
VWG Nieuwsbrief  14/ 18 december 2019  

  

De Nieuwsbrief van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis verschijnt 1 x per maand 

rond de 15e van de maand.  

  

Dit is een gewijzigde versie van de Nieuwsbrief van 14 december j.l. Rolf van Toorn 

attendeerde ons op een vacature bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta, deze vacature 

is onderaan deze Nieuwsbrief opgenomen. 

 

VWG Bestuur:   

  

Komend voorjaar zijn er twee bestuursvacatures: Carla de Wilt en Bertus Wouda. Carla de 

Wilt heeft 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.  

  

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 Noorderzijlvest (Groningen)  

Het waterschap gaat bij Schouwerzijl een oude sluis herstellen en opnieuw een  

waterstaatkundige functie geven. Het gaat om de sluis in de Kromme Raken, na het herstel zal 

de sluis mede zorgdragen voor een betere waterafvoer over het Reitdiep (tussen Groningen 



(stad) en het Lauwersmeer) langs het gemaal Electra. Op 18 december neemt het Algemeen 

Bestuur een besluit over het voorstel. Als het bestuur instemt dan zou het werk komend jaar 

uitgevoerd gaan worden en in 2021 afgerond zijn.  

  

  

Waterschap Drents Overijsselse Delta ( Zwolle)  

Het waterschap gaat het grootste deel van de stadsdijken in Zwolle versterken. Het gaat om 

een dijk die over 9 km door Zwolle loopt Zwolle – IJsselkanaal en bij het Zwarte Water 

waarvan 7.5 km versterkt zal gaan worden. Omdat de stadsdijk zowel door woonwijken als 

bedrijventerreinen loopt en verschillende functies heeft is het streven om zoveel mogelijk 

bewoners en instellingen bij dit proces te betrekken. De dijk moet veiligheid bieden maar 

moet ook recreatief gebruikt kunnen worden, als wandelroute, fietspad etc.  

  

Waterschap Amstel Gooi en Vecht (Amsterdam)  

Het waterschap en de gemeente Amsterdam hebben vorige maand The Great Bubble Barrier 

bij het Westerdok in gebruik genomen. Door luchtbellen in het water te blazen worden de 

kleinere plasticdeeltjes die op de bodem van de grachten zweven naar boven geduwd en 

kunnen opgevangen worden. De grote stukken plastic konden altijd al uit het water worden 

gevist. Doel is om het water in en rondom Amsterdam plasticvrij te maken. Jaarlijks wordt er 

42 ton plastic ingezameld wat in het water terecht is gekomen.   

  
  

  

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Heerhugowaard)  

Het hoogheemraadschap gaat plannen opstellen om de veiligheid langs het westelijk deel van 

de Wieringermeerkring bij het Amstelmeer ook in de toekomst te blijven garanderen. Een deel 

van de dijk voldoet niet meer aan de eisen die gesteld worden aan de veiligheid gelet op de 

toekomstige ontwikkelingen die worden verwacht. In dit gedeelte zitten ook drie sluizen: 

Haukekeersluis, de Haukeschutsluis en de Ulkesluis.  

  



Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden)  

Uit een toets die tussen 2007 en 2012 in het hele gebied van het hoogheemraadschap is 

gehouden is naar voren gekomen dat 230 km aan dijken versterkt al moeten gaan worden. De 

dijken waar het in het bijzonder om gaat liggen door het hele werkgebied verspreid.  

  

https://www.rijnland.net/werk-in-uitvoering/dijken-en-kades  

  

  

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (Rotterdam)  

  

Sinds kort werkt het hoogheemraadschap als leidinggevende partner in het project Sponge 

2020. Hier werken overheden uit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk samen om de 

gevolgen van de klimaatverandering in dichtbevolkte gebieden op te vangen.  

In Nederland doen naast het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ook 

het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeenten Westland, Leiden en Rotterdam mee.  

In België gaat het om de gemeente Antwerpen.  

Een van de projecten is het klimaatbestendig maken van de Agniesebuurt (oude noorden) in 

Rotterdam  

  

Amsterdam en Blokzijl  

Wat in de historische binnenstad dit jaar voor de 8e keer wordt georganiseerd vindt in Blokzijl 

dit jaar op kleinere schaal en voor een kortere periode voor het eerst plaats.  

,,Lights in Bokzijl” Tussen 11 en 22 december worden kunstobjecten aangelicht langs de 

havenkolk van Blokzijl. Het is tegelijkertijd een leermoment voor 7 teams die uitgenodigd 

zijn om een ontwerp te maken voor een kunstwerk en dat ook voor 18 december te realiseren. 

Op 11 december werden woningen langs de Bierkade en Noorderkade aangelicht en 

verschillende groepen bomen. Dat was het begin met de nieuwe objecten die aangelicht 

worden moet het op en langs het water een nog sfeervoller beeld op gaan leveren in de 

komende dagen.   

Zowel Amsterdam als Blokzijl hebben dit evenement overgenomen van Alingsas (Zweden) 

waar het in deze tijd van het jaar langdurig donker is vanwege de poolnacht. Toch is dat ook 

betrekkelijk. Al laat de zon zich niet zien door het reflecteren van de sneeuw is het minder 

donker dan het woord poolnacht doet veronderstellen. Met het lichtevenement in Alingsas 

wordt gebruik gemaakt van die langdurige duisternis tussen november en februari en wordt 

een sfeerbeeld opgeroepen.   

In Blokzijl is geen poolnacht en daarom is de verlichting tussen 17.00 u en 22.00 u te zien.   

  

  

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  
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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:  

  

Vrijdag 20 december 2019: ,,Rampzalig Nederland” De omgang met rampen in Nederland en 

Vlaanderen 1780 – 1940.  

Plaats: Doelenzaal UB Amsterdam, Singel 425  

Tijd: 9.30 u – 17.00 u  

Aanmelden: Marjet Brolsma: m.brolsma@uva.nl  

Kosten: e 25,-  

  

Bij dit symposium is Lotte Jensen dagvoorzitter (Radboud Universiteit Nijmegen)  

  

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.  

Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle) 

 

Adviseur Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit 



Aantal uren per week 

24 

Solliciteren voor 

6 januari 2020 

 Direct solliciteren op deze functie  

Bedrijfsinformatie 

‘Wil jij werken voor een organisatie die flexibel werken, persoonlijke ontwikkeling en een goede 

werksfeer als hoge prioriteit heeft? Stap dan nu in de waterwereld van WDODelta en kom in een functie 

waarbij je maximaal tot jouw recht komt’. 

 

Werken bij Waterschap Drents Overijssels Delta is werken bij een nieuwe organisatie die wonen, werken en 

natuur verbindt met water. We zijn als organisatie in verbinding met onze omgeving en samenwerking en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn onze speerpunten. Wij zijn een ambitieuze organisatie en willen 

de zorg voor veilig, schoon en voldoende water van de hoogste kwaliteit bieden. Ons werkgebied strekt zich 

uit van Assen tot Deventer. 

Functieomschrijving 

Als adviseur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit ben je een boegbeeld. Je ziet kansen en mogelijkheden. Je 

werkt nauw samen met andere afdelingen en partijen buiten de organisatie om de visie op erfgoed en 

ruimtelijke kwaliteit verder uit te werken en vorm te geven. Je geeft kaders mee en adviseert over de 

omgang met erfgoedwaarden en landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen en over ruimtelijke inpassing van 

maatregelen. Je levert inhoudelijke kennis op vlak van erfgoed en ruimtelijke kwaliteit bij projecten. Je 

volgt trendontwikkelingen en vertaalt deze naar adviezen voor ons waterschap en richting bestuur. Je pakt 

de werkzaamheden op gerelateerd aan erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. 

Arbeidsvoorwaarden 

Wat bieden wij jou? 

Een warm welkom en een 16-24 urige werkweek voor de periode van 2 jaar, waarin je flexibel kunt werken. 

Enthousiaste collega’s en een prachtig werkgebied. Om je werk goed uit te kunnen voeren en gerichte 

ervaring op te doen, zorgen we voor een goede inwerkperiode. Naast je salaris wat tussen  

€ 3.224,00 en € 4.455,00 bruto fulltime ligt (schaal 10, per 1 januari 2020), bouw je iedere maand 20% 

Individueel Keuze Budget op waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt 

inrichten. Om te zorgen dat je iedere dag naar je werkplek in Zwolle kunt reizen, betalen we een goede 

reiskostenvergoeding. 

Functie eisen 

Wat verwachten wij? 

Je bent een enthousiaste, resultaatgerichte en praktisch ingestelde collega. Het overbrengen van informatie 

bij verschillende interne en externe collega’s of bij het bestuur kost jou geen enkele moeite. Je hebt een 

relevante HBO/WO opleiding afgerond, zoals architectuurgeschiedenis/ archeologie, historische geografie 

of landschapsontwerp. Je kent het waterschapswerk goed. Je bestuurlijke sensitiviteit is goed ontwikkeld. 

Na je opleiding heb je al een aantal jaren (5) ervaring opgedaan in het vakgebied erfgoed en ruimtelijke 

kwaliteit. Van deze ervaring maken we graag gebruik. 

Contact informatie 

https://www.connexys.nl/wdodeltapublic/run/register$.startup?z_f_taal=1&z_kan_advertentie_id=1561


Ben jij enthousiast geworden? 

Solliciteer uiterlijk zondag 5 januari 2020 via de sollicitatielink ‘direct solliciteren op deze functie’ 

bovenaan deze pagina.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rolf van Toorn (telefoon 038-233 1492 of email 

rolfvantoorn@wdodelta.nl). 

De gesprekken zijn gepland op vrijdag 17 januari 2020. 

 

Wij kiezen voor gelijke kansen voor iedereen.  

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan hen die in ons arbeidsproces ondervertegenwoordigd 

zijn. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

 

Vincent Erdin  

Secretaris VWG  

14/ 18 december 2019  

  



 



  

  

  

  


