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Bron:  HHD 

 

DE BOCHTAFSNIJDING DELFTSE SCHIE IS OPEN 

     De Vlag in Top  

 

     De Scheepstoeter  

Het Hoogheemraadschap van Delf land wi l  graag contact met de  

e igenaren van boten en s te igers langs de Boonervl iet  ter   

hoogte van de Tooroplaan in Maass lu is . De kade waaraan de  

ste igers  l iggen, gaat namel i jk  op de schop.   

Eigenaren worden vr iendel i jk  verzocht contact op te nemen met 

ste igers_boonervl ie t@hhdelf land.n l   en hun boot te verp laatsen  

voor 15 maart .  

 

Vanaf  maar t 2019 gaat  Delf land de kade langs de Boonervl ie t ophogen en waar  nodig 

verstevigen zodat de kade ook in de toekomst bescherming b iedt tegen waterover last .  

Om het  onderhoud te kunnen ui tvoeren is  het noodzakel i jk  dat a l le ste igers  in het 

water  van de Boonervl iet  t i jde l i jk  worden verwijderd en de boten  verplaats t.  

28 januar i  2019 is t i jdens een feeste l i jke gebeur tenis  

de nieuwe vaarweg in de Delf tse Schie of f ic ieel  in   

gebruik  genomen. De vaarweg werd geopend door   

minis ter  Cora van Nieuwenhuizen van het  minis ter ie  

van Inf rastructuur  en Waterstaat  en Rik  Janssen,  

gedeputeerde W ater en Vervoer  over  W ater van de  

provinc ie Zuid -Holland, in aanwezigheid van betrokken  

bestuurders en vertegenwoordigers  van de gemeenten  

Schiedam en Rot terdam en het hoogheemraadschap.  

 

De twee haakse bochten bi j  Overschie zi jn    

verdwenen waardoor  de s teeds grotere   

schepen van de beroepsvaar t snel ler  en  

vei l iger kunnen passeren.   

Aan b innenvaartschip Maasstad de eer om  

a ls eers te gebruik  te maken van de n ieuwe  

vaarweg.  

 

 

Meer  informat ie:   PZH Opening Bochtafsni jd ing Delf tse Schie  

       W aterforum Minis ter  van I&W opent n ieuwe vaarweg  

       YouTube Feestel i jke opening bochtafsni jding  

 

Bron:  PZH 

 

BOOTEIGENAREN BOONERVLIET MAASSLUIS GEZOCHT! 

mailto:steigers_boonervliet@hhdelfland.nl
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/vaarwegen/bochtafsnijding/@23079/officiele-opening/
https://www.waterforum.net/van-nieuwenhuizen-opent-nieuwe-vaarweg-in-delftse-schie/?utm_source=Waterforum+Nieuwsbrief&utm_campaign=5e274c8f87-WaterForum+Nieuwsbrief+803_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_92a303b9df-5e274c8f87-54295389
https://www.youtube.com/watch?v=BPSPtu-_6IM&feature=youtu.be#t=0m00s


 

     Reilen en Zeilen  

                               

 

Bron:  W OS 

DIT JAAR WORDT DE TRAMBRUG ONDERHANDEN GENOMEN  

 

 

Bron:  HHD                              

 

 

  

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  

een vergunning ver leend voor  de aanleg en 

het gebruiken van een dr i jvende s te iger in 

de Gantelhaven aan de Gantel laan in 

Monster  ter  hoogte van vaarknooppunt 39.  

 

De ste iger  mag in segmenten van maximaal 

6,00 m lang over  een lengte van 96 meter  

langs de oever  worden aangebracht en 

maximaal  1,75 m uits teken vanaf  de 

kademuur .  

 

Voor  meer  informat ie:  

HHD W atervergunning 2019-000311 

 

De gemeente Midden-Delf land wi l  d i t  jaar  echt  beginnen met het  opknappen van 

de Trambrug in Schip lu iden.  Het  werk  kon vor ig jaar  n iet  doorgaan door  een 

misluk te aanbesteding. Volgens wethouder  Hor l ings is  verder u its te l n iet  

verantwoord en zou het de toegezegde subs id ies  in  gevaar kunnen brengen.  

 

Het werk  had e igenl i jk  a l  in  

september vor ig jaar  k laar  moeten 

zi jn .  Dat  b leek echter n iet haa lbaar , 

omdat  de gemeente t i jdens de 

aanbesteding b i j  de voordel igste 

opt ie meer  geld kwij t  zou zi jn  dan 

het totaal  beschikbare budget .  

Afgelopen december  is daarom op 

een andere manier  een n ieuwe 

aanbesteding gestart .   

 

Hier tegen spande een par t i j  u i t  de eerste aanbesteding een kort  geding aan wat  

na over leg gelukk ig weer  werd ingetrokken. Daarmee was de weg vr i j  om een 

gewi jzigde aanbesteding in tweede instant ie te doen  op 5 en 6 februar i .   

De gemeente Midden-Delf land l i jk t ,  gezien de inschr i jv ingen tot nu toe, op 

meerdere onderdelen goedkoper u it  te  zi jn.  

 

Wat vooraf  g ing:    WOS Zo komt de Trambrug erui t  te zien  

        WOS W erkzaamheden Trambrug schui f t  jaar op  

 

DRIJVENDE STEIGER IN DE GANTELHAVEN IN MONSTER 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-7725/1/bijlage/exb-2019-7725.pdf
https://www.wos.nl/zo-komt-de-nieuwe-trambrug-eruit-te-zien/nieuws/item?1050802
https://www.wos.nl/opknappen-trambrug-te-duur-werk-met-jaar-opgeschoven/nieuws/item?1092653


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heropening van de Monstersche Slu is  is  niet  a l leen goed voor  Maassluis , het  

behoud van cultureel  er fgoed en de vaarrecreat ie. Maar lever t ook een belangr i jke 

b i jdrage aan de natuur , aan het  verbeteren van de v isstand van pal ing en 

stekelbaars.  

 

Binnenkort gaat de Monstersche Slu is  in  Maassluis  nameli jk  op gezet te t i jden op 

een k ier  waardoor pal ing  en stekelbaarsjes  vanuit  zee naar ons waterr i jke gebied 

kunnen trekken en omgekeerd. Hiermee wordt  hun trek tocht tussen zout  en zoet  

water ,  d ie noodzakel i jk  is  voor  het voortbestaan van deze soor ten  voor  het eerst  

s inds lang weer  mogel i jk .  

 

Glasaalt jes d ie geboren worden in de 

Sargassozee komen vanuit  de Bermudadr iehoek 

h ierheen om op te groeien tot  vo lwassen pal ing, 

om na 10-15 weer  terug te gaan naar  hun 

geboortegrond om zich voort  te p lanten.  

Dr iedoornige stekelbaarsjes  komen juis t  a ls 

volwassen vis  van zee h ierheen om nest jes  te 

maken en te paaien in het  voor jaar .  Om in het  

najaar a l lemaal ,  jonge en oude stekelbaarsjes 

weer naar zee te trekken.  

 

Westlanders.nu Monstersche Slu is op k ier voor  pal ing  

WOS Glasaal  en stekelbaarsjes door  Mo nstersche Slu is  

 

Bron:   

WOS 

W est landers.nu  

De haven van Maass lu is moet haar h istor ische karakter behouden ,  beter  verbonden 

worden met de rest  van de b innenstad  en gastvr i jer  voor de p leziervaar t.   

Dat s taat te lezen in de not i t ie Havenontwikkel ing en  

Havenbeheerverordening 2019 van Maass luis .   

.  

Er kan nog een f l inke s lag gemaakt worden om de  

gastvr i jhe id te verbeteren voor  de p leziervaart .  Door  

boten minder  lang te laten wachten voordat ze onder  

bruggen door kunnen en gasten beter  te verwijzen op de  

faci l i te i ten in de passantenhaven.  

Rond de passantenhaven wordt  draadloos internet   

aangebracht  en eerder  werden er  a l  sanita ire  

voorzieningen geplaatst in de naastgelegen Groote Kerk .  

 

 
 
 

 VERBETERING VAARNETWERK OOK BOOST VOOR PALING  

MEER GASTVRIJHEID IN DE HAVEN VAN MAASSLUIS  

 

 

 

 

Bron:  W OS 

     De Bakens verzetten  

     Een Schot voor de Boeg  

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  

 

 

https://www.westlanders.nu/dieren/monstersche-sluis-op-kier-voor-glasaal-en-schier-29839/
https://www.wos.nl/glasaaltjes-en-stekelbaarsjes-door-de-monstersche-sluis/nieuws/item?1119131
mailto:VoortvarendWestland@gemeentewestland.nl

