VWG Nieuwsbrief 15 januari 2019
De Nieuwsbrief van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis verschijnt 1 x per maand
rond de 15e van de maand.
VWG Bestuur:
Op 21 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.
Jan Reerink zal ook bij het bestuur van de Stichting Schilthuis Fonds worden voorgedragen
als vertegenwoordiger namens de VWG. Hij volgt hiermee Thom v.d. Weijde op.
Carol van Raalten en Vincent Erdin hebben aangegeven een 3e termijn als bestuurslid te
willen aanvaarden.
Per 21 maart 2019 is er 1 open plaats in het bestuur. Belangstellenden kunnen zich melden bij
de secretaris.
VWG data:
VoorjaarsSymposium:
21 maart 2019 VU Amsterdam, voorafgegaan door de ALV. (let op: dit is een gewijzigde
datum).
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.
Hevige sneeuwval in Duitsland en Oostenrijk met extreme overlast voor inwoners van de
getroffen gebieden tot gevolg. In het komende voorjaar zal een deel van deze sneeuw als
smeltwater naar Nederland komen, ondervindt Nederland dan overlast of is het een welkome
aanvulling op het watertekort en stromen beken en rivieren weel vol tot op hun normale peil.

Data:
Rijkswaterstaat:
Kierstand Haringvliet: op woensdag 16 januari 2019 zullen de spuisluizen voor het eerst op
een kierstand worden gezet. Dit zou al eerder gebeuren maar door de lage waterstand is
gewacht totdat er weer voldoende water op de grote rivieren stond en de zoutwatertong niet
bij voorbaat al verder landinwaarts zou dringen.
Bij de aanleg van de Reevesluis tussen Dronten en Kampen is een nieuw viaduct in gebruik
genomen. Het gaat om een tijdelijke verbinding die door het werkverkeer zal worden
gebruikt. Zodra alle werkzaamheden zijn afgerond wordt het viaduct weer gedemonteerd en
naar een volgende bouwplaats overgebracht. Het viaduct kan tenminste 200 jaar mee zo is de
verwachting, het is duurzamer in gebruik. Rijkswaterstaat wil vanaf 2030 volledig duurzaam
werken.
De Reevesluis vervangt de huidige Roggebotsluis en wordt in 2022 in gebruik genomen. De
sluis deelt het Drontermeer op in een noordelijk en zuidelijk deel. Het werk maakt deel uit van
het project Ruimte voor de rivier. De IJssel kan bij hoge waterstanden versneld water
afvoeren via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer. Het water gaat dan ook
via een nieuwe bypass die bij Kampen wordt gerealiseerd.
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
Dinsdag 22 januari tussen 12.30 u en 17.00 u een Naamkundedag in de Fruinzaal van het
Nationaal Archief Den Haag.
,,Hydronymia Neerlandiae” over het ontstaan van waternamen in de wijken van Drenthe.
Gerald van Berkel hoopt in 2020 een publicatie gereed te hebben over waternamen.
Aanmelden voor deze bijeenkomst: leeendert.brouwer@cbg.nl
Het Nationaal Archief is op loopafstand van het station Den Haag Centraal.
De uitnodiging zal worden gepubliceerd op de website van de vereniging.
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.
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 Rivierenland (Tiel)
Waterschap Rivierenland is één van de genomineerden voor de titel: best bestuurde decentrale
overheid 2018. In de top vijf van genomineerden staan ook Waterschap Vallei en Veluwe
(Apeldoorn) en Waterschap Rijn en IJssel (Doetinchem).
Andries van der Netten, dagelijks bestuur Waterschap Rivierenland luidt de noodklok over de
financiële situatie van waterschappen. Hij verwacht dat waterschappen in de nabije toekomst
gedwongen zullen zijn om steeds meer geld te gaan lenen om te blijven voldoen aan de steeds
strengere normen die met dijkversterkingen en andere werkzaamheden gepaard gaan.
De inkomsten van een waterschap houden geen gelijke tred met de stijgende kosten van de
omvangrijke kosten en het toenemende aantal grote werken die verband zullen houden met de
klimaatverandering of zoals in de afgelopen zomer bleek de kosten die gepaard gaan met
aanhoudende droogte.
Hoogheemraadschap van Delfland (Delft)
Het hoogheemraadschap heeft een marktverkenningsbijeenkomst gehouden over de circulaire
portiersloge. Doel van de bijeenkomst is om na te denken over het gebruik van gras,
baggerspecie en zuiveringsslib. Op welke wijze kan dit afval een bijdrage leveren als
grondstof voor andere processen.
De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis wil in de komende jaren aandacht besteden aan
historische feiten die het vakgebied raken:
Op 21 december 2018 werd de voordracht bekend gemaakt van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie voor een vermelding op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De Waterlinie is een
uitbreiding van de Stelling van Amsterdam die al in 1996 op de Werelderfgoedlijst is
geplaatst.
De voordracht is met het oog op het naderende jubileum van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
in 2022 een mooie aangelegenheid om de naamsbekendheid wereldwijd te vergroten. De
voordracht en de erkenning zou het tweede waterwerk op de werelderfgoedlijst kunnen
worden. De molens bij Kinderdijk zijn al in 1997 op de lijst geplaatst.

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 januari 2019

