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Bron:  PZH 

  

 
 

De Provinc ie Zuid-Holland heef t  een onderzoek laten u itvoeren naar de bekendheid,  

het gebruik  en de waarder ing van recreat ieve routenetwerken en de TOP’s  in  Zuid-

Hol land.  Daar in zi jn  onder  andere de vaarnetwerken onder  de loep genomen.  

Het recreat ief  vaarnetwerk  in  Zuid-Hol land is inmiddels bekend bi j  38% van de 

recreanten.  Dat  komt overeen met zo’n 1,13 mil joen Neder landers.  De bekendheid is 

behoor l i jk  toegenomen ten opzichte van 2015 toen nog maar  26% van de mensen 

aangaf  het  netwerk  te kennen.   

 

Dat is  leuk om te horen want in 2015 is  het  op dat moment  unieke vaarnetwerk  van 

Westland en Midden-Delf land geopend. Het eerste vaarnetwerk  dat  dr ie 

verschi l lende vaarcategor ieën bediend met  onders taande bebording.  

Zowel het  vaarnetwerk  a ls  de bebording is  in  samenwerk ing met  de gebruikers h ier 

u it  de regio ontwikkeld!   

 

Kortom, we kunnen trots zi jn  met zi jn a l len.  Inmiddels  is  wel  duidel i jk  dat  de 

provinc ie n iet a l leen onze bebording heef t  overgenomen,  maar ook dat  het door  ons 

ontwikkelde vaarnetwerk  een belangr i jke b i jdrage levert  aan de ontwikkel ing van de 

vaarrecreat ie en recreat ie in het  a lgemeen.  

 

Voor  meer  informat ie:  

PZH Tevredenheidsonderzoek groen en routenetwerken 2017  

 

     De Vlag in Top  

GOEDE BEOORDELING VAARKNOOPPUNTENNETWERK  

http://staatvan.zuid-holland.nl/Attachements/Tevredenheid%20groen%20en%20routenetwerken%20ZH%202017.pdf


 

     Reilen en Zeilen  

                              

                               

 

 

 

 

 

Bron:  W OS 

WERK AAN DE KADEMUUR BIJ DE WIP IN MAASSLUIS IN VOLLE GANG 

 

Bron:   W OS 

 

Op 1 februar i heef t  de st icht ing Monstersche Slu is b i j  Gal lery Ri tsart  in 

Maass lu is een voor l icht ingsbi jeenkomst gehouden voor  omwonenden en andere 

belangste l lenden,  over  de voortgang van de werkzaamheden aan de s lu is.   

Het bouwwerk wordt gerenoveerd,  zodat  het b innenkor t weer gebruik t kan 

worden. De voorbereid ingswerkzaamheden zi jn inmiddels  zo goed a ls afgerond.  

 

T i jdens de b i jeenkomst is  ook voor l icht ing gegeven over  het werk  van de 

vr i jwi l l ige s lu iswachters. De f irma Van Dijk  heef t  met een 3D scan inzicht 

gegeven over  de s tand van zaken rondom de renovat ie en Professor  Jan Stu ip 

heef t  met behulp van het gemaakte restaurat ierapport  met een t i jdsplanning 

aangegeven wanneer een en ander  gaat  gebeuren.  

 

Sluisbier  

De Maass lu ise b ierbrouwers Raven Bone Hi l l  hebben als het goed is  de 

aanwezigen een b ier t je laten keuren dat  zal  worden geïntroduceerd a ls 's lu isbier '  

b i j  de opening van de s luis .  Het  gaat  om een tr ipelacht ig b ier t je  met een andere 

smaak dan het  eerder  geïntroduceerde Monstersche Sluis  bier .  

 

De avond was spec iaal bedoeld voor  omwonenden van de s lu is  en sponsoren, 

maar ook andere geïnteresseerden waren welkom.  

Ook met de vr ieskou van deze dagen,  wordt   

er  hard gewerkt in  het  centrum van  

Maass lu is. De kademuur b i j  de W ip verkeer t  

in zwaar verval len toestand en moet  worden  

vervangen. De werkzaamheden daarvoor zi jn   

in januar i gestart  en duren nog zeker tot  

september.  

 

Deze week is het hek op de kademuur  

weggehaald.  Dat hek wordt  gerestaureerd en  

komt later  weer terug.  "Hierna gaan we de  

bestrat ing eru i t  halen en dan gaan we  

langzamerhand de kademuur s lopen",  weet   

Fred Hoekveen van bouwbedr i j f   

Van Dijk  Maasland. "Er komt een n ieuw heiwerk  waar  de hele betonnen construct ie op 

komt. Als d ie k laar  is ,  wordt  de b ui tenkant helemaal  opgemetseld en komt het  n ieuwe 

hekwerk erop."  

 

Vor ig jaar  a l  werd de W ip afgesloten voor gemotor iseerd verkeer , omdat  de cond it ie 

van de kademuur door  het  gewicht van zware voertu igen a ls auto's  nog verder  

vers lechterd.  

 

Zie ook:  

WOS werk aan kademuur  in  vol le  gang  

 

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST OVER DE MONSTERSCHE SLUIS 

 

http://www.wos.nl/werk-aan-kademuur-in-volle-gang/nieuws/item?1064877
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     In iemands Vaarwater zitten  
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WERKZAAMHEDEN RIJN-SCHIEKANAAL EN TREKVLIET IN RIJSWIJK 

 

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  bes loten om een vergunning te 

ver lenen aan Provincie Zuid-Hol land voor het   

vervangen van onder  andere de oeverconstruct ie  

en het maken van ontsnappingsplekken voor   

drenkel ingen.  

Deze werkzaamheden zul len p laatsvinden ter   

hoogte van het  Jaagpad en de Nassaukade in  

Ri jswijk  langs de Delf tsche Vlie t .   

En ter  hoogte van de Geestbrugkade in Rijswijk   

en de Jan Thi jssenweg in Den Haag langs de  

Haagsche Vl iet  of  Trekvaar t .   

 

Houd er rekening mee dat t i jdens de  

werkzaamheden pontons gebruik t zu l len worden.  

Er is  niet bekend of  er  stremmingen zul len zi jn  

maar  de vaarweg tussen vaarknooppunten 11,   

71 en 70 zal  zeker  t i jde l i jke versmal l ingen  

kennen doordat er  pontons langs de oevers in  

het water l iggen.  

 

Voor  meer  informat ie:  

HHD W atervergunning 2017-020954 

 

PONTONS BIJ DE TRAMBRUG IN SCHIPLUIDEN 

 

Het Hoogheemraadschap van 

Delf land heef t  bes loten om een 

vergunning te ver lenen voor het 

aanbrengen en hebben van pon tons 

op de locat ie Vlaardingsekade 45 in 

Schip lu iden ten behoeve van de 

renovat ie van de trambrug vlakbi j  

knooppunt  8 .  

Houd er rekening mee dat er  enige 

over last  kan optreden rond de 

Jachthaven in Schip lu iden.  

 

Voor  meer  informat ie:  

HHD W atervergunning 2017-020048 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-3382/1/bijlage/exb-2018-3382.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-8233/1/bijlage/exb-2018-8233.pdf


 

                              

                               

 

     In iemands Vaarwater zitten  

 
  

STREMMING NIEUWE VAART IN POELDIJK 

 

 

 

 

 

 

Bron:  B AM  

 

Maandag 12 maar t s tarten de vervangingswerkzaamheden van de oeverconstruct ie  

langs de Nieuwe Vaar t .  Di t  is  de vaarweg tussen knooppunt  27 en 29.   

Er wordt gewerkt aan de damwand vanaf  Den Haag in de r icht ing van Poeld i jk .  Om de 

werkzaamheden uit  te voeren,  l iggen er  pontons in het water.  Deze zi jn nagenoeg net  

zo breed a ls  de gehele Nieuwe Vaart .  De u itvoer ingsper iode is  naar verwacht ing van 

medio maar t t /m oktober 2018.  

 

In  verband met de ru imte, maar  ook voor de vei l igheid is er géén doorvaart  mogel i jk  

vanaf  de kru is ing b i j  Poeld i jk  tot en met  de Leugenbrug ter  p laatse van het ponton.  

  Vaarverkeer kan wel v ia één van de twee zi jden een bestemming aan de Nieuwe 

Vaar t  bereiken (  download de projectapp voor actuele  p lannings informat ie) .  

  Voor  het doorgaande vaarverkeer wordt vroegt i jdig en op verschi l lende loca t ies de 

omleiding aangegeven met borden.  

 

Boot en andere e igendommen langs de  oever  

Zowel aan de zi jde van de Nieuweweg als aan de kant van de Vredebest laan l iggen 

op verschi l lende p lekken vaar tu igen af gemeerd. Om de kans op schade zoveel  

mogel i jk  te min imal iseren, verzoekt  de aannemer de e igenaren om hun boot weg te 

halen en ergens anders af  te meren.  

 

Meer weten? 

  Raadpleeg de webs i te van Provinc ie Zuid-Hol land www.n211geef tenergie.n l  

  Voor  actuele informat ie de app ‘BAM inf ra projecten ’  voor smartphone 

(Android/Aplle)  en vink  project ‘N211 ’  aan a ls favor iet  

  Over ige vragen: Jolanda Gele i jnse (omgevingsmanager BAM inf ra)  

v ia emai l :  N211Cgeef tenergie@bam.com  of  bel  06-524 47 425 

http://www.n211geeftenergie.nl/
mailto:N211Cgeeftenergie@bam.com


 

     Trossen los  

Bron:  WSVW                               

                               

 

 

  

ROERBLAD VAN WATERSPORTVERENIGING WESTLAND 

 

ZATERDAG 21 APRIL: TOCHT LANGS VERDWENEN MOLENS 

De dig ita le vers ie van het “Roerblad” ,  het  c lubblad van W aterspor tverenig ing W estland,  

staat  op de webs i te van de verenig ing.  Di t  c lubblad komt 4x per jaar u it ,  de leden 

kr i jgen deze thuisgestuurd maar voor anderen is  het  ook leuk leesvoer .  

Tevens is de n ieuwe agenda voor  2018 bekend, en dan zien we meteen dat er  op  

19 juni weer  een W estlandse Sloepentocht wordt georganiseerd.  Houd  het  nieuws in  

de gaten. Er  is  al t i jd  vee l  belangste l l ing voor !  

 

Voor  meer  informat ie:  

Website W aterspor tverenig ing Westland in De L ier  

 

 

De voorbereid ingen zi jn nog druk gaande maar kanoverenig ing Natsec,  de 

His tor ische Verenig ing Vlaardingen en de Vlaardingse F lu is terboot  Andante zi jn  

samen bezig met het organiseren van een tocht  langs de “Verdwenen Molens” 

van Midden-Delf land.  

In Midden-Delf land s tonden in het  ver leden t iental len molens d ie de polders  

droog h ielden. Slechts  enkele molens, waaronder  de Groeneveldse Molen b i j   

‘ t  W oudt, zi jn behouden gebleven. Op de p laatsen waar de grote watermolens 

stonden,  zi jn  soms gemalen geplaatst .  Deze  zi jn makkeli jk  herkenbaar , maar  de 

andere p laatsen zi jn n iet  a l t i jd eenvoudig te v inden.   

T i jdens de tocht zi jn de oude molenplaatsen gemarkeerd.  

Na deze tocht weet  je  er a l les  van.  

 

Op 21 apr i l  kunnen 13 p laatsen bezocht worden waar in  

het ver leden molens s tonden en ook een bezoek aan  

een echte oudhol landse watermolen hoort  erb i j .  Een g ids  

verte lt  a l ler le i  wetenswaardigheden over de verdwenen  

molens en t i jdens een bezoek aan de Groeneveldse  

molen.  

 

De tochten kunnen met de f lu isterboot gevaren worden,  

met de kano of  op de f iets  worden gemaakt.  Er wordt  

vertrokken in groepen van maximaal  25 personen .   

Dus geef  je  snel op,  vol is  vol!  

 

Zie voor meer  informat ie  en opgeven:   

Tocht  langs de verdwenen molens van Midden -Delf land 

 

     De Scheepstoeter  

Zie voor meer  informat ie en opgeven:   

Tocht  langs de verdwenen molens van Midden -Delf land 

 

http://www.wsv-westland.nl/
https://srvv.nl/vf/index.php/verdwenen-molens-tocht-21-april
https://srvv.nl/vf/index.php/verdwenen-molens-tocht-21-april


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W estlanders.nu  

Bron:  HHD 

 

     De Scheepstoeter  

ALGEMENE REGEL VOOR STEIGERS, VLONDER EN AFMEERPALEN 

 

Het Hoogheemraadschap van Delf land wi l  

met de a lgemene regel de aanleg van  

ste igers , v londers  en afmeerpalen voor  

iedereen zo makkel i jk  mogel i jk  maken.   

Minder regels , minder werk .  

Maar  helemaal loslaten kan natuur l i jk  n iet   

want  onze regio is d ichtbebouwd, de druk op het  watersysteem hoog ,  en wij  

wi l len al lemaal onze voeten droog houden.  Om een goede construct ie  te maken,  

om de kwal i te it  en de funct ie van het water te waarborgen,  en een goede 

doors troming te houden,  moeten de bouwsels wel aan a l ler le i  min imale e isen 

voldoen.  

 

Daarom wordt  aan in it iat iefnemers gevraagd de eisen en regels  in  acht te nemen 

en om toch meld ing te doen voordat  er  een s te iger ,  v londer  of  afmeerpaal wordt 

aangebracht .   

 

Meer  informat ie:  

HHD Algemene regel   ste igers , v londers  of  afmeerpalen  

 

 

      Een Schot voor de Boeg  

DELFLAND FINANCIERT BODEMDALINGSONDERZOEK 

 
Hoogheemraadschap van Delf land wi l  de gevolgen van bodemdaling beperken.  

Na een jaar onderzoek zi jn de eerste resultaten gepresenteerd t i jdens een 

b i jeenkomst in  het gemeenlandshuis van Delf land.  

Het onderzoek lever t  bru ikbare bodemdal ingsgegevens op waarmee Delf land betere  

keuzes kan maken op het geb ied van onderhoud waterker ingen, waterpei len in een 

gebied, of  maatregelen tegen over last .  

 

Meer  informat ie:  

Westlanders.nu Delf land f inanc iert  bodemdal ingsonderzoek  

 

Noot  redact ie: Bodemdal ing is een groot  probleem in de regio.  Niet a l leen voor  de 

waterbeheers ing, maar ook voor de doorvaarbaarheid van onze vaarwegen. Het 

boezemwaterpei l  b l i j f t  doorgaans hetzelfde,  maar oude bruggen die nog met hun 

funder ing in de kaden zi jn  gebouwd, kunnen met de kaden meezakken bi j  bodemdal ing 

en worden daardoor lager .  

Veel  oude bruggen in  de regio waar  vroeger met hoog opgetaste vei l ingschui ten 

onderdoor gevaren werd,  zouden nu n iet  meer geschik t zi jn.  In de loop van de jaren 

zi jn  ze te lkens een paar cm lager  geworden.  

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2018-695.html
http://www.westlanders.nu/nieuws/delfland-financiert-bodemdalingsonderzoek-25329/

