
 

Juni 2018                               

 

Bron:  W OS 

 

VOLLE STOET DIT JAAR BIJ HET VAREND CORSO 

Bron:  

W est landers.nu  

 

     Reilen en Zeilen  

 

MONSTERSCHE SLUIS WEGENS ONDERHOUD DROOGGELEGD  

Onder  tropische temperaturen is e ind mei 

de Monstersche Sluis  in  Maasslu is  

vr i jwel drooggelegd. Op die manier 

konden werk lu i een scharnierpunt  van de 

s luis  vervangen en kon er onderhoud 

gepleegd worden aan het metselwerk  dat  

normaal  gesproken onder  water  staat .  

 

Aan beide kanten van de s lu is  zi jn  er  

begin vor ige maand zogeheten k leik is ten 

geplaatst  d ie het  water moeten 

tegenhouden.  

De aanmeldingen voor  het  Varend Corso stromen binnen.   

De toeschouwers kunnen  een kwal i ta t ief  hoogwaardige s toet   

verwachten, want de eerste indrukken d ie de organisat ie van  

de deelnemers kr i jgt ,  zi jn  geweld ig.  

Het thema is Helemaal Hol lands  en om een k lein t ipje van  

de s lu ier  op te l ichten:  v ier  deelnemers hebben een ontwerp  

met een his tor ische knipoog,  in  verband met de s lag b i j   

Vlaardingen d ie exact 1000 jaar geleden p laatsvond.  

 

Inmiddels is  er  met zo’n veert ig boten nu al  een volwaardige stoet  d ie door  de 

Zuid-Hollandse wateren zal  trekken op 3,  4 en 5 augustus . Maar…  je kan nog 

steeds aanmelden voor deelname, zoals  de Famil ie van de Voor t heef t  gedaan,  

d ie met dr ie generat ies deelneemt aan het Varend Corso.  

 

Zie voor meer : W estlanders .nu Vol le stoet  d i t  jaar  b i j  het  Varend Corso  

 

In de maand juni zi jn  de werkzaamheden voor de restaurat ie van de s lu is  voor tgezet .  

Het is  de bedoeling,  dat  de s lu is e ind van de maand of  begin ju l i  weer  gebruiksk laar 

is .  

 

Als de s lu is eenmaal weer gebruik t wordt,  kan de p leziervaart  vanuit  Midden -Delf land 

de binnenhaven van Maass lu is bereiken.  De Monstersche Slu is zal  bediend worden  

door  vr i jwi l l igers.  

 

Meer  informat ie:  WOS Monstersche Slu is t i jde l i jk  drooggelegd  

 

https://www.westlanders.nu/evenementen/volle-stoet-dit-jaar-bij-het-varend-corso-26941/
VOORTVAREND%20WESTLAND%20JUNI%202018.docx


 

     Reilen en Zeilen  

                              

                               

 

Bron:  HHD 

ONDERHOUD KANODUIKER BIJ DE A4 IN SCHIPLUIDEN  

 
Het Hoogheemraadschap van  Delf land 

heef t  bes loten een vergunning te ver lenen 

voor  het t i jde l i jk  graven en dempen ( in  d ie 

volgorde)  van een secundaire watergang , 

en de aanleg van twee t i jde l i jke bruggen 

over  pr imaire watergangen met  nat te 

ecologische zones ( type plasberm) op de 

locat ie Oostveenseweg in Schip lu iden.  

 

Deze act iv i te i ten zi jn nodig om verkeer  om 

te le iden zodat  onderhoud aan de nabij  

gelegen kanoduikers mogel i jk  wordt .  

 

Meer informat ie:   

HHD W atervergunning 2018-007413  

 

Het Rondje varen door Maasland  is  weer een s tapje d ichterb i j .  Studenten van de 

Hogeschool  Rotterdam deden in opdracht  van VRW onderzoek naar de kansen van 

d it  vaarrondje.  Eva Dol,  Boudewi jn van L i th, Fel ix Verhaar en Devin de Jong 

achten een rondje van waarde voor de leefkwal i te it  van Midden-Delf land.  

 

De studenten hebben een Maatschappel i jke Kosten en Baten Analyse (MKBA) 

gemaakt van het  rondje.  Z i j  hebben hiertoe onder  meer een aanta l gebruikers, 

ondernemers in de watergebonden recreat ie en bestuurders geïnterv iewd.  

 

Belangr i jke baten zi jn meer gebruikers  van e lektr ische boten, meer  mensen die  

kunnen genieten van een rondje varen en meer k lanten voor  de horeca.  

Het belangr i jkste obstakel  in  het rondje vormen de bruggen.  Sommige zi jn te laag  

terwij l  een aantal  wel beweegbaar  is .  Deze z ouden met de hand of  na  auto-  

matiser ing met  een app geopend kunnen worden. De kosten voor  het  rondje komen 

uit  op ca € 5 mil joen, dus het is  een kwest ie van lange adem.  

 

VAARRONDJE MAASLAND STAPJE DICHTERBIJ  

 

Bron:   VRW 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-36179/1/bijlage/exb-2018-36179.pdf


 

Bron:  

W est landers.nu                              

                               

 

     Reilen en Zeilen  

     De Bakens verzetten  

  

DRIJVENDE STEIGERS VOOR WATERSPORTVERENIGING WESTLAND  

 

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

voor  het t i jde l i jk  aanleggen van dr i jvende ste igers  op de locat ie Park laan in De L ier .  

 

Ten oosten van De Lier  

wordt  in  combinat ie met   

een ecologische zone de  

Ooste l i jke Randweg  

aangelegd.  

De gemeente Westland is   

verantwoordel i jk  voor  de  

integrale ontwikkel ing en  

real isat ie.  

Door de real isat ie  van de  

Ooste l i jke Randweg moet  

een deel  van de bestaande  

vaste l igp laatsen van de  

jachthaven van W SVW in  

De L ier opgeheven worden.  

 

De gemeente werk t samen met W SVW aan een passende oploss ing,  maar  voor lopig 

worden de opgeheven l igp laatsen vervangen middels een t i jde l i jke dr i jvende ste iger .  

 

Meer  informat ie:  HHD Watervergunning 2018-007470 

 

YOUNG SOLAR WESTLAND DOET MEE AAN ZONNEBOOTRACE  

 

Elf  leer l ingen van ISW Hoogeland hebben zaterdag 2 juni  meegedaan aan de 

Young Solar Challenge ,  een compet it ie waarbi j  je  met een zelfgebouwde boot op 

zonne-energie wedstr i jden vaart .  Gewonnen hebben ze n iet ,  want de zon l ie t  het  

behoor l i jk  afweten,  maar ze hebben een leuk en leerzaam weekend gehad.  

 

Meer  weten? W estlanders.nu Jongeren nemen deel  aan zonnebootrace  

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-35299/1/bijlage/exb-2018-35299.pdf
https://www.westlanders.nu/jongeren/young-solar-westland-neemt-deel-aan-zonnebootrace-26921/


 

STREMMING WEGENS WERKZAAMHEDEN BRUG THV VE RKADESTRAAT 25  

 

                              

                               

 

 
  

GEEN WATERVERGUNNING VOOR ALS -TRAINING WESTLAND  

 

Bron:  HHD 

 

 

 

 

Bron:HHD 

 

     In iemands Vaarwater zitten  

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  bes loten om de aanvraag van een 

watervergunning voor  stremming van de scheepvaart ,  ten behoeve van de tra in ing 

voor  het zwemevenement ALS  in  Westland,  bui ten behandel ing te ste l len .  

 

De tra in ing zou op 8 ju l i  plaatsvinden op  

de vaarweg de Str i jp  tussen de  

Middelbroekweg en de Broekpolder laan,  

langs Jupiter  en Venus in Honselersdi jk .  

 

Di t  k l ink t a l lemaal verwarrend maar   

vo lgens de Algemene Wet Bestuursrecht   

kan een vergunningaanvraag buiten  

behandeling geste ld worden om diverse  

redenen. Meesta l  is  d i t  wanneer er   

ondanks herhaaldel i jk  verzoek te wein ig  

gegevens zi jn aangeleverd om de aanvraag  

goed te kunnen beoordelen.  

 

Meer  informat ie:   HHD Off ic iële Bekendmaking W SB 2018-4879 

                          HHD Verkeersbeslu it  2018-007504 

 

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  bes loten om een afgegeven 

watervergunning: HHD W atervergunning 2017-002430 te wijzigen.  

Di t  betref t  een vergunning voor het  aanleggen van een n ieuwe brug ove r pr imair  

boezemwater ter  hoogte van Verkadestraat 25 in Maasdijk .  De brug komt over  

een kanoverbinding tussen De Lier en Maasdijk ,  tussen knooppunt  19 en 40 van 

het Vaarnetwerk  W estland en Midden-Delf land.  

 

 

 

 

De bedoel ing was om de brug te 

funderen met  prefab palen waarvoor 

t i jdens de u i tvoer ing geen 

belemmeringen voor de doors troming 

en de doorvaar t waren. Door recente 

bebouwing in de d irecte omgeving van 

de brug moeten de funder ingspalen 

tr i l l ingvr i j  aangebracht  worden.  Di t  

houdt  in  dat er schroefpalen moeten 

worden toegepast.  Deze methode 

vraagt meer  werkru imte en heef t  een 

t i jdel i jke versmal l ing van de watergang 

tot gevolg.  In hoeverre d i t  leidt to t 

stremming voor vaarverkeer wordt  n iet 

aangegeven.  

 

Meer  informat ie:  

HHD W ijzig ingsbes lu i t  2018-007499 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2018-4879.html
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-31331/1/bijlage/exb-2018-31331.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-14153/1/bijlage/exb-2017-14153.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-36184/1/bijlage/exb-2018-36184.pdf


 

                              

                               

Bron:   

WOS 

W est landers.n l  

 

  

Bron:  HHD 

KADEVERBETERING LANGS DE LANGE SLOOT  IN POELDIJK  

 

VAARDAG SLEEPBOOTHAVEN: ALLE VAARTOCHTEN UITVERKOCHT!  

 

     De Vlag in Top  

De vaar tochten t i jdens de Vaardag Sleepboothaven   

in Maass lu is waren volgens de organisat ie een  

succes. Al le vaartochten waren compleet u itverkocht.   

Op het  laats te moment werd zelfs nog bes loten om de  

Elbe in de middag een  extra tocht  te laten maken om  

zo aan de grote vraag te voldoen en n iemand te leur  

te  ste l len.  

 

Om de h istor ische s leepvaart  te herbeleven was het  

t i jdens d i t  evenement mogel i jk  om mee te varen met  

de zees leper  Elbe (1959) , s toomsleper  Fur ie (1916) ,  

berg ingsvaartu ig Bruinvisch (1937) en Tonijn  (1958) .  

 

Anders  dan vor ige jaren was het nu mogel i jk  om met de Fur ie,  

Bru invisch en Tonijn tochten van 1,5 uur  te maken in p laats van 45 

minuten.   

 

Meer  n ieuws:  

  WOS Vol le vaar tochten t i jdens Vaardag Sleepboothaven  

  Westlanders.nu Uitverkochte vaardag s leepboothaven 

brengt  s leepvaar t l iefhebbers b i j  e lkaar  

 

     In iemands Vaarwater zitten  

Het Hoogheemraadschap van Delf land  

heef t  bes loten om ten behoeve van de  

watervei l igheid de waterker ing langs  

de Lange Sloot  in  Poeld i jk  op te  

hogen, waarbi j  het  n ieuwe prof ie l  

wegens ruimtegebrek afwijk t  van de  

legger.  De Lange Sloot l ig t  tussen  

knooppunt  41 en 42.   

De werkzaamheden vinden p laats ter   

hoogte van W enpad 13 en 17, en  

Arckelweg 7,  11 en 13. En ze moeten  

vanaf  het water worden u itgevoerd  

evenals de aan-  en afvoer  van  

mater ieel en mater iaal .   

 

De doorstroming moet  gegarandeerd b l i j ven maar over  de doorvaar t wordt  niks 

aangegeven. De Lange Sloot is  n iet  al  te  breed en aangemerkt a ls  kanowater ,  

maar er  wordt  ook door aanwonenden met  een bootje gebruik  van gemaakt.  

 

Meer  informat ie:   HHD Off ic iële Bekendmaking W SB 2018-5587 

HHD Off ic iële Bekendmaking W SB 2018-5588  

 

http://www.wos.nl/volle-vaartochten-tijdens-vaardag-sleepboothaven/nieuws/item?1082942
https://www.westlanders.nu/nieuws/uitverkochte-vaardag-sleepboothaven-brengt-sleepvaartliefhebbers-bij-elkaar-26758/
https://www.westlanders.nu/nieuws/uitverkochte-vaardag-sleepboothaven-brengt-sleepvaartliefhebbers-bij-elkaar-26758/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2018-5587.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2018-5588.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:  

Rondvaar t   

W est land                               

                               

 

De Westlandse molenaars  organiseren op zaterdag 30 juni  alweer  de 25ste  

Westlandse Molendag .  Op deze dag zi jn  er  8 korenmolens en 5 poldermolen s van 

9.00-17.00 uur in werk ing te zien en te bezicht igen.  

Er zi jn a l ler le i ac t iv i te i ten waaraan meegedaan kan worden.  

Van f iets tocht met  stempelkaar t tot  s lagwerkconcer t,  en van  

molens knutselen tot  een boerenproductenmarkt.   

 

Maar  ook d i t  jaar  zi jn  er weer  een aanta l  molens open langs  

ons vaarwegennetwerk , d ie onder andere per rondvaar t  

te  bezoeken zi jn,  zoals:  

  Molen De Korpershoek b i j  knooppunt 8  

  De W ippersmolen tussen knooppunt  66 en 67  

  De Groeneveldsche molen tussen knooppunt  16 en 17  

  en de Schaapweimolen b i j  knooppunt  13  

 

Voor  meer  informat ie:   

Westlanders.nu  Westlandse molendag 2018  

 

Bron:  

W est landers.nu  

Wegens succes herhaald!  Zaterdag 16 juni;  7 en 21 ju l i ;  11 en 25 augustus  

 

Unieke vaartocht vanuit  Delft  over de historische t rekvaart  de Schie naar Rotterdam  

met aandacht voor de omgeving onderweg en de h istor ie van de Schie.  

Bezoek aan Museum Oud-Overschie ( inbegrepen in vaar t icket) .  Bi j  W erelderfgoed Van 

Nel lefabr iek  een exc lusieve rondle id ing door  d i t  monument  van L icht ,  Lucht en Ruimte.   

En dan vervolgens v ia h is tor isch Delfshaven, de oorspronkel i jke haven van Delf t ,  weer  

terug over de Schie  naar Delf t .  

Vragen en informat ie over  deze vaar tochten v ia 06-26668727 of  via de mai l  

info@vannel lewerelderfgoed.n l    

 

Star tpunt  b i j  de Huszar  aan de Hooikade 13 in Delf t :   

10.15 verzamelen 

10.30  vertrek ui t  Delf t  over  de Schie r icht ing Rotterdam 

11.30 tussenstop en bezoek aan Museum Oud-Overschie  

12.30 bezoek Van Nel lefabr iek  en rondle id ing  

14.00 terugvaart  v ia Delfshaven naar  Delf t  

16.30/17.00 Aankomst in  Delf t  b i j  de Huszar  

 

Tarief  32,50 euro .   

Er kunnen maximaal 25 deelnemers mee en de vaar t gaat door  bi j  m inimaal  15 

deelnemers.  Dr ie dagen voor de vaar t ontvangt  u per  mai l  ber icht of  de rondvaar t a l dan 

n iet doorgaat.  De boot  is  overdekt en er  is  geen cater ing aan boord.  

 

Ki jk  ook eens op:  

  www.vannellemuseum.com   

  www.natuur l i jknicole.com 

  museum@vannel lewerelderfgoed.n l  

 

 

  

     Trossen los  

30 JUNI WESTLANDSE MOLENDAG 

 

  

VAARTOCHT VAN DELFT NAAR DE VAN NELLE FABRIEK  

 

https://www.westlanders.nu/agenda/westlandse-molendag-op-30-juni-27035/
mailto:info@vannellewerelderfgoed.nl
http://www.vannellemuseum.com/
http://www.natuurlijknicole.com/
mailto:museum@vannellewerelderfgoed.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                               

 

Unieke vaartocht(en) door Maasland, de oudste weg door het dorp  

Tijdens de Midden Del f landdagen op 16 en 17 juni  wordt  weer een vaar toer tocht 

door  het  dorp Maasland gehouden.  Iedereen kan er vanaf  11.00-16.00 uur  invaren 

maar om 17.00 uur moeten a l le  schepen  

gepasseerd zi jn.   

Al le  bruggen (d ie open kunnen) in  en rond  

Maasland worden op verzoek door opgeleide  

brugwachters  opengeste ld om de vaar toer tocht   

door  Maasland mogel i jk  te maken.   

De vaarroute loopt v ia de Kwakelbrug en de  

Oostgaag door het  centrum van Maasland, en  

is  geschik t voor kano's en s loepen met  een  

zgn. k ru iphoogte van 1,04 meter .   

Er geldt éénr icht ingsverkeer , en er wordt  

verzocht om gec lusterd,  dus in konvooivaart ,   

de bruggen te passeren,  om over last  voor  het  

over ige verkeer  te voorkomen. 

 

Kano's  kunnen worden gehuurd in Schip lu iden b i j  Pavi l joen ‘ t  Middelpunt  en b i j  

Vl ietzicht aan de Vlaardingse Vaar t.  Elek tr ische s loepen kunt  u huren bi j  Warbout  

Rondvaar ten en ‘ t  Middelpunt .  

W ilt  u niet ze lf  varen,  maar d i t  evenement ook n iet voorbi j  la ten gaan, dan kunt  u  

opstappen op een k le ine open rondvaartboot  d ie zeker om 14.00 uur,  maar b i j  

vo ldoende belangstel l ing ook a l  om 12.00 uur een rondje vaart .   

1
e
 geplande vertrek  dus om 12.00 vanaf  de Singelhof .  

2
e  

afvaar t vertrek t om 14.00 met bewoners  van de Singelhof  en ook voor u, mits  er  

ru imte is.   

 

Vergeet  n iet  kano,  elek tr ische s loep of  rondvaar t in de open boot  te reserveren 

want  er is  veel belangste l l ing voor  deze gezel l ige vaartocht door één van de 

mooiste dorpen van ons land, want het  is  een unieke gelegenheid om het  eens 

vanaf  het water te bek i jken.  

 

Info v ia de Midden De l f landverenig ing en reserveren v ia:  

www.roboot- rondvaar ten.nl  of  www.vl iet lander.n l  

 

 

 

 

 

  

     Trossen los  

HOUD DE KERK OVER BAKBOORD 

 

Bron:  

Wim Warbout   

http://www.roboot-rondvaarten.nl/
http://www.vlietlander.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De Scheepstoeter  

 

Op vr i jdagavond 15 juni v indt van 20.30 tot  21.30 het Korpershoekmolenconcert   

plaats  in  Schip luiden, v lakbi j  knooppunt 8.    

 

In  samenwerk ing met  de gemeente Midden-Delf land, Roboot-   en Warbout  Rondvaarten 

kunt u het  concert  vanaf  het water  ervaren.  Tussen 19.45 uur en 20.15 uur  inschepen 

aan de Vlaardingsekade tegenover molen de Korpershoek. De pr i js  voor d it   

arrangement , waarbi j  u een drank je wordt  aangeboden, bedraagt s lechts 5,00 euro pp.  

U kunt reserveren via www.roboot- rondvaar ten.nl  of  info@warboutrondvaarten.nl  

 

Ui teraard zi jn a l le  boote igenaren u i tgenodigd om ook 

daar  aanwezig te zi jn .  Er is  een l igp laats indel ing, en  

ter  p laatse wordt een l igp laats aangewezen.  

 

Een unieke beleving om op het water tussen a l lemaal 

schepen, boot jes , kano’s etc  een concer t van de 

p laatsel i jke muziekverenig ingen mee te maken.  

 

Wegens d it  evenement  is  de vaarweg tussen 18.30 en 

22.00 uur  gestremd voor het  doorgaand vaarverkeer .  

Er zi jn verkeerregelaars om al les in goede banen te 

leiden dus volg hun aanwijzingen op.  

 

 

 

 

 

 

 

Op 27 mei is  t i jdens het  havenfeest van Jachthaven  

Schip lu iden het boek Doe mij  maar een boot  van  

Annemieke Lobbezoo overhandigd aan burgemeester  

Arnoud Rodenburg van Midden-Delf land.  

 

Een 164 pagina ’s dik  boek, fu l l  co lour ,  met  onder  

meer 10 u i tgebreid beschreven vaarroutes in onze 

regio waarbi j  aandacht  voor het  landschap,  de  

cultuurhis tor ie,  horeca en nog veel  meer.  

 

Het boek kost €19,50 exc lus ief  verzendkosten en is  

te  beste l len b i j  de auteur  v ia a lob.46@gmail .com   

Besparen op de verzendkosten kan,  maar dan moet  

je het boek afhalen b i j  de haven in Schip lu iden .  

 

 

 

 

 
 
 

 BOEK MET REGIONALE VAARROUTES: DOE MIJ MAAR EEN BOOT 

  

15 JUNI MOLENCONCERT SCHIPLUIDEN BIJ DE KORPERSHOEK  

 

Di t  i s  een n ieuwsbr ie f  voo r  de vaa rrec reat ie  in  het  W es t land en ten behoeve van  

a l les  wat  z ich  op en rond het  vaarwegennet  in  deze reg io  a fspee l t .  W anneer  u  

deze n ieuws br i e f  dubbel  ontvangt ,  e r  geen p r i j s  op s te l t ,  o f  ju is t  g raag op de  

hoogte  wi l t  b l i j ven maar  nu  n ie ts  ont vangt ,  o f  een ander  emai ladres  wi l t  opgeven ,   

meld t  u  dan even v ia  emai l adres  Voor t va rendW est land@gemeentewes t land.n l  

 

 

     Trossen los  

Bron:  

W arbout  

Rondvaar t  

& Wim Koole  

http://www.roboot-rondvaarten.nl/
mailto:info@warboutrondvaarten.nl
mailto:alob.46@gmail.com
mailto:VoortvarendWestland@gemeentewestland.nl

