer bewust maken van het gebruik van plastic en het niet
achteloos weggooien van plastic. Dagelijks haalt het waterschap/ waternet 3.500 kilo vuil uit
het water. Plastic wat te lang in het water is blijven liggen vergaat langzaam maar zeker en
valt uiteen in te kleine deeltjes om het nog op te kunnen ruimen. Die deeltjes vormen een
belangrijk probleem voor het milieu.

Waterschap Scheldestromen (Middelburg)
Zeeland zal de komende jaren wat minder groen zijn dan lange tijd gebruikelijk was. Het
waterschap rooit 1590 bomen en plant er net geen 900 voor terug
Tot 2025 worden er 25.000 bomen gekapt die te oud zijn geworden of waarvan de staat van
de boom gevaar oplevert voor de omgeving. Het waterschap heeft 125.000 bomen in beheer.
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
18 december 2018

