VWG Nieuwsbrief 15 september 2019
De Nieuwsbrief van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis verschijnt 1 x per maand
rond de 15e van de maand.
VWG Bestuur:
Het bestuur vergaderde begin september. Belangrijk bespreekpunt was 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.
Mocht u belangstelling hebben voor de ledenlijst dan kunt u die opvragen via:
info@waterstaatsgeschiedenis.nl
De ledenlijst zal alleen beschikbaar worden gesteld aan leden die op de lijst voorkomen.
De ledenlijst zal effectief pas in oktober beschikbaar komen. De uitreiking tijdens de
Najaarsexcursie (zie onderstaand) is een geschikt moment.

VWG data:
Aankondiging van de 61e VWG excursie:
Najaarsexcursie: 4 oktober 2019:.
Waterschap Drents Overijsselse Delta: 100 jaar Watergemaal A.F. Stroink
De ontvangst is om 10.30 u in gebouw: De Klincke, Kerkstraat 16 (naast de Grote of Sint
Clemenskerk) in Steenwijk.
Vanaf het station is het 10 minuten lopen (aankomst trein uit Zwolle: 10.13 u) evenals vanaf
parkeerdek Gasthuispoort aan de Vendelweg.
Frits David Zeiler zal een lezing houden:
,,Van Makkinga tot Stroink, de moeizame tot standkoming van het dijk- en waterbeheer in het
Land van Vollenhove”
Meer kunt u in de toegezonden uitnodiging lezen.
U kunt zich nog aanmelden voor deze NajaarsExcursie.
Nb: met het oog op de voorbereiding van de Voorjaarsexcursie 2020.
De gedachte is om naar het Waterschap Rijn en IJssel (Doetinchem) te gaan. Het bekenstelsel
in de Achterhoek is een aandachtspunt.
De voorbereiding voor deze excursie is inmiddels in volle gang
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

Ameland op de tekentafel.
Op de tekentafel is Ameland al geen eiland meer. Rijkswaterstaat ziet zich genoodzaakt om na
te denken over andere mogelijkheden om het eiland bereikbaar te maken dan met de huidige
veerboot.
Voor RWS is de aanleg van een tunnel onder de Waddenzee een optie die op zijn minst
serieus onderzocht moet worden. De veerboten lopen momenteel structureel vertraging op
tijdens de overtocht van 45 minuten door de ondiepte van het water in de vaargeulen. Jaarlijks
stijgt het Wad met enkele centimeters waardoor het probleem met de veerboten alleen maar
groter wordt.
De Waddenvereniging ziet niets in een tunnel onder de Waddenzee. Het Nederlands, Duits en
Deense Waddengebied is UNESCO Werelderfgoed.
Watertekort
Op de Maas, vanouds een regenrivier, is in 2018 over 121 dagen een watertekort gesignaleerd.
Direct gevolg hiervan is dat de watervoorziening in een groot deel van Limburg en Noord –
Brabant problematisch dreigt te worden. Met name omdat 2019 opnieuw een watertekort laat
zien. De verwachting is dat het ontstane tekort niet op korte termijn zal worden weggewerkt
omdat er te weinig neerslag valt in België en in Nederland.
Meerdere waterschappen signaleren dat het watertekort van dit jaar groter is dan vorig jaar om
deze tijd. Met name op de hoger gelegen gronden is de situatie slechter geworden in
vergelijking met vorig jaar. De verwachting is dat er nauwelijks sprake zal zijn van een
verbetering omdat er geen grote hoeveelheden neerslag zijn te verwachten. Af en toe een bui
maar dat is onvoldoende om de grond te doordrenken.
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 Vallei en Veluwe ( Apeldoorn)
In het gebied Lamperbroek bij Klarenbeek (tussen Apeldoorn en Zutphen) worden
voorbereidingen getroffen die tot doel hebben herstel van de natuur en het nemen van
passende maatregelen tegen verdroging in een gebied van 108 hectare. Er stromen drie beken
in de Lamperbroek: Verloren Beek, Loenense Beek noord en de Voorsterbeek. Als de huidige
situatie niet wordt aangepakt zal er verarming van soortenrijkdom op gaan treden in zowel
fauna als flora.
Waterschap Rivierenland (Tiel)
Het waterschap heeft een onderzoek gepresenteerd van de Radboud Universiteit Nijmegen
(Institute for Science in Society):
Dijkwaterschap of Omgevingspartner. De vraag die aan de orde was: kunnen burgers
participeren bij dijkversterkingsprojecten. Op de website van het waterschap is het rapport in
te zien.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (Houten)
Op 2 september is Jeroen Haan als dijkgraaf geïnstalleerd. Haan was bestuurder bij het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Hij is de opvolger van Patrick Poelmann die zich na 12
jaar niet meer herkiesbaar stelde.
Waterschap Amstel Gooi & Vecht (Amsterdam)
Amsterdamse grachten van riool naar zwemwater. Op de website is een beeld te zien van een
Amsterdamse gracht in 1963: boordevol vuil waar nog geen rondvaartboot doorheen zou
kunnen varen en nu jaarlijks een zwemtocht voor het goede doel in gecontroleerd water. Het
waterschap legt op de website uit wat daaraan vooraf is gegaan om de kwaliteit van het
grachtenwater te verbeteren maar ook de kwaliteit van de leefomgeving voor bewoners langs
de grachten.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Heerhugowaard)
Het grootste project is de versterking van de Markermeerdijken over een afstand van 33 km.
tussen Hoorn en Durgerdam. www.markermeerdijken.nl
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: 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:
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.
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.
Het was een wens van het bestuur om de excursies meer aan te laten sluiten bij deze
historische gebeurtenissen, de excursie commissie anticipeerde al op deze onlangs kenbaar
gemaakte wens.
Data:
Op woensdag 2 oktober a.s. is de jaarlijkse Sluizen en Stuwendag van de HSSN, dit keer voor
het 13e jaar. De bijeenkomst vangt aan de in de Bedrijfshal, Scheepswerf 1 Heusden. Vorig
jaar oktober werd de restauratieprijs toegekend aan de Bovenlandse sluis bij Waalwijk. Na

een presentatie over de restauratie van deze sluis en het bekend maken van de genomineerden
en de winnaar van 2019 voert het middagprogramma naar de gerestaureerde Bovenlandse
sluis in Waalwijk.
Deelname is e 30,-. Rekening: NL21INGB 0005112803 Stichting HSSN.
Op 9 oktober is de Molencontactdag van de Hollandse Molen in Den Bosch, gebouw De Stolp
Opgeven kan tot 2 oktober: dhm@molens.nl
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.
U kunt tot 4 oktober a.s. een bijdrage aanleveren. Meer informatie via de website:
EAUH2020.
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 september 2019

