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Bron:  HHD 

 

HISTORISCHE SCHEEPSWERF GEOPEND IN MAASSLUIS 

Bron:W OS 

 

     In iemands Vaarwater zitten  

In  Maass lu is  is  half  mei de his tor ische scheepswerf  

Zorg en Vl i j t  geopend.  De s t icht ing h ierachter wi l  de 

komende jaren een trekvaar tschip gaan bouwen.  De 

mensen die het schip gaan bouwen, doen dat in het 

kader  van een arbeids integrat ietraject .  Ook is de werf  

een werk - leerbedr i j f .  

 

Het schip wordt  gebouwd in een voormal ige autogarage aan het Mackayple in. 

Mensen die n ieuwsgier ig zi jn  kunnen langs  gaan om de bouw te volgen. Ook is  

een informat iepunt  geopend waar momenteel een expos it ie is  inger icht .  

 

De vaste l igp laats van de eerste repl ica komt in Maass lu is, a ls  a l les luk t,  in  de 

buur t van de Monstersche Slu is . Vanaf  deze l igp laats worden op basis van een 

d ienstregel ing vaartochten georganiseerd op de h istor ische trekvaartroute tussen 

Maass lu is en Delf t .  De komende twee jaar  wordt h ier gebouwd. Daarna zal  het 

schip naar het  water  verhuizen om daar afgebouwd te worden en kan de trekvaar t 

gaan beginnen.  Het s t reven is  dat de schui t  vanaf  volgend jaar  in  de vaar t gaat .  

 

Meer informat ie:  YouTube Zorg en Vl i j t  geopend in Maass lu is  

 

  

 

VERVANGING OEVERCONSTRUCTIE LANGS RIJN-SCHIEKANAAL  

Provinc ie Zuid-Hol land is  genoodzaakt om binnenkort tussen knooppunt 11  

en 71 langs de Delf tweg in Rijswijk  de oeverconstruct ie te vervangen,  

omdat  deze verouderd is  en in zeer  s lechte staat  verkeer t.   

 

T i jdens de werkzaamheden zul len pontons gebruik t worden, d ie met  de  

lange zi jde zo strak mogel i jk  tegen de kade worden afgemeerd en n iet meer  

dan 7,5 m in de watergang mogen uits teken.  Verder mogen aan de vaarweg -  

zi jde geen delen ui tsteken die gevaar  op kunnen leveren voor  gebruikers  

van de vaarweg. Maar  let  desondanks toch maar  goed op!  Vei l igheid voor  

a l les .  

 

Meer  informat ie:   

HHD Watervergunning 2019-008401 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N-0llbjeyd0
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-25416/1/bijlage/exb-2019-25416.pdf


 

     In iemands Vaarwater zitten  

                              

                               

 

 

 

ZWAANSHEULBRUG IN HONSELERSDIJK WORDT VERVANGEN  

 

Bron:    

Folker t  Boer  

Mour ik  Groot -

Am mers BV  

 

 

 

De provinc ie Zuid-Hol land gaat  de 

Zwaansheulbrug vernieuwen  in de 

Middelbroekweg ter  hoogte van Royal  

Flora Hol land.  Deze brug is aan het 

e inde van zi jn  levensduur  en wordt  

daarom op korte termijn vernieuwd. Om 

dit  doel tref fend en vei l ig te kunnen 

doen wordt de brug vol ledig afgesloten 

voor  autoverkeer.  Ook het  vaarverkeer 

wordt  enkele malen voor langere en 

kortere per ioden gestremd.  

 

De s loop van de oude Zwaansheulbrug s tart  e ind  

september.  De bouw loopt door  tot  begin 2020. Voordat  

d it  zover is ,  moeten eerst  d iverse kabels  en le idingen  

verp laats t worden. De combinat ie Evides-W estland Inf ra  

maakt h iervoor een zinker door  de bodem van de Str i jp.   

Om dit  te  kunnen doen is  de Str i jp ter  p laatse van de  

Zwaansheulbrug afges loten voor  vaarverkeer  van  

5 augustus tot  2 september 2019.  

Di t  is  na het  W estlandse Varend Corso.  

Daar voorafgaand wordt  een t i jde l i jke f ietsbrug over  de  

Str i jp geplaats t.  Dit  gebeur t op 25 & 26 Jul i  2019.   

Ter p laatse van de Zwaansheulbrug zal  de Str i jp dan  

tussen 7.00 en 16.00 uur  afges loten zi jn voor vaarverkeer.   

Na p laats ing is de t i jde l i jke f ie tsbrug voldoende hoog om  

normaal  onderdoor te varen.  

 

Na gereedkomen van de werkzaamheden is  de 

brug weer toekomstbestendig. Daarbi j  zi jn  n iet  

a l leen de r i jbaan en het  f ietspad van 

voldoende breedte, maar  ook het prof iel  van 

vr i je  doorvaart  is  verbreed naar 10,00 en 

verhoogd naar 1,80meter .    

Hierdoor  zal  het varen van de haakse bocht in 

de toekomst een stuk gemakkeli jker en 

vei l iger zi jn .  

 

Zoals  te doen gebruikel i jk  worden er  ook 

vooraankondig ingen langs de vaarweg 

geplaatst  van de werkzaamheden zodat 

iedereen t i jd ig gewaarschuwd is!  

        



 

                              

                               

 

     In iemands Vaarwater zitten  

Bron:  

P ieter  

Runsink  

W atersport  

verbond  

 

 

  

OPENINGSREGIME SPOORBRUGGEN VLAARDINGEN/MAASSLUIS  

 
  

Recente ber ichten in de 

pers  wijzen erop dat de 

metrotre inen van de 

Hoekse L i jn  tussen 

Schiedam en Hoek van 

Hol land regelmat ig gaan 

r i jden.   

Voor  de vol ledigheid 

h ierb i j  a lvast het  

openingsregime 

spoorbruggen zoals  dat is  

vastgeste ld , geld ig vanaf  1 

januar i 2019 tot voor 

onbepaalde t i jd .   

 

Zodra er wi jzig ingen zi jn,  

za l  het regioteam Zuid -

Hol land Midden van het  

Waterspor tverbond daar 

onmiddel l i jk  meld ing van 

maken via het  Voor tvarend  

Westland.  

 

STREMMING VAN DE BREELEE  

Op 23 augustus 2019 zal  de jaar l i jks Gondelvaar t  

weer p laatsvinden als  onderdeel van het  

Bradel ier feest in De L ier.  De Gondelvaart  is  een  

evenement  dat op het water  wordt  gehouden en  

waarbi j  iedereen d ie in het  bezi t  is  van een k leine  

of  grote boot ,  oude vei l ingschui t ,  surfp lank, opblaas -   

boot of  een zelfgebouwd vlot wordt u itgenodigd mee  

te doen.  

 

Om ongehinderd voorbereid ingen en opruimwerkzaamheden te verr ichten wordt  

de vaarweg t i jde l i jk  gestremd van knooppunt  18 tot ru im voorbi j  knooppunt 19 

tussen 09.00-22.00 uur.  

De stremming zal  middels  het  bord verboden doorvaart  worden aangegeven om 

de vei l igheid van de organisat ie en het evenement  te borgen.  

 

Meer  informat ie:  HHD Verkeersbeslu it  2019-005847 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-25504/1/bijlage/exb-2019-25504.pdf


 

PLAATSEN BESCHOEIING AAN DE SUEZKADE IN DEN HAAG  

 

                              

                               

 

     In iemands Vaarwater zitten  

Aan de Suezkade in Den Haag, even ten   

zu iden van knooppunt  80 wordt  de beschoei ing  

vervangen en het  ta lud herste ld met een steen-  

g looi ing en trappen.  

 

Het aanbrengen van de beschoei ing gebeurt   

v ia het water vanaf  pontons.  Omdat  de pontons  

op deze locat ie een negat ief  ef fect  hebben op  

de waterafvoer r icht ing Gemaal Schoute door  

de diepgang van de pontons,  kan het  

voorkomen dat de pontons op aanzeggen van het  Hoogheemraadschap van 

Delf land HHD verplaatst moeten worden naar de Conradkade tus sen de Groot  

Her toginnenlaan en de Dunk lerst raat  als  di t  voor  de waterafvoer noodzakel i jk  is .  

 

Kortom, ze l iggen in pr incipe een beetje in de weg bi j  de Suezkade, maar  je  kan 

ze dus ook zomaar eens tegenkomen langs de Conradkade. Jul l ie  zi jn  

gewaarschuwd!   

 

Meer  informat ie:  HHD Watervergunning 2019-001899 

 

 
  

STRIJP EN REIJNERWATERING VOOR GEMOTORISEERD  GEOPEND  

 

Bron:  HHD 

Bron:HHD 

 

De Str i jp en Reijnerwater ing tussen knooppunt  20 en 13  

zi jn  vanaf  vandaag weer geopend voor gemotor iseerd 

vaarverkeer.   Als het  goed is ,  is  de versperr ing u i t  het  

water  gehaald en kunnen vaar tu igen weer ongehinderd 

vanuit  de vaarwateren van Den Haag r icht i ng W estland en 

Midden-Delf land varen.  

 

Er geldt één-r icht ingsverkeer  en een snelheids -  

beperk ing van 4 km/uur in  p laats van de 6 km/uur waar  

iedereen bekend me is .  Daarnaast  worden schippers 

verzocht om met hun vaar tuig net jes  in  het  midden van de 

watergang te b l i j ven om de vegetat ie langs de oevers  te 

sparen.   

Al leen omwonenden en rondvaartondernemers kunnen 

met een onthef f ing in 2 r icht ingen gebruik  maken van de 

vaarweg, maar dan wel oppassen bi j  het e lkaar passeren.   

Ontzie de natuurvr iendel i jke oevers  en de 

dr i j fbladvegetat ie zo goed mogel i jk .  

   

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-24671/1/bijlage/exb-2019-24671.pdf


 

     Trossen los  

                              

                               

 

Bron:   

W est landse 

Molens 

 

Bron:  HHD 

 

     Tussen Wal en Schip  

De Europese Kaderr icht l i jn  W ater ste l t  doelen op het gebied van de ecologische 

waterkwali tei t ,  waaraan onze oppervlaktewater moet gaan voldoen.    

 

Om deze natte natuur een handje te helpen, worden er gaande weg steeds meer 

zogenaamde Nat te Ecologische Zones aangelegd langs onze vaarwegen.  

Je herkent  ze aan moerass ige ondiepten met  waterplanten,  dr i j fb ladvegetat ie,  

paaiplaatsen voor v issen (broedkamers) en wi lde groeiende oevers in  p laats van 

de kale net te beschoei ingen van weleer .  

Niet f i jn voor de schroef  van je boot ,  a l leen dat a l zou een reden  

moeten zi jn om er  weg te b l i jven.  Maar heel  erg belangr i jk  voor  

watergebonden planten en d ieren,  de b i odivers ite it  en onze e igen  

leef -  en woonomgeving,  dus hou er rekening mee als je langs vaar t  

en mat ig je  snelheid .  

 

Langs het  Nieuwe W ater thv Bedr i jventerre in Coldenhove wordt nu  

een n ieuwe locat ie aangelegd langs kanowater .  Daarbi j  wordt ook  

net jes  rekening gehouden met nog te real iseren voorzieningen om  

b i j  calamite i ten mensen van het water te halen.  

 

Voor  meer  informat ie:  

HHD Projectp lan NEZ Coldenhovelaan Maasdijk  2019 -27609/27618 

 

WESTLANDSE MOLENDAG 26 JUNI 2019 

 

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS BIJ COLDENHOVE IN MAASDIJK  

 

Op zaterdag 26 juni 2019 organiseren de West landse molenaars  a lweer de  

26
e
 W estlandse Molendag. De kans om molens van b innen te bek i jken waar je 

anders zomaar  voorbi j  vaart .  

Het is  n iet  a l leen mogeli jk  om ze zelf  met  de boot  op te zoeken en langs te varen 

zoals :  

-  de Groeneveldsche molen in Schip lu iden tussen knooppunt 16 en 17  

-  de Korpershoek in Schip lu iden b i j  knooppunt  8  

-  de Korenaer in Loosduinen b i j  tussen knooppunt  59 en 64  

-  de Schaapweimolen in Rijswijk  b i j  knooppunt  13  

Of  eventueel door  een k le in s tuk je te lopen vanaf  de boot  naar :  

-  de Hoop in Maasslu is nabi j  knooppunt 7  

-  de Roos in Delf t  nabi j  knooppunt 14 of   

-  de Oude Liermolen in de L ier  nabi j  knooppunt 18.   

Maar  een aanta l  molens is  ook per rondvaar tboot  vanaf  het  water  te bezicht igen 

en te bezoeken.  Opgeven hiervoor kan v ia  west landsemolendag@gmai l.com ) 

 

Meer  informat ie:  

Programma W estlandse Molendag 2019  

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2019-6384.html
mailto:westlandsemolendag@gmail.com
http://www.westlandsemolens.nl/westlandse_molendag_2019.htm?utm_source=Nieuwsbrief+Hoogheemraadschap+van+Delfland&utm_campaign=c17f0330fe-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_05_11_26&utm_medium=email&utm_term=0_d201cdf381-c17f0330fe-280096693


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                               

 

Bron:  

WOS 

Westlanders.nu 

     Reilen en zeilen  

  

VERWAAIDE DAG VAN DE ZEESLEEPVAART   

 

Het zat  niet echt mee op de Dag van de Zeesleepvaar t vor ige week zaterdag.  

 

Door de harde wind met  soms windstoten  

tot 8 á 9 bf t  was de organisat ie n iet a l leen  

genoodzaakt het  programma aan te passen,  

en de Mar i t ieme Markt en de shantyko ren  

af  te gelasten. Maar  op de dag zelf  werd  

ook nog bes loten om de vaartochten met de  

Fur ie n iet door  te la ten gaan,  en tot   

overmaat  van ramp mocht de spoorbrug n iet   

open waardoor  de Fur ie,  de Bruinvisch en  

het Maass lu is je de b innenhaven n iet u it   

konden en de vlootschouw moesten laten  

schieten.  

 

Toch is het  nog een gezel l ige dag geworden  

want  toen in de namiddag de zon weer   

doorbrak, trotseerden steeds meer  mensen de wind om een k i jk je te komen nemen op 

de schepen die aan de kade lagen.  Naast de vele h is tor ische schepen ui t  Maass lu is 

waren onder andere ook de Varnebank u i t  1975 , de Hol land u it  1951, en modernere 

schepen waaronder de RT Borkum en de Balou  te bezoeken.  

 

Meer  informat ie:  

WOS Versoberde dag van de zees leepvaar t  

WOS Geen markt en optredens  

Westlanders.nu Toch gezel l ige dag van de zees leepvaart  

 

 

 

 

Bron:  

Den Haag 

Cent raal  

     Buitengaats  

Den Haag en het  Westland worden mogel i jk  weer door een kanaal  met e lkaar  

verbonden,  de ‘Erasmusvaar t ’ .  De gemeente Den Haag en het 

Hoogheemraadschap van Delf land, gemeente W estland en Provinc ie Zuid-Hol land 

voeren een onderzoek u i t .  

Ui t  een eers te verkenning b l i jk t  dat het  mogel i jk  is  een waterverbinding te maken 

via de zone langs de Erasmusweg. Via de Laakhaven en de Trekvl iet  onts taat dan 

ook een verbinding met de Haagse b innenstad  en r icht ing het W estland wordt de 

n ieuwe vaar t verbonden via de W ennetjess loot  en Holle Water ing met het  

Vaarnetwerk  W estland & Midden-Delf land.  

 

Lees het  in terv iew met Richard de Mos,  

wethouder  van Den Haag:  

DHC Erasmusvaart  verb indt  stad met  Westland  

 

 

ERASMUSVAART VERBINDT STAD MET WESTLAND 

 

https://www.wos.nl/versoberde-dag-van-de-zeesleepvaart/nieuws/item?1134621
https://www.wos.nl/geen-markt-en-optredens-bij-dag-van-de-zeesleepvaart/nieuws/item?1134481
https://www.westlanders.nu/nieuws/gezellige-dag-van-de-zeesleepvaart-ondanks-aangepast-schema-31573/
https://www.denhaagcentraal.net/nieuws/erasmusvaart-verbindt-stad-met-westland/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De Scheepstoeter  

Bron:  W OS 

Bron:W OS 

 

 INZAMELINGSACTIE VOOR BEURTVAARDER JANSJE  

  

SCOUTING DEN HOORN ZOEKT GELD VOOR BOTENLOODS 

 

Scout ing Den Hoorn heef t  nog 10.000 euro nodig om een nieuw c lubgebouw te 

kunnen bouwen op het  sportcomplex in Den Hoorn  omdat  ze de huid ige locat ie aan  

de Tanthofkade moeten ver laten . Het kerkbestuur van de St.  Antonius & 

Cormelisparochie d ie e igenaar  van de grond is ,  heef t  deze nodig voor  ui tbre id ing 

van de begraafp laats .  

De scouting had een totaalbedrag van 418.000 euro begroot  voor  de nieuwbouw. 

De gemeente Midden-Delf land zegde eerder  a l  een subs id ie van 100.000 euro en 

een garantste l l ing voor een geld lening van 211.000 euro toe.  Ook op andere 

manieren is  de scout ing bezig om het  benodigde bedrag b i j  e lkaar  te kr i jgen.  

 

Toch komt het  nog 10.000 euro te kort  voor  de  

botenloods , waar  in  de winter door  de jongens en  

meis jes veel t i jd wordt  doorgebracht om de boten en  

het mater ieel  te onderhouden.  

Afgelopen vr i jdag is  daarom een crowdfundingspagina  

onl ine gegaan.  

Tot en met 29 juni  kunnen mensen die Scout ing  

Den Hoorn een warm har t toedragen geld storten.   

 

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  

 

 

En ook de st icht ing Vr ienden van Beur tvaarder Jansje is een inzamelingsact ie gestart  

om motorschip Jansje te la ten repareren.  Het 119 jaar oude Maass luise schip is  kapot  

en kan n iet  meer  varen.  Vanaf  1900 voer  de boot  tussen Maass lu is en Rot terdam als  

beur tvaarder.  De boot bracht huisraad en levensmiddelen van en naar  Rotterdam. Dat 

gebeurde tot  halverwege de jaren '70 en is toen een paar  jaar st i l  komen te l iggen.   

 

De Jansje werd ondergebracht in  een 

st icht ing en re isde s indsdien door  het hele 

land om demonstrat ies  te geven.  Maar  door 

s l i j tage is  de stuuraandr i jv ing kapot gegaan.  

Ui twi jken op de grote r iv ieren is  

levensgevaar l i jk  geworden. Om de boot weer 

helemaal goed te kr i jgen is 20.000 euro 

nodig.  Als  het geld b innen is  gaat  de 

reparat ie van s tart .   

 

 

 

Meer  informat ie:  YouTube MS Jansje kan niet meer  varen  

 

https://voorjebuurt.nl/en/projects/botenloods/plan
mailto:VoortvarendWestland@gemeentewestland.nl
https://www.youtube.com/watch?v=cNqW2DqysQM

