VWG Nieuwsbrief 15 februari 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.
Naar aanleiding van de oproep in Nieuwsbrief 20191 om plaats te willen nemen in het bestuur
is een reactie ontvangen. Het bestuur is met het kandidaat bestuurslid weer op sterkte, nadat
de ALV van 2020 heeft ingestemd met de voordracht van het bestuur.
Voor deze bijeenkomst ontvangt u binnenkort de bescheiden: agenda, verslag ALV 2018,
privacy reglement, rooster aftredende bestuursleden etc.
En er is de hele dag gelegenheid om afscheid te nemen van verschillende bestuursleden die
niet meer terugkeren in het bestuur of de redactie van het tijdschrift van de vereniging.
De vergadering duurt tot uiterlijk 11.55 u, daarna is er in het restaurant van de VU een lunch,
de kosten hiervan zijn voor eigen rekening. De prijzen van alle gerechten zijn billijk te
noemen.
VWG data:
VoorjaarsSymposium:
21 maart 2019 VU Amsterdam, voorafgegaan door de ALV. (let op: dit is een gewijzigde
datum).
De uitnodiging voor deze bijeenkomst is bijgevoegd.
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:
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 Aa en Hunze (Veendam)
Even ten zuiden van Nieuw Statenzijl is een Kochbunker uit 1944 aangetroffen. Een
Kochbunker werd aangelegd om de opmars van de geallieerden tegen te houden. Bij de
herinrichting van de Westerwoldse Aa kwam de bunker aan de oppervlakte. Eerder waren al
restanten van verdedigingswerken uit 1797 aangetroffen.
Het waterschap gaat na hoe deze verdedigingswerken ingepast kunnen worden in het
landschap en toegankelijk te maken voor bezoekers.
Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle)
Het Algemeen Bestuur heeft onlangs ingestemd met het aanstellen van een functionaris voor
een periode van 2 jaar die het waterschapserfgoed en de ruimtelijke kwaliteit van het
waterschap zal gaan inventariseren en na zal moeten gaan op welke wijze waterschapserfgoed
beeldbepalend is voor het waterschap en hoe dat ook in de nabije toekomst kan blijven.

Waterschap Rivierenland (Tiel)
De kennis van het waterschap wordt nu ook ingezet ook de problemen bij de rivier de Sénégal
in kaart te brengen en waar mogelijk om een oplossing te bieden.

Deze rivier stroomt door de landen: Guinee, Mauretanië, Mali en Senegal.
De Wereldbank en het Ministerie van Buitenlandse zaken betalen de kosten van dit
samenwerkingsproject.
Doel is om de waterbeheersing en de kennis daarover lokaal te verbeteren en mee te denken
met de lokale bestuurders. De VNG werkt mee in dit project om lokale belastinginning te
organiseren en waterschappen op te richten.
Het waterschap Rivierenland spreekt van enig idealisme maar ook van het feit dat Nederland
een belangrijke wereldspeler is op het gebied van watermanagement en om die reden ook
internationaal een taak heeft.

Waterschap Scheldestromen (Middelburg)
Op dinsdag 19 februari wordt er in het waterschapskantoor, Kanaalweg 1, een klimaatavond
gehouden in samenwerking met het KNMI; aanvang 19.30 u.
Het waterschap wil in de komende jaren investeren in de bestrijding van droogte zoals die
zich in 2018 heeft voorgedaan. Het onderzoek moet structurele maatregelen aandragen die
toepasbaar zijn. Grootste bedreigingen in Zeeland zijn: uitputten van de zoetwatervoorraad en
het verder gaan van de verzilting van de bodem. Het onderzoek kost e 100.000.
In het afgelopen jaar was het neerslagtekort 300 tot 400 mm., waar in een gemiddeld jaar een
tekort van 100 mm als normaal wordt ervaren.
Waterschap Aa en Maas (Den Bosch)
Op 1 februari is de Groen Blauwe handdruk uitgereikt aan Peka Kroef, specialist
aardappelproducten in Odiliapeel. De Groen Blauwe handdruk is een aanmoedigingsprijs van
het waterschap om duurzame initiatieven in het werkgebied van het waterschap te stimuleren.
Het gaat bij dit project om het hergebruik van proces water ter voorkoming van het weg laten
lopen van water en een bijdrage te leveren aan het voorkomen van verdroging en uitputting
van de bodem.
Het museumgemaal Caners, een dieselgemaal dat in 1933 in gebruik is genomen en tot 1979
dienst heeft gedaan is op de volgende dagen opengesteld voor bezoek: 28 april,, 26 mei, 30
juni, 28 juli, 25 augustus en 26 september.
Adres: Museumgemaal Caners, Krommenhoek 12 a Gewande.
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
15 februari 2019

