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Bron:  HHD 

 

VAREND CORSO GAAT IN 2020 NIET NAAR VLAARDINGEN  

Bron:  W OS 

 

     In iemands Vaarwater zitten  

     Het over een andere Boeg gooien  

 

VISSENBOSSEN IN DE SCHIE  

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  bes loten het  projectp lan Vissenbossen 

in de Schie  vast te ste l len. De v issenbossen komen bi j  de:  

-  Kandelaarbrug aan de kant  van de Rotterdamseweg in Schip lu iden tussen  

  knooppunt  10 en 49 

-  Oostpoor tbrug aan de kant  van de Kanaalweg in Delf t  tussen knooppunt 14 en 10 

-  Si j twendebrug aan de kant  van de Vl ietweg in Stompwijk  tussen knooppunt  71    

  en 74 van het  Vaarnetwerk  Haaglanden 

 

Het projectp lan behandel t  de aanleg van vissenbossen , een p i lot  ten behoeve van de 

verbeter ing van de waterkwal i te i t  in de W estboezem.  Met  de aanleg van de 

v issenbossen worden schui lmogel i jkheden voor  t rekvissen gecreëerd en ontstaat  

p laatsel i jk  in l i jn  met de brughoofden een versmall ing van de vaarweg .  

 

Voor  meer  informat ie:  HHD Projectbes lu it  Vissenbossen in de Schie  

 

 

De route van het Varend Corso naar  Vlaardingen komt d i t  jaar  te verval len.  Als  

reden geef t  de organisat ie aan dat het gat  tussen de gewenste b i jdrage en de 

toegekende subs id ie van de gemeente 

onoverbrugbaar  b leek.  

 

Door de terugloop van sponsors  en van 

het aantal  deelnemers was het  nodig om 

grote verander ingen aan te brengen bi j  

het Corso. De organisat ie van het Corso 

hoopt  dat de stoet  in  de toekomst mogel i jk  

wel  weer door  Vlaardingen kan varen.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2019-13079.html
https://www.wos.nl/vier-dagen-corso-in-2020%3b-zaterdag-den-haag-zondag-westland/nieuws/item?1141511


 

     In iemands Vaarwater zitten  

                              

                               

 

 

 

Bron:  HHD 

NIEUWE SPOORBRUG OVER KERSTANJEWETERING IN RIJSWIJK 

 

Bron:   W OS 

 

De kade in de buur t van knooppunt  7 langs een kanoroute verkeer t a l een aanta l 

jaren in s lechte s taat,  maar afgelopen jaar is  er  pas na gedegen vooronderzoek 

een oploss ing gevonden  om het probleem aan te pakken . Bi j  de opknapbeurt  

wordt  rekening gehouden met de b i jzondere geschiedenis  van de Gouds teen,  d ie 

ooi t  deel  u i tmaakte van Napoleon’s  geplaveide Rijksstraatweg nummer 4.   

 

De werkzaamheden duren naar  

verwacht ing van half  januar i to t 

half  apr i l .  Onduidel i jk  is  of  de route 

t i jdens de werkzaamheden gebruik t 

kan worden om te kanoën maar dat  

is  n iet  erg aannemel i jk .  De 

Goudsteen is  erg smal en  de ru imte 

om aan de kademuur te werken is  

dus zeer  beperk t.   

 

 

Meer  informat ie:   

WOS Gerenoveerde Goudsteen kr i jgt  verwi jz ing naar geschiedenis  

 

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  vergunning ver leend voor  de n ieuwe 

spoorbrug over  de Kerstanjeweter ing in Rijswijk  tussen knooppunt  11 en 12.  De oude 

en ook te lage brug was s lechts geschik t voor twee sporen,  en wordt  vervangen door 

een brug waar  vier  sporen overheen gelegd kunnen worden.  

 

Over deze brug is  een paar jaar  geleden veel te doen geweest maar de ondernomen 

act ies hebben wel degeli jk  geholpen. De n ieuwe brug kr i jg t  nu een doorvaar tbreedte 

van minimaal 10,80 m en een minimale doorvaar thoogte van 1,80 m. 

 

De poort  naar het  Vaarnetwerk  van Westland en Midden-Delf land is  h iermee geborgd.  

Wanneer  de werkzaamheden star ten is  nog onbekend !  

 

Meer  informat ie:  HHD Watervergunning 2019-016502 

 

 

RENOVATIE KADEMUUR GOUDSTEEN IN MAASSLUIS  

 

https://www.wos.nl/gerenoveerde-goudsteen-krijgt-verwijzing-naar-geschiedenis/nieuws/item?1150099
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-60105/1/bijlage/exb-2019-60105.pdf


 

Bron:  

Westlanders.nu                              

                               

 

     Kielhalen?  

Bron:  

Omroep W est  

WOS 

                              

                               

 

  

VERDACHTE BOOTBRANDEN MAASLAND DERDE KEER OP VRIJE VOETEN 

 

Maasland en Maasslu is waren in juni en 

jul i  2018 in de ban van een pyromaan die 

brand s t icht te op boten,  aanlegste igers  en 

in loodsen. De mater ië le schade was groot 

en volgens het OM hebben twee mensen 

bi jna het  leven gelaten door  de branden.   

 

De 24- jar ige Maaslander d ie wordt  verdacht ,  werd in ju l i  2018 voor het eerst  

opgepakt.  Hi j  zou gesignaleerd zi jn b i j  één van de branden.  Vanwege het fe i t  dat  

een brandtechnisch onderzoek  langer op zich l iet  wachten , werd de Maaslander 

in januar i 2019 voor lopig vr i jge laten op voorwaarde dat h i j  zich n iet in Maasland 

zou vertonen en geen drugs gebruik te , maar omdat  h i j  zich h ier n iet aan  h ie ld 

werd h i j  weer  opgepakt en vastgezet .   

In  augustus kwam hi j  opnieuw voor lopig vr i j ,  omdat er  nog s teeds geen datum 

voor de rechtszaak  in  zicht was. Maar  de Maaslander  schond voor  de tweede 

keer de afspraken en moest weer  de cel in.  

Vor ige week woensdag heef t  de rechter  bes loten dat h i j ,  in  afwachting van de 

inhoudeli jke behandeling  van de strafzaak op 17 apr i l ,  voor  de derde keer  ui t  de 

cel mag op voorwaarde dat  h i j  ’s avonds en ’s nachts b innen b l i j f t .    

 

Kortom, ju l l ie  zi jn  gewaarschuwd, hou je boot je in  de gaten,  want tot  op heden 

lapte verdachte a l le  voorwaarden aan zi jn laars .  

 

Meer  informat ie:  

OmroepW est Verdachte bootbranden Maasland toch weer  op vr i je voeten  

OmroepW est Twee mensen op in brand gestoken boot  

 

De laats te maandag van december  kreeg de  

brandweer van W ater ingen ’s avonds rond  

half  t ien een meld ing dat er  een boot langs  

de W estlandroute in brand stond ter hoogte  

van de Van Luyk laan.  

 

Het b leek te gaan om de Royal  El isabeth d ie  

opnieuw in l ichter laaie stond, nadat  zi j  een  

maand eerder ook a l in brand was gezet.   

De brandweer  heef t  de brand geblus t en is   

weer ver trokken,  maar  van de boot is  wein ig  

meer over .  Het l i jk t  te  gaan om een  

afgedankte boot want de eigenaar is  n iet  bekend, maar  zoals het  er nu naar  

u itziet  za l  de boot snel onder  de wrakkenwet val len, a ls dat  a l  n iet  het geval  is .  

 

Meer  informat ie:  W estlanders.nu Scheepsbrand langs de W estlandroute  

 

SCHEEPSBRAND LANGS DE WESTLANDROUTE 

 

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3983602/Verdachte-bootbranden-Maasland-toch-weer-op-vrije-voeten
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3982487/Otto-lag-in-zijn-boot-te-slapen-toen-er-brand-werd-gesticht-We-hadden-een-engel-op-onze-schouder
https://www.westlanders.nu/brandweer/scheepsbrand-langs-de-westlandroute-33872/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Reilen en Zeilen  

Overal  zien we langs de oevers van ons vaarwegennetwerk  l inks en rechts  bootjes 

afgemeerd. Sommige l iggen aan een keur ige ste iger of  net jes in l igboxen van een 

jachthaven of  aan of f ic iële  l igplaatsen langs de kaden… . .  maar  heel veel  vaar tu igen 

hangen aan s traatmeubila ir  a ls  lantaarnpalen,  verkeersborden, re l ingen van bruggen 

of  zelfs onder de brug.  

Verder  zien we overal  doe-het-zelf  aanlegvoorzieningen verschi jnen,  waarbi j  d i jken, 

stenen kaden, beschoeiingen en oevers n iet  ontzien worden. Er  worden boompalen,  

ste igerpi jpen,  r ingen,  v londert jes  en dergel i jke inges lagen,  vastgemaakt,  of  

aangebracht .  Hierdoor  worden onze waterker ingen één grote gatenkaas en b l i j f t  er  

van de natuurvr iendeli jke oevers  wein ig over .  

 

Deze d i jken, kaden,  beschoeiingen en oevers zi jn n iet  aangebracht voor  de 

vaarrecreat ie maar  voor een hoger belang… .om het  achter l iggende gebied te 

beschermen tegen overstromingen en i n het geval van natuurvr iendel i jke oevers  

voor  de waterkwal i te i t .  

 

Kle ine aanlegvoorzieningen hoeven echter helemaal  geen probleem te zi jn ,  maar  

doe het  in  over leg met  het  hoogheemraadschap en je gemeente zodat  we met  zi jn  

a l len kunnen voorkomen dat er grote problemen onts taan.  

Bron:  HHD 

     Tussen Wal en Schip  

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  een vergunning afgegeven voor de 

ophoging van de Lange W ater ingkade en de Zwet buiten de bebouwde kom van 

Kwinstheul .   

 

Het op hoogte houden van de waterker ing is een taak van het hoogheemraadschap .  

Omdat op beide delen een wegdek aanwezig is waarvan de Gemeente W estland 

beheerder is ,  word t er  gezamenli jk  opgetrokken om werk  met werk  te maken.   

De gemeente is  ui tvoerende part i j  maar het Hoogheemraadschap van Delf land is 

u itvoer ig betrokken b i j  de p lanvorming.  

 

Vooralsnog is  nog onbekend of  de werkzaamheden vanaf  de  kant of  vanaf  het water 

zul len p laatsvinden en of  daarbi j  over las t optreedt voor het vaarverkeer .   

Wel l iggen er aan beide kades vaar tu igen afgemeerd  aan a l ler le i legale maar  ook 

i l legale construct ies . De project le ider van de gemeente W estland  heef t  aangegeven 

dat voor deze vaar tu igen al lemaal net te passende aanlegvoorzieningen meegenomen 

zul len worden met de werkzaamheden,  die de kades zul len ontzien.  

 

Zie ook : HHD Watervergunning 2019-024060 

 

 

 

 
 

 ILLEGALE AANLEGVOORZIENINGEN 

  

KADEOPHOGING LANGE WETERING EN ZWET IN KWINTSHEUL 

 

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://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-60445/1/bijlage/exb-2019-60445.pdf
mailto:VoortvarendWestland@gemeentewestland.nl

