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Nummer 15 

 

 

 

 

VWG Nieuwsbrief  15 september 2022 

 

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

rond de 15e van de maand. 

 

VWG Bestuur:  

 

Op 5 september heeft de voorzitter laten weten per 12 oktober zijn bestuursfunctie neer te 

willen leggen. 

Op 12 oktober is er een bijeenkomst in het kader van Quo Vadis waarin het bestuur samen 

met adviseurs van gedachten zal wisselen over de nabije toekomst van de VWG. 

Op 21 oktober vergadert het bestuur. 

 

Mocht u een mailbericht naar het bestuur willen sturen: 

waterstaatsgeschiedenis@hotmail.nl 

 

Gezocht: Twee nieuwe bestuursleden. 

Je belangstelling zien we graag tegemoet: waterstaatsgeschiedenis@hotmail.nl en gaan dan 

met elkaar in gesprek. 

 

VWG data: 

 

Het heeft aan tijd ontbroken om de Najaarsexcursie van 20 oktober voldoende vorm en 

inhoud te kunnen geven. 

Wij richten ons daarom nu op de Voor- en Najaarsexcursie van 2023. 

De Voorjaarsrexcursie van donderdag 1 juni zal in de Achterhoek, waterschap Rijn & IJssel 

(Doetinchem), worden gehouden. Dit bezoek is al enkele keren uitgesteld vanwege alle 

beperkingen rond C-19. De problematiek in de Achterhoek is nog onverminderd groot: 

droogte op alle fronten. De oplossing zal in overleg met de regiopartners moeten worden 

gevonden.  

Op vrijdag 6 oktober zal het jarige Hoogheemraadschap Schieland & de Krimpenerwaard 

(Rotterdam) worden bezocht). Het hoogheemraadschap bestaat 750 jaar. 

 

Vincent Erdin en Pieter Jan Hofman 

Excursiecommissie 

 

Website: 

De vereniging heeft een website die te vinden is via de zoekterm:Waterstaatsgeschiedenis.nl 

 

Algemeen 

 

mailto:waterstaatsgeschiedenis@hotmail.nl
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Unie van waterschappen (Den Haag) 

Op 13 september is er een deskundigenoverleg geweest met leden van de Eerste Kamer der 

Staten Generaal om informatie uit te wisselen over de geborgde zetels in de besturen van 

hoogheemraad- en waterschappen. 

Douwe Elzenga, em. Hoogleraar Staatsrecht RUG Groningen, noemt het wetsvoorstel een 

slecht politiek compromis.  

De verwachting is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel in de zitting van 4 oktober zal 

behandelen. De tussenliggende tijd zal worden gebruikt om de informatie van 13 september te 

verwerken.  

 

Provincie Noord Brabant 

Op 15 september heeft de Adviescommissie Droogte onder voorzitterschap van Melanie 

Haegen Geesteranus het rapport Zonder Water geen later aangeboden aan de provincie en de 

vier waterschappen die in de provincie werkzaam zijn. 

Een van de aanbevelingen is om een Droogteregisseur aan te stellen. De provincie wil dat 

alles op alles zal worden gezet om droogte te voorkomen en wil forse maatregelen nemen om 

dat te bereiken. 

In het rapport staat met zoveel woorden dat iedereen in de provincie zal gaan merken dat er 

een persoonlijke bijdrage wordt gevraagd.  

Daarbij kan het gaan om een dringende oproep om zuiniger om te gaan met drinkwater. Er zal 

aanzienlijk minder grondwater beschikbaar worden onttrokken. In België is het inmiddels 

goed gebruik om extra waterverbruik extra te gaan belasten. Er wordt gekeken naar de 

samenstelling van het huishouden, op basis daarvan geldt een vastgesteld waterverbruik dat 

tegen het normale tarief wordt afgenomen. De extra’s van het vullen van waterbaden en 

overvloedig besproeien van het gazon en tuin vallen onder het hogere tarief. 

Voor de landbouw komt het er op neer dat agrariërs zullen gaan merken dat gebeidseigen 

water langer zal worden vastgehouden waardoor landerijen en akkers in het voorjaar langer 

nat kunnen blijven waardoor het seizoen voor de sector later kan beginnen en afhankelijk van 

de regenval in het neerjaar eerder eindigt. 

De provincie probeert een nieuwe balans te vinden tussen: afvoeren, vasthouden en aanvullen.  

 

De waterschappen hebben bij monde van Kees Jan de Vet, dijkgraaf van Waterschap 

Brabantse Delta en voorzitter van de Brabantse Waterschapsbond positief gereageerd. De 

waterschappen willen gezamenlijk aan de slag. 

 

Het rapport van de Adviescommissie is te raadplegen via de website van de provincie Noord 

Brabant. 

 

Waterschap Noorderzijlvest (Groningen) 

 

Op vrijdag 2 september is een begin gemaakt met het revitaliseren van het poldergemaal van 

de Fanerpolder in Briltil. Het werk past in de gebiedsontwikkeling zuidelijk Westerkwartier. 

De heer H. Mulder als oudste bewoner van het streekje mocht samen met Robbert Jan 

Vennema als jongste bewoner het bouwbord onthullen. Tegelijkertijd werd het gemaal door 

de gemeente Westerkwartier overgedragen aan het waterschap. 

Het gemaal is in 1926 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school en daarom aangewezen 

als cultureel erfgoed van het waterschap. De grondtoon van het gemaal is inderdaad 

Amsterdamse school maar architecten in Groningen hebben daar met regelmaat een eigen 

invulling aan gegeven. Omdat het gebouw dermate klein is om de nieuwe technische 

installatie te plaatsen zal er naast het gebouw een nieuwe kelder worden gemaakt waar de 
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pompen in komen te staan. De verwachting is dat het werk over een jaar gereed zal zijn. Tot 

die tijd maakt de Fanerpolder gebruik van de geplaatste noodpompvoorziening. 

 

 
 

(afb. ve) 

 

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle) 

 

Op woensdag 7 september heeft Coen Versloot het boek: ‘Gevelstenen in Steenwijkerland, 

geschiedenis in steen’ overhandigd aan Herman Odink lid van het Dagelijks Bestuur van 

waterschap DOD.  

In het boek worden 466 gevelstenen van de gemeente Steenwijkerland beschreven. De 

voorganger van waterschap DOD is waterschap Vollenhove dat het Land van Vollenhove als 

werkgebied had. Het Land van Vollenhove komt in zijn geheel overeen met de huidige 

gemeente Steenwijkerland. Waterschap Vollenhove heeft op meerdere plaatsen in het gebied 

gevelstenen geplaatst, de oudste is in 1862 geplaatst in de suatiesluis in de Vollenhoofsedijk 

bij Blokzijl te vinden. 
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(afb. ve; vlnr: Coen Versloot, Herman Odink en Annet ten Hoff, raadsgriffier 

Steenwijkerland). 

 

In haar reactie ging Hermine der Nederlanden, adviseur cultureel erfgoed en ruimtelijke 

kwaliteit in op het beleid van het waterschap ten aanzien van gevelstenen als iconen. De 

presentatie is terug te vinden op de website van de VWG. 

 

 

Op zaterdag 10 september was het watergemaal A.F. Stroink opengesteld voor een select 

gezelschap. Gemaalbeheerder Gerben Timmerman vertelde bij die gelegenheid dat er tot 

woensdag 7 september het mooi weer was en er werd 5 m3 water per seconde in gelaten werd 

om het gebied van de Weerribben-Wieden niet te laten verdrogen. Op donderdag 8 september 

was er sprake van forse regenbuien en kwam er zoveel water in de boezem waardoor het 

noodzakelijk was om het gemaal aan te zetten en het overtollige water uit de boezem te 

pompen. Anders dan verwacht werd het water niet opgenomen in de bodem, kennelijk was die 

door de droogte al zo hard geworden dat het hemelwater er niet meer in door kon dringen en 

het water wegspoelde. 

De vraag rijst dan of dit water niet in het gebied opgeslagen of gebufferd had kunnen worden.   
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(afb. eez, links gemaalbeheerder Gerben Timmerman). 

 

Waterschap Vechtstromen (Almelo) 

Kortgeleden is de Energiefabriek in Hengelo (Ov) in gebruik genomen. Bij het reinigen van 

afvalslib komt nu zoveel energie vrij dat de RWZI volledig energieneutraal kan werken. Er 

wordt jaarlijks 16 miljoen Kwh opgewekt. Voor het bedrijfsproces is 6 miljoen Kwh nodig. 

Wat resteert wordt aan het openbare netwerk geleverd en is voldoende om 3.500 huishoudens 

van stroom te kunnen voorzien. 

Het waterschap wil in 2030 energieneutraal werken. Tijdens een kort symposium werd 

nagedacht over andere vormen van water en energie die elkaar kunnen versterken waardoor 

stappen kunnen worden gezet in het bereiken van het energieneutraal werken.  

 

Waterschap Rijn en IJssel (Doetinchem) 

In het gebied van het waterschap is het neerslagtekort opgelopen tot 363 mm. Hiermee werd 

het oude record uit 2018 verbroken. Inmiddels is het gaan regenen maar het waterschap 

verwacht niet dat het watertekort dit jaar overal zal zijn weggewerkt. 

De jaren 2018, 2019 en 2020 waren al bijzonder droog en daar komt 2022 nog eens bij. Hoe 

groot de gevolgen op langere termijn zullen is nog niet te overzien. Feit is dat wel wat moet 

gaan gebeuren om landbouw en natuur op de been te houden. Omdat de Achterhoek 

nauwelijks eigen watersystemen kent waardoor de aanvoer van water naar het bekenstelsel 

grotendeels van buiten het gebied, de grensregio, komt ligt het voor de hand om met de 

partners in Duitsland naar oplossingen te zoeken. 

Een redelijk onorthodoxe maatregel is inmiddels al genomen: op verschillende plaatsen bij het 

buurtschap Vragender zijn sloten gedempt om hiermee de grondwaterstand te verhogen. In 

een normaal jaar kan een veehouder vijf of zes keer een snee gras van het land halen, dit jaar 

waren dat er slechts twee. Daarmee ontstaat er een groot tekort om het vee in de 

wintermaanden als dat op stal staat te kunnen voeren.  
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Dat het steeds droger wordt blijkt ook het feit dat er in de afgelopen 65 jaar meerdere droge 

zomers waren in 1959 en 1976 en nu drie vlak achter elkaar 2018, 2019, 2020 en 2022. 

Het waterschap wil de boerenstand in de Achterhoek tact laten maar vraagt zich wel af of het 

mogelijk blijft om met de huidige gewassen door te blijven gaan of dat er gezocht moet 

worden naar gewassen die beter bestand zijn tegen extremen.  

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Houten) 

De fietsroute: Utrechts water, Vriend of vijand is beschikbaar. De fietsroute staat in het teken 

van 900 jaar waterbeheer en is beschikbaar via een audiotour en app via onderstaande link: 

 

https://izi.travel/browse/5d1902ba-335a-488e-990f-53ce8eecaccc?lang=nl 

 

Op de website: http://www.900jaarwaterbeheer.nl/ is meer te vinden. 

 

Waterschap Scheldestromen (Middelburg) 

Bij het Zeeuwse dorp Hansweert wordt tot 2027 gewerkt aan de duurste zeedijk van 

Nederland. Het versterken van de zeedijk over een afstand van 5.2 km kost 160 miljoen euro. 

Het dorp Hansweert ligt 3 m. – N.A.P. Om de veiligheid van de inwoners ook op de langere 

termijn te blijven garanderen is het versterken van de dijk noodzakelijk. Wat het werk 

kostbaar maakt is de beperkte werkruimte die beschikbaar is. 

Hansweert ligt ingeklemd tussen de zeedijk langs de Westerschelde en de dijk van het kanaal 

door Zuid Beveland. Buitendijks langs de Westerschelde ligt een natuurgebied waardoor het 

werk aan de dijk niet vanaf de Westerschelde plaats kan vinden. Binnendijk is de ruimte 

beperkt waardoor de inzet van groot materieel niet altijd mogelijk zal zijn. 

De planvoorbereiding is in 2017 begonnen. Het waterschap Scheldestromen hield vanaf dat 

jaar direct al rekening met hogere uitgaven dan het geraamde bedrag van 105 miljoen euro. 

 

Algemeen: 

De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis wil in de komende jaren aandacht besteden aan 

historische feiten die het vakgebied raken:  

 

2021: Sint Elisabethsvloed (1421); het themajaar loopt door tot en met 2022; er is een speciale 

website: www.600jaarelisabethsvloed.nl 

De agenda op deze site wordt vrijwel iedere week aangepast aan de komende en lopende 

activiteiten. 

 

Op vrijdag 18 november zal er 601 jaar nadat de Sint Elisabethsvloed begon een afsluitende 

bijeenkomst in Dordrecht worden gehouden. 

 

2022:  

Tot en met 9 oktober 7e Floriade in Almere, thema’s: klimaat en circulair bouwen 

 
Op 4 oktober 2022 vindt de boekpresentatie plaats van Lotte Jensen, Wij en het water. Een 
Nederlandse geschiedenis (Amsterdam, De Bezige Bij) met bijdragen van Helga van Leur, Patrick 
Nederkoorn, Eveline de Bruin en Adriaan Duiveman. Locatie: KNAW, Trippenhuis, Amsterdam, inloop 
vanaf 19.30 uur, aanvang programma: 20 uur. De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht 
via:  https://www.lyyti.in/wij-en-het-water 

 

 

 

https://izi.travel/browse/5d1902ba-335a-488e-990f-53ce8eecaccc?lang=nl
http://www.900jaarwaterbeheer.nl/
http://www.600jaarelisabethsvloed.nl/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.lyyti.in/wij-en-het-water__;!!HJOPV4FYYWzcc1jazlU!7BIhKOlphykUgZ7QM8k7F1dzRaVWMDZt7PfAXCO3IrCCfEbIVAcstEZ8xSKGh7YZBL0N23IGP7iV9HYLsw6z0Msa$
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15 oktober: Dag van de Geschiedenis. Op tal van plaatsen. O.a. in Kuinre waar ’s 

Middags om 14.00 uur een lezing over de Friese Waterlinie wordt gehouden door Karst 

Berkenbosch. Locatie Henric de Cranestraat 41, aanmelden: 

gemeentearchief@steenwijkerland.nl 

 
 De Friese Waterlinie 

De Friese Waterlinie bestaat uit een aantal schansen achter de riviertjes De Lende en De 

Tsjonger en in het natte veengebied in het oosten van Friesland. Door land onder water te 

zetten tussen de verschillende versterkingen spreekt men van een waterlinie.  

 

In april 1672 verklaart koning Lodewijk de XIV van Frankrijk de oorlog aan de Republiek der 

zeven verenigde Nederlanden. Wij hebben hier vooral te maken met de bisschop van Münster: 

Bernard von Galen bijgenaamd Bommen Berend. Op 1 juni valt Bommen Berend Overijssel 

binnen. Hans Willem van Aylva, de opperbevelhebber van de Friese troepen heeft op dat 

moment de leiding over de verdediging van de IJssellinie. Omdat de Staten van Overijssel 

zich dreigen over te geven verlaat Van Aylva op 24 juni met zijn troepen Overijssel en brengt 

zijn troepen achter de rivieren De Lende en De Tsjonger. Tot tweemaal toe vindt er daarna 

een aanval plaats op de schans bij Kuinre, die na de overgave van Overijssel bezet is door de 

Münsterse troepen. Gelukkig voor Friesland besluit Bommen Berend Groningen (o.l.v. Carl 

von Rabenhaupt) aan te vallen.  

 

 

 

2022: Afsluiten van de Kromme Rijn (1122) 

2022: De (Oude) Hollandse Waterlinie bestaat 350 jaar (1672) 

2022: Verschillende steden vieren dit jaar het jaar 1572 en het ontstaan van Holland, in 

verschillende vestingsteden wordt hier op verschillende manieren aandacht aan besteed. 

 

2023: 800 jaar Hanzesteden 

1 juni 2023: Voorjaarsexcursie Waterschap Rijn & IJssel (Doetinchem)  

6 oktober 2023: Najaarsexcursie Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 750 

jaar. 

 

2024: Volledige ingebruikname Blankenburgtunnel tussen de A-15 en A-20 

 

2025: 7e Lustrum VWG en 8e lustrum SSF 

2025: 1825 Overstroming langs de Zuiderzeekust (Land van Vollenhove) 

2025/ 26: Overstroming grote rivieren die begon op 19 december 1925 maar liep door naar 

1926 

2025: Amsterdam 750 jaar stadsrechten 

 

2027: Begin van het waterloopkundig onderzoek en oprichting Waterloopkundig 

Laboratorium 

2027: De Unie van Waterschappen bestaat 100 jaar. 

 

2028: 75 jaar na 31 januari/ 1 februari 1953 

 

2030: Begin aanleg van de Stelling van Amsterdam (1880) 
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2032: De Afsluitdijk bestaat 100 jaar 

 

In de komende jaren zijn er tal van herdenkingen, het overzicht zal periodiek worden 

bijgewerkt. 

 

Mocht iemand belangstelling hebben om over een van de bovengenoemde gebeurtenissen een 

bijdrage te leveren in TWG dan zijn de richtlijnen daarvoor op de website te vinden. 

 

Data: 

 

Rond de Sint Elisabethsvloed van 1421 worden verschillende bijeenkomsten, al dan niet 

digitaal georganiseerd. Op de site: 600jaarelisabethsvloed.nl is alle informatie voor de 

komende periode te vinden. 

 

In het Biesboschmuseum (De Hilweg 2 Werkendam) is de tentoonstelling 600 jaar 

Elisabethsvloed op 18 november geopend. Het was in de nacht van 18 op 19 november dat de 

vloed over het land van de Biesbosch spoelde en veel schade heeft aangericht. De expositie 

moet het waterbewustzijn van Nederlanders en bezoekers vergroten. In Nederland zijn 10 

miljoen inwoners afhankelijk van de bescherming van duinen en dijken om veilig te kunnen 

wonen. Met de huidige kennis worden drastische maatregelen noodzakelijk om die veiligheid 

ook in de komende decennia te garanderen. 

Deze tentoonstelling is tot 22 november 2022 te zien. 

Tot en met 12 januari 2023: Reuzenarbeid in en om de Biesbosch. 
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30 september: HSSN, bijeenkomst met excursie. Gastheer Waterschap Scheldestromen, 

Kanaalweg Middelburg. Bekendmaken winnaar van de best geslaagde restauratie van een 

sluis of stuw en bezoek aan een gerestaureerde sluis of stuw. 

 

Uitnodiging Nationale Sluizendag 2022 

 
Heeft u zich al opgegeven voor de Nationale Sluizendag 2022? Na 2 jaar 
kan het weer! Op vrijdag 30 september zijn we als vakgenoten en 
liefhebbers welkom bij Waterschap Scheldestromen in Middelburg. Met 
een verrassend ochtendprogramma en een middagexcursie langs het 
prachtige Zeeuwse watererfgoed, bent u in één dag weer helemaal bij. En 
uiteraard is er ruim de tijd om bij te praten met uw vakgenoten. 
 
Inschrijven kan nog via info@sluizenenstuwen.nl. Kosten voor deelname 
bedragen EUR 35,00 (incl. lunch) 
 

Programma 

9.45u. Inloop en registratie van de deelnemers 
10.15u. Welkom door dagvoorzitter en door Toine Poppelaars, dijkgraaf 
10.30u. Cultuurhistorie bij Scheldestromen ‘De reis langs Zeeuwse wateren’ 

door: Dijkgraaf Poppelaars en Raymond Derksen 
10.50u. Restauratie Beaufortsluis 

door: Rutger Polderman 
11.10u. Pauze 
11.30u. Naoorlogse geschiedenis van Walcheren met Kanaal door Walcheren als basis. Ter 

inleiding op middagexcursie. 
door: Adrie de Kraker 

11.55u. Uitreiking HSSN-prijs 2022 
12.25u. Lunch 
13.30u. Excursie langs Zeeuws watererfgoed, vertrek bussen 
16.00u.. Borrel waterschapskantoor Middelburg 
17.15u. Einde 
 

 

Noot: voor belangstellenden die verder weg wonen maar toch deel willen nemen; reserveer 

bijtijds een overnachting in Middelburg of directe omgeving.  

 

 

 

Oproep: 

Mochten er wijzigingen in uw adressering zijn door verhuizing of het mailadres wilt u die dan 

doorgeven aan: info@waterstaatsgeschiedenis.nl . Helaas komt het voor dat het tijdschrift of 

een mailbericht naar een verkeerd adres wordt gestuurd.  

 

 

Vincent Erdin 

secretaris VWG 

15 september 2022 


