
 

Februari 2020                               

 

 

HAVENMEESTER VAN DELFT DE BESTE! 

Bron:  

Delft  op Zondag 

YouTube  

 

     De Vlag in Top  

Bron:  

WOS 

YouTube 

 

 
  

TRAMBRUG BIJ SCHIPLUIDEN WEER OPEN  

Na maanden van werkzaamheden is het  dan zover…. de Trambrug ove r  de 

Vlaardingervaar t v lakbi j  de Jachthaven in Schip lu iden is helemaal  k laar .  

Deze brug u it  1911 verkeerde in s lechte s taat  maar is  nu weer a ls  n ieuw en heef t  ze lfs 

zi jn  oorspronkel i jke oude groene k leur  terug!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook:  

WOS Trambrug bi j  Schiplu iden weer  in  gebruik  genomen  

YouTube Trambrug over Vlaardingervaart  weer open 

 

Wie wel  eens in Delf t  komt, weet  het kantoor van de  

havenmeester  aan de Zuidkolk  wel te v inden in het  oude  

Bacinol 2 gebouw. Daar zete lt  Kimm Timmermans ,   

de beste Havenmeester van Neder land!   

Al t ien jaar is  ze samen met haar team verantwoordel i jk   

voor  het beheer van het  openbare water  in Delf t .   

 

Ter erkenning van haar goede werk  is  zi j  afgelopen jaar ,   

t i jdens het congres van de Vereniging van Havenmeesters  van Neder land, 

u itgeroepen tot  Havenmeester van het jaar 2019 !  

 

Voor  meer  informat ie:  

Delf t  op Zondag Havenmeester  Kimm is de beste van Nederland  

YouTube Havenmeester van Delf t  

 

https://www.wos.nl/trambrug-bij-schipluiden-weer-in-gebruik-genomen/nieuws/item?1151538
https://www.youtube.com/watch?v=btbe8vi957I&feature=emb_logo
https://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/91024/havenmeester-kim-is-de-beste-van-nederland-
https://www.youtube.com/watch?v=z5jt1EOVAfk


 

Bron:  W OS                             

                               

 

     In iemands Vaarwater zitten  

Bron:  HHD 

  

SPOORBRUG RIJSWIJK GAAT DIT JAAR VAN START !  

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  vergunning ver leend voor  het vervangen  

van de Spoorbrug over  de Kers tanjeweter ing b i j  ’ t  Haantje op de grens van Rijswijk  en 

Delf t .  

 

Volgens eerdere ber ichten worden het twee n ieu we bruggen vlak   

naast e lkaar  maar daarover wordt  n ie ts gezegd in de vergunning.  

Wel dat een doorvaar thoogte wordt geëis t van minimaal  1,80 m  

en een doorvaartbreedte van minimaal 10,80 m.  

Daar worden we al lemaal  b l i j  van,  want  n iet  a l leen gaat  de brug  

van 1,67 m omhoog naar de gewenste doorvaarthoogte, maa r  ook  

wordt  het makkeli jker om elkaar te passeren onder  de brug.   

Geen luxe a ls je bedenkt dat er s traks n iet 2 maar 4 sporen  

overheen gaan,  en je je tegenl iggers  dus minder  makkel i jk  ziet .  

 

De vergunde werkzaamheden moeten b innen één jaar  na het   

onherroepel i jk  worden van deze vergunning u itgevoerd zi jn .  Dat   

betekent  dus dat de brug nog d it  jaar  wordt  vervangen.  

 

Hou dus rekening met stremmingen op deze route ;  en een jaar   

l i jk t  erg lang maar  is  erg kor t voor  zo’n groot  project a ls d i t ,  dus  

laat je n iet ver rassen door  u i t lopende werkzaamheden.   

 

Meer  informat ie:   

HHD W atervergunning 2019-016502 

 

WERKZAAMHEDEN ZWAANSHEULBRUG LOPEN UIT  

De werkzaamheden aan de Zwaansheulbrug in de Middelbroekweg bi j  de vei l ing in  

Honselersdi jk  lopen u i t  to t de tweede week van maar t.   

 

De brug zou e ind januar i k laar  zi jn ,  maar  de  

vervanging l iep zeker anderhalve maand  

vertraging op na de verrassende vondst van  

21 granaten u it  de Eerste Wereldoor log .  

De Eers te wereldoor log? Jazeker…. rondom  

de Zwaansheulbrug lagen Franse geschuts -  

granaten u it  de Eers te W ereldoor log d ie door  

de Duitse bezet ter  in  de Tweede W ereldoor log  

opnieuw zi jn gebruik t.  Ook toen deden ze a l  

aan hergebruik  van oude mater ia len , b l i jk t !   

 

Eerder  was de datum al opgeschoven naar  1 maart  en nu wordt verwacht  dat daar  

nog een week b i jkomt.   

 

Meer  informat ie:  

WOS Vervangen brug Middelbroekweg vertraagd  

WOS Werkzaamheden Zwaansheulbrug nog een week ver lengd  

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-60105/1/bijlage/exb-2019-60105.pdf
https://www.wos.nl/vervangen-brug-middel-broekweg-pas-op-1-maart-afgerond/nieuws/item?1151274
https://www.wos.nl/werkzaamheden-zwaansheulbrug-nog-een-week-verlengd/nieuws/item?1153110


 

Bron:  

Den Haag  

Tip:  

Hans van 

Proosdi j                               

                               

 

Bron:  

W atersport  

verbond                              

                               

 

 
  

     In iemands Vaarwater zitten  

OPENINGSREGIME  SPOORBRUGGEN METROLIJN HOEK VAN HOLLAND  

Vanaf  1 januar i 2019 is er  voor  de per iode van één jaar een bepaald 

openingsregime in gebruik  genomen voor d e spoorbruggen bi j  de havens van 

Maass lu is en Vlaardingen, en de Overschieseweg in Schiedam.  

 

De Metropoolregio Rot terdam Den Haag (MRDH) heef t  b i j  br ief  (30 januar i 2020) 

aan het  W aterspor tverbond laten weten dat ze d it  openingsregime van de 

spoorbruggen voor  onbepaalde t i jd wi l  vasts te l len. En heef t  verzocht  om binnen 

dr ie weken na de dagtekening van d ie br ief  te reageren op het voorste l ,  waarna 

de react ie betrokken zal worden bi j  de formele vasts te l l ing van de openingst i jden 

van deze dr ie spoorbruggen.  

 

Dat is  erg kor t  dag, en daarom het  verzoek van Pieter Runs ink , de regio 

vertegenwoordiger van het  watersportverbond,  of  ju l l ie  zo snel mogel i jk  wi l len 

reageren wanneer ju l l ie bezwaren hebben tegen het   

doorzet ten van het  huid ige openingsregime of  mogeli jke  

verbeterpunten hebben.   

 

Pieter moet voor 20 februar i  namens ju l l ie  reageren op  

het voorste l!   

 

Reageren naar : p ieter. runs ink@gmai l.com  

HEMSTERHUISBRUG IN DEN HAAG WORDT IN OUDE GLORIE HERSTELD  

Bij  het vervangen van de kademuren aan de Noordwal in Den Haag in 2021 zal  ook de 

Hemsterhuisbrug meegenomen worden en in zi jn oude g lor ie worden hers te ld.  

De g iet i j zeren draaibrug ui t  1885 funct ioneert s inds de jaren 80 niet  meer  en is  met 

zi jn  doorvaar thoogte van 90 cm een enorme bott leneck in het Haagse vaarwater .  

 

Na onderzoek door de gemeente Den Haag 

naar  de gevolgen van verschi l lende 

u itvoer ingsvar ianten op het  monumentale 

karakter van de brug, inpass ing in de omgeving 

(oa. vei l igheidsvoorzieningen en 

verkeersvei l igheid) ,  de wijze en f requent ie van 

bediening, het  toekomstperspect ief  voor de 

vaarrecreat ie en de bi jhorende kosten ,  

is  bes loten om de Hemsterhuisbrug 

handbewogen of  machinaal draaibaar  te maken  

zodat de brug lokaal  bediend kan worden.  

 

      Zie ook:  

DenHaag Vervangen kademuur  Noordwal  

DenHaag Hemsterhuisbrug  weer  draaibaar  

 

mailto:pieter.runsink@gmail.com
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/noordwal-vervangen-kademuur.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/hemsterhuisbrug-vervangen-fundering.htm


 

                              

                               

 

Bron:  

Rondvaar t  

W est land                              

                               

 

  

     In iemands Vaarwater zitten  

VERVANGING WATERKERING LANGS DE LOOKWATERING   

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  het projectplan vastgeste ld voor het 

vervangen van de waterker ing langs de Lookwater ing aan de zi jde van de 

Dijkshoornseweg Zuid in Den Hoorn.  

De waterkant  zal  verhoogd worden door  de construct ie van een k istdam in de 

achtertu inen van de bewoners  en het werk  zal vanaf  het water worden u i tgevoerd , 

evenals de aan-  en afvoer  van mater ieel en mater iaal .  

 

De Lookwater ing tussen knooppunt  9 en 12  

is  kanowater.  Dus kanoërs  opgelet,  de   

werkzaamheden zi jn gepland in het eerste  

kwar taal van 2020 waarbi j  is  aangegeven  

dat het  vaarverkeer  gestremd zal  worden.   

Dat kan betekenen dat  ju l l ie  een heel  e indje  

om moeten peddelen!  

 

Meer  informat ie:   

Projectp lan waterker ing Dijkshoornseweg Zuid  

 

 

 

     Trossen los  

VAARTOCHTEN NAAR DE VAN NELLE FABRIEK WEER VAN START  

  

     

Bron:HHD                              

                               

 

29 maar t,  18 apr i l  en b i j  veel  belangste l l ing 26 apr i l ,  

kunnen ju l l ie meevaren met  Rondvaart  Westland vanaf   

de Hooikade 13 in Del f t  b i j  het  Bac inol  2 gebouw ….dus 

vanaf  het havenkantoor waar Kimm Timmermans en haar 

team zit ten…  voor een unieke rondvaar t van Delf t  over 

de Schie naar Rotterdam en weer terug.  

Jul l ie brengen een bezoek aan Museum Oud Overschie 

en kr i jgen een spec iale rondle id ing van een uur  in  het 

Werelderfgoed Van Nel le Fabr iek , het icoon van l icht,  

lucht en ru imte!  

 

Entreepr i jzen zi jn  inbegrepen, maar gezien het  fe it  dat 

de schipper jul l ie in zi jn eent je meeneemt op deze 

fantast ische tr ip  moet  je wel  voor  je  e igen nat je en 

droogje zorgen onderweg.   

 

T ip:  voor  kof f ie kun je eventueel  ook in het museum 

terecht ,  maar  vergeet  n iet om er ook rond te k i jken!  

 

Aanmelden:   

natuur l i jknicole@gmail .com  of  06-26668727 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-5935/1/bijlage/exb-2020-5935.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-5935/1/bijlage/exb-2020-5935.pdf
mailto:natuurlijknicole@gmail.com


 

                               

 

Bron:  

WOS 

YouTube                              

                               

 

Bron:  

WOS 

W est landers.nu                              

                               

 

                               

 

 
 
  

     Reilen en zeilen  

RENOVATIE VAN KADEMUUR GOUDSTEEN IN M AASSLUIS BEGONNEN  

Na maanden van voorbereid ingen is half  januar i  de renovat ie van de kademuur  langs 

de Goudsteen in Maassluis  begonnen.  

 

De muur langs de kanoroute tussen knooppunt  7 en 40 wordt  

opgehoogd en vers tevigd met damwanden. Ze gaan er  vanwege  

de his tor ische panden langs de kade en het water  wel iswaar  

heel voorzicht ig te werk  maar voor lopig kun je er met  de kano  

n iet langs.  

Wethouder Fred Voskamp en Hoogheemraad Peter  Ouwendijk   

hebben de symbol ische s tar t  gegeven door  een aankondig ings -  

doek op te hangen.   

 

Meer  informat ie:  

WOS Renovat ie kademuur Goudsteen begonnen  

YouTube Kadeverstevig ing Goudsteen  

 

DEN HAAG VOOR DUBBELTJE OP DE EERSTE RANG?  

Vier dagen gaat  het Varend Corso d i t  jaar varen  en een maand vroeger!  De vaste 

zaterdagse W estlanddag gaat  naar  Den Haag,  maar het  corso wordt  afges loten op 

de zondag in het W estland om het  succes en de goede af loop te v ieren.  

 

Of  het aan het n ieuwe t i jdst ip l igt ,   

of  aan de toegevoegde dag in  

Den Haag weten we niet ,  maar  het 

corso kan rekenen op een grotere 

belangste l l ing dan vor ig jaar .  Ruim 

40 boten hebben zich nu al  gemeld, 

maar n iet  getreurd,  als je  de boot 

n iet wi l  m issen,  er zi jn  nog enkele 

p lekken beschikbaar  laat de 

organisat ie weten.  Je kan je nog tot  

31 maar t aanmelden!  

 

Ondanks de u itbre id ing van het corso l i jk t  er  geen gebrek aan vr i jwi l l igers te zi jn ,  

de verschuiv ing  van de vakant ieper iode naar de schoolper iode is  voor  de één 

weer f i jn ,  en voor de ander  weer last iger ,  maar per def ini t ie  l i jk t  het wein ig 

verschi l  te maken.  

Wat meer zorgen baar t,  is  dat het nog n iet zeker is  óf  en met hoeveel  de 

gemeente Den Haag het  Varend Corso f inancieel  wi l  gaan onders teunen. Ze 

houden de boot een beetje af .  

 

Meer  informat ie:  

WOS Vergeet terugdraaien W estlanddag maar  

Westlanders.nu W estlanddag niet  op zaterdag  

WOS Ruim 40 aanmeldingen voor  Varend Corso  

WOS Ondanks ui tbre id ing corso genoeg handjes!  

WOS Haags geld voor  Varend Corso Westland onzeker  

WOS Subs id ieaanvraag Den Haag nog n iet gehonoreerd  

 

 

https://www.wos.nl/renovatie-kademuur-goudsteen-begonnen/nieuws/item?1151287
https://www.youtube.com/watch?v=t1PMt_BTEr4&feature=emb_logo
https://www.wos.nl/b-en-w-van-westland-%e2%80%98vergeet-terugdraaien-westlanddag-maar%e2%80%99/nieuws/item?1152690
https://www.westlanders.nu/politiek/kleine-kans-voor-westlanddag-varend-corso-op-zaterdag-34304/
https://www.wos.nl/al-ruim-veertig-aanmeldingen-voor-varend-corso/nieuws/item?1152833
https://www.wos.nl/genoeg-handjes-ondanks-uitbreiding-corso/nieuws/item?1153037
https://www.wos.nl/haags-geld-voor-varend-corso-westland-onzeker/nieuws/item?1153227
https://www.wos.nl/-subsidieaanvraag-corso-bij-den-haag-was-vier-keer-zo-hoog/nieuws/item?1153297


 

Bron:   

VRW    

W atersport  

         verbond                          

                               

 

 
  

AFMEERVOORZIENINGEN VOOR FLUISTERBOTEN IN SCHIEDAM  

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  bes loten een watervergunning te 

ver lenen voor  de real isa t ie van een afmeervoorziening voor  

twee f lu isterboten aan de W estvest in Schiedam.  

Het wordt een ste iger  van maximaal  16 m lang met en  

breedte van 3,75 m zodat ze net jes achter  e lkaar kunnen  

l iggen en er voldoende ru imte is  om in -  en u it  te s tappen.  

 

Behalve dat de afmeervoorziening aan de Westvest ,  dus b i j   

de Nieuwe Haven komt te l iggen, is  er  geen exacte locat ie  

aangegeven in de watervergunning.  

 

Meer  informat ie:  HHD Watervergunning 2019-025380 

 

     Reilen en zeilen  

     Een Schot voor de Boeg  

Paul Smelt ,  de regiovertegenwoordiger  Zuid -Hol land Midden van het  

Waterspor tverbond, heef t  a ls vertegenwoordiger  van de aanges loten 

watersportverenig ingen in onze regio een br ief  gestuurd aan Gedeputeerde 

Jeannette Baljeu van de Provinc ie Zuid -Hol land. Hier in spreekt  het 

Waterspor tverbond zi jn zorgen u i t  over  de toepass ing van de brughoogten in de 

vaar -  en recreat iegebieden van Delf land,  omdat de verschi l lende waterbeheerders 

verschi l lende brughoogten hanteren.  

 

Het W atersportverbond geef t  in  de br ief  

aan dat  het graag zou zien dat de 

provinc ie min imale e isen ste lt  aan de 

doorvaarthoogte van bruggen, deze 

bestuur l i jk  vastste lt  en deel t  met  het 

waterschap en gemeenten in Delf land.  

 

Deze hoogte zou minimaal 1,80 m moeten zi jn,  maar b i j  voorkeur volgens de 

BRTN r icht l i jnen waar deze van toepassing z i jn .  

 

Verder  geef t  het W atersportverbond aan dat  het b l i j  is  met  de bestuur l i jke agenda 

om de a l  bestaande vaarroutes aan e lkaar  te verb inden.  Het  is  van mening dat d it  

een groot  aanta l n ieuwe vaark i lometers  zal  opleveren. Daarbi j  zie t  het  

Waterspor tverbond de meeste kansen voor  blauwe ontwikkel ingen, a ls deze aan 

rode en/of  groene ontwikkel ingen wordt  gekoppeld. De Erasmusvaart  d ie het  

water r i jke W estland mogel i jkerwijs aan Den Haag verbindt ,  zien zi j  a ls  een 

essentië le s tap,  en een b innenhaven aan het  strand van Monster zou ook een zeer 

pos i t ieve b i jdrage kunnen leveren .  

 

Meer  informat ie:  

Waterspor tverbond Regioteam Zuid Hol land Midden  

 

 

WATERSPORTVERBOND VERZOEKT PROVINCIE BRUGHOOGTEN VAST TE STELLEN   

Bron:  HHD                              

                               

 

                               

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-5206/1/bijlage/exb-2020-5206.pdf
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/vaarwater/in-mijn-regio/regioteam-zuid-holland-midden


 

                              

                               

 

Bron:  HHD 

                              

                               

 

                              

                               

 

                              

                               

 

Bron:  

WOS 

YouTube                              

                               

 

                              

                               

 

 
  

     Tussen Wal en Schip  

ONDERZOEKSLOCATIE LANGS DE ZWETH  

Langs de Zweth legt het  Hoogheemraadschap van Delf land  

in samenwerk ing met Natuurmonumenten n ieuwe oever -  

bescherming aan om de v l iet landjes b i j  de Woudse Polder   

te  beschermen tegen golfs lag en afkalv ing .  

Over een lengte van 850 meter worden tes tvakken met  

verschi l lende soorten oeverbescherming  aangebracht d ie  

worden gemonitord door de Radboud Universite it  om te  

zien welk  type het  beste bescherm ing biedt  tegen golfs lag  

door  vaarverkeer .  Daarnaast worden de waterkwal i te i t  en  

de waternatuur goed in de gaten gehouden in deze proef -  

vakken om te bek i jken onder  welke omstandigheden de  

beste resul taten worden behaald.  

 

De testvakken met oeverbescherming worden voor 1 maart  aangelegd , en half  mei 

beginnen ze met  de aanplant  van onderwaterbeplant ing.  Voor  de test wordt  dr ie 

jaar  u i tgetrokken.  

 

Voor  meer  informat ie:  

WOS Nieuwe oeverbescherming bi j  Woudse Polder  

YouTube Onderzoek naar  oeverbescherming Zweth  

HHD W atervergunning 2020-000727 

 

 

 

INBRAAK BIJ ZORG EN VLIJT IN MAASSLUIS  

     Kielhalen?  

Een inbraak in de laatste zondagnacht van 

januar i heef t  voor f l inke ravage gezorgd b i j  

de his tor ische werf  Zorg en Vl i j t  in  

Maass lu is.  

Het ziet  er  naar  u i t  dat  de daders  het 

a l leen hadden voorzien op de fooienpot,  

want  die was opengebroken , maar  bi j  de 

inbraak hebben ze bi j  de voordeur  diverse 

ru iten inges lagen met a ls gevolg een f l inke 

schadepost terwi j l  ze de deuren gewoon 

open hadden kunnen duwen.  

 

Onbegr i jpel i jk  dat je voor  een paar euro zoveel  schade achter laat .  Gelukk ig is de 

trekschui t  heel  gebleven.  

 

Zie ook: YouTube Inbraak bi j  Zorg en Vl i j t  

 

https://www.wos.nl/nieuwe-oeverbescherming-bij-woudse-polder/nieuws/item?1151755
https://www.youtube.com/watch?v=H_Msv1dpnXc&feature=emb_logo
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-4033/1/bijlage/exb-2020-4033.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7ou_VLB434Q&feature=emb_logo


 

     De Scheeptoeter  

 

Bron:  BPR 

 

EIGENAREN GEVONDEN!!  

 

 

 

Bron:   

Gemeente  

W est land 

\  

BINNENVAART POLITIEREGLEMENT  (BPR) 

 

Di t  i s  een n ieuwsbr ie f  voo r  de vaa rrec reat ie  in  he t  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 l adres  wi l t  opgeven ,  

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

 

Super  bedankt al lemaal!  

 

Dankzi j  jul l ie hebben we de e igenaren van de dr ie 

schepen die afgemeerd waren naast de oude 

brandweerkazerne aan de ’s Gravenzandseweg 40  

in Naaldwi jk  op t i jd gevonden, waardoor de s loop van  

de brandweerkazerne op 1 maar t 2020 zoals  gepland  

van star t  kan gaan.   

De jachten Pico en The F lower  hebben al een ander  

l igp lek je gevonden.  

De e igenaar van de omgebouwde Westlander d ie de 

Westlandia b l i jk t  te  heten ,  is  nog op zoek naar een 

n ieuwe plek dus a ls iemand een geschik te l igp lek 

weet… . .?  

 

 

Naar aanle iding van de zoektocht werden  

we door een oplet tende lezer  van  

Voor tvarend W estland erop gewezen,   

dat er  in  ar t ikel  2.01 en 2.02 van het  

Binnenvaart  Pol i t ie  Reglement s taat,  dat   

je ident i f icat ie  moet  aanbrengen op je  

schip  om de e igenaar te kunnen  

achterhalen… . .  

Dat zou de zoektocht inderdaad een stuk  

gemakkeli jker hebben gemaakt,  alhoewel  

het nu ook erg v lot  g ing.  

 

Bi j  deze wel  een verzoek aan iedereen  

om even te k i jken of  ju l l ie  schepen  

h ieraan voldoen.  

 

mailto:VoortvarendWestland@gemeentewestland.nl

