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De Nieuwsbrief van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis verschijnt 1 x per maand
rond de 15e van de maand.
Bericht van overlijden
Onlangs bereikte het bestuur het bericht dat dr. ir. J. IJff is overleden. Jaap IJff was in zijn
werkzame leven gedeputeerde van de provincie Noord – Holland en dijkgraaf van het
Hoogheemraadschap Uitwarende Sluizen in Hollands Noorderkwartier en was in de periode
mei 1996 tot aan het voorjaar in 2002 voorzitter van de VWG.
Jaap IJff was met regelmaat aanwezig bij bijeenkomsten van de vereniging hij mocht de zeer
hoge leeftijd van 90 jaar bereiken.
Wij spreken onze dank uit voor zijn betekenis voor onze vereniging.
VWG Bestuur:
Het bestuur vergadert begin november. Belangrijkste bespreekpunt is het 30 jarig bestaan van
de vereniging in 2020. Het bestuur heeft positief gereageerd op een verzoek van SSF om dat
evenals bij het 25 jarig jubileum van de vereniging gezamenlijk met SSF te doen. U zult er
ongetwijfeld meer over lezen.
Komend voorjaar zijn er twee bestuursvacatures: Carla de Wilt en Bertus Wouda. Inmiddels
heeft Carla de Wilt laten weten voor een herbenoeming in aanmerking te willen komen.
Op 19 maart 2020 tijdens de ALV zal dit als agendapunt worden opgenomen.
VWG data:
Aankondiging van de 62e VWG excursie:
Voorjaarsexcursie: 4 juni 2020
Waterschap Rijn en IJssel (Doetinchem) te gaan. Het bekenstelsel in de Achterhoek is een
aandachtspunt.
Najaarsexcursie: 2 oktober 2020
Dordrecht: Meerlaagse Veiligheid
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
Polderlands
Van dit glossarium met waterstaatkundige termen zijn nog een aantal exemplaren
beschikbaar bij Uitgeverij Noord – Holland. De prijs is e 7.50. Mocht u het nog aan iemand
willen geven of uw boekenkast hiermee willen verrijken dan is dit een mooie gelegenheid.
Uitreiking Sluizen en Stuwen prijs 2019

Op woensdag 2 oktober 2019 werd voor de 13e keer de Sluizen en Stuwen prijs uitgereikt. De
prijs is ingesteld als waardering voor een sluis of stuw die in het daaraan voorafgaande jaar is
gerestaureerd. Voor 2019 kwam de Beaufortsluis (1761) in de Mariadijk bij Walsoorden in
Zeeuws Vlaanderen in aanmerking voor deze prijs.
Het is goed gebruik dat de winnaar zich het volgende jaar voorstelt aan het publiek. Dat wordt
voor veel deelnemers aan de 14e Sluizen- en Stuwendag een verre reis medio september/
oktober 2020.
Uitreiking van de Gemalenpluim 2019
In 2015 heeft de Nederlandse Gemalenstichting (NGS) de Gemalenpluim voor het eerst
uitgereikt. Op 1 november 2019 gebeurde dat voor de vijfde keer en deze keer waren er twee
pluimen en een aanmoedigingspluim.
De pluimen waren bestemd voor de Stichting Vrienden van het Stoomgemaal Halfweg (1852)
De pluim werd toegekend omdat de stichting kans heeft gezien een stoomketel in het gemaal
te vervangen en zodoende het historische gemaal ook voor de komende decennia in stand te
houden.
De tweede Gemalenpluim werd toegekend aan het Hoogheemraadschap van Delfland voor de
aanpassing van het gemaal Hofweg (1926) in de Polder Schieveen bij Rotterdam. Het
hoogheemraadschap kreeg de pluim omdat het gemaal weliswaar onder de waterlijn moest
worden aangepast aan de eisen van deze tijd maar dat op zodanige wijze heeft gedaan dat er
geen afbreuk is gedaan aan de historische waarde van het gemaal en de directe omgeving.

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)
Het waterschap sluit zich opnieuw aan bij de reeds bestaande waterketen in Groningen en
Noord – Drenthe. Deelnemers zijn de waterschappen, waterbedrijven en gemeenten. Doel is
om gezamenlijk te participeren in de waterketen, lespakketten aan te bieden voor het
basisonderwijs en het stimuleren om overgebleven medicijnen bij de apotheek in te leveren in
plaats van weg te spoelen waardoor het oppervlakte water vervuild wordt.
De taak die de waterketen vanaf 2020 ook op zich gaat nemen is het berekenen van de
capaciteit van het aanwezige rioolstelsel in het gebied zodat duidelijk is waar problemen
kunnen ontstaan als gevolg van clusterbuien die in korte tijd veel neerslag betekenen
waardoor er overlast kan ontstaan.
De waterketen wil met inwoners van het gebied nagaan welke oplossingen er mogelijk zijn.

Waterschap Vallei en Veluwe (Apeldoorn)

Het waterschap werkt aan het beekherstel van de Fliert bij Voorst. De beek staat met
regelmaat droog, er stroomt te weinig water door de beek en er staan te weinig bomen en
struiken in de directe omgeving van de beek. In samenwerking met de provincie Gelderland
wordt er aan een verbetering gewerkt.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Houten)

In de komende week (18 tot en met 20 november) gaat het Hoogheemraadschap in
samenwerking met het Ministerie van Defensie uitvoering geven aan het project:
,,Waterdreiging” 150 medewerkers van het Hoogheemraadschap en 36 militairen zullen
hieraan deelnemen.
De oefening zal vooral worden gehouden in de omgeving van Woerden, Nieuwkoop en
Woerdense Verlaat. Ook hier speelt droogte en wateroverlast als gevolg van het klimaat een
grote rol.
Waterschap Scheldestromen (Middelburg)
Het waterschap heeft een Cultuurhistorische kaart samengesteld waar per gebied de meest
interessante gegevens op worden aangegeven:
http://scheldestromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer
Hiermee wil het waterschap nog sneller in beeld brengen wat beschermwaardig is en om wat
voor soort object het gaat.
De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis wil in de komende jaren aandacht besteden aan
historische feiten die het vakgebied raken:
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)
Het bestuur vraagt aan de leden of er iemand bereid is over 1 van deze onderwerpen een
artikel te schrijven voor het tijdschrift TWG, conform de voorwaarden waar een bijdrage aan
moet voldoen. (Inmiddels zijn er twee toezeggingen ontvangen over de Sint Elisabethsvloed
en de Haarlemmermeer).
In het Excursierooster zal rekening worden gehouden met de historische data zoals hier
genoemd (2021, 2022 en 2025). Bestemmingen en programma zal te zijner tijd bekend
worden gemaakt.
.
Data:
19 maart 2020: VoorJaarsSymposium VU, presentatie van nieuw onderzoek. VU Amsterdam.
Op 24, 25 en 26 juni 2020 zal de Water History Conference worden gehouden. Evenals de
twee voorgaande edities zal deze bijeenkomst plaatsvinden in Delft, in hoofdzaak op de TU
Campus.
In 2020 wordt van 2 tot en met 5 september de European Association for Urban History in
Antwerpen gehouden.
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 november 2019

