VWG Nieuwsbrief 16 maart 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.
Uw aanwezigheid bij de ALV en bij het middagsymposium onder leiding van de
waterstaatshoogleraar wordt op prijs gesteld.
VWG data:
VoorjaarsSymposium:
21 maart 2019 VU Amsterdam, voorafgegaan door de ALV.
De bescheiden heeft u reeds ontvangen of kunt u per mailbericht opvragen via:
info@waterstaatsgeschiedenis.nl
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.

Data:
Verkiezingen 2019
20 maart 2019: Kiezen leden Provinciale Staten
20 maart 2019: Kiezen leden bestuur hoogheemraadschap /waterschap
Donderdag 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.
Vrijdag 5 april: Bijeenkomst van de Vereniging Regio Water, thema: Zuid Holland de
waterprovincie van Nederland, aanvang 12.00 u – 17.00 u.
Plaats van ontvangst: Scheepswerf De Haas, Govert van Wijnkade 1 3144 ED Maassluis
Er wordt gevaren en naast verschillende lezingen zijn er op opdrachten.
Meer informatie: uitnodigingen@randstadwaterbaan.nl; aanmeldingen via:
www.randstadwaterbaan,nl/krachtvanwater
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)
In de dijk bij de Eemshaven is in de dijk meetapparatuur aangebracht om in de komende 12
jaar na te gaan wat de invloed van de golfslag is op een dijklichaam. Weliswaar bouwen
Nederlanders al eeuwenlang dijken en ook zeedijken maar deze nieuwe informatie moet
duidelijk maken of de dijken wel bestand zijn tegen alle weersinvloeden die zich in dit
specifieke gebied voordoen. De informatie is relevant omdat het dijkvak Eemshaven –

Delfzijl niet voldoet aan de normen van het HWBP en aan de hand van die normen 4 meter
opgehoogd zou moeten worden. De meetresultaten moeten onder andere duidelijk maken of 4
meter echt nodig is of dat andere maatregelen net zo efficiënt zijn om de veiligheid achter de
dijk te garanderen.
Waterschap Vallei en Veluwe (Apeldoorn)
De herinrichting van de Binnenveldse Hooilanden tussen Veenendaal en Wageningen is volop
in gang. Het waterschap wil hier nieuwe natuur aanleggen en afstappen van de mono cultuur.
Zeven agrariërs hebben zich bereid getoond mee te werken aan dit project. Vanuit
verschillende fondsen is geld bij elkaar gebracht om het gebied opnieuw in te richten. Ook
particulieren hebben een bijdrage geleverd.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Heerhugowaard)
In 2018 hebben 26.000 leerlingen kennis gemaakt met het takenpakket van het
Hoogheemraadschap in het bijzonder: water en klimaat. Het hoogheemraadschap ontvangt de
leerlingen samen met drie partners: Zuiderzeemuseum Enkhuizen, Helderse Vallei Den
Helder en Kaap Skil Oudeschild (Texel).
In 2017 waren er 6.000 deelnemende leerlingen.
Hoogheemraadschap van Delfland (Delft)
Het hoogheemraadschap wil het hergebruik van oppervlaktewater stimuleren en heeft daartoe
de zoetwaterfabriek met de waterharmonica op het terrein van de Groote Lucht in
Vlaardingen opgericht. Het levenloze water wordt hier door verschillende stelsels gebracht
om weer in het oppervlaktewater van de Krabbeplas uit te komen.
Er wordt gebruik gemaakt van het project S.C.H.O.O.N. waarvoor het hoogheemraadschap in
2016 de Waterinnovatieprijs heeft ontvangen.
Dat het project nu groter van opzet is heeft als oorzaak dat er na de droge zomer van 2018 nog
meer op het hergebruik van water gelet moet worden in een gebied waar zoet water schaars
dreigt te worden en de vraag naar zoet water mede door de glastuinbouw groot is.

Waterschap Scheldestromen (Middelburg)
Tijdens de najaarsexcursie van 2018 zijn we door een unieke proeftuin gereden zonder dat te
weten, die bekendheid kwam zeer recent.
Tussen de N57, de weg over de Oosterscheldekering en de Oosterschelde hebben agrariërs en
natuurbeheerders een convenant afgesloten om 500 ha. Zodanig in te richten dat de
biodiversiteit aanzienlijk toe zal gaan nemen. Zeeland staat al bekend om de bloemenranden
langs de akkers, dat zal hier ook toegepast kan worden. Het landschap krijgt meer afwisseling
waardoor vogels en insecten een betere leefomgeving zullen krijgen.
De verwachting is dat de soortenrijkdom toe zal gaan nemen.
Waterschap Aa en Maas (Den Bosch)
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
16 maart 2019

