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Bron:  

WOS, 

Maasslu ise 

Courant  &  

Rondvaar t  

Maasslu is  

 

HERSTEL DOORVAART WEVERSKADE  

     Reilen en Zeilen  

Na de Monstersche Slu is,  zet Bert  de Reuver zich nu in voor een brug over  het 

Nieuwe W ater.  De brug moet ervoor zorgen dat het  Nieuwe W ater in Maass lu is ,  in  de 

volksmond ook wel de Weverskade genoemd, bevaarbaar  wordt  van begin tot  e ind.  

 

In  2016 heef t  schipper  Johan van de Bos van Rondvaart Maasslu is ,  d ie rondvaarten 

tussen W estland en Maass lu is organiseer t  met  een watertax i,  a l  met  succes bezwaar 

aangetekend op een watervergunning voor een te lage brug over het  Nieuwe W ater 

naar  de n ieuwbouwwi jk  W ilgenr i jk .  Deze brug is  naar aanle id ing van zi jn  bezwaar  

opgehoogd van de vergunde 1,00 m naar  min imaal 1,20 m doorvaarthoogte, waardoor 

je in ieder  geval  tot aan de W estlandseweg kan bl i j ven varen. Nu e indigt  daar  voor 

hem en menig ander  de vaartocht naar Maassluis  bi j  het grootste s tru ikelb lok , een 

duiker in  de W estlandseweg.  Niet  één brug te ver,  maar  één brug te wein ig.  

 

De Reuver  is  samen met professor  Jan Stuip van p lan om de duiker te vervangen door  

een brug,  zodat  er  weer k le ine bootjes onderdoor  kunnen varen.  Zo onts taat  er ook 

een vaarrondje door  Maasland en Maass lu is .   

De exacte kosten voor  het  project  moeten nog berekend worden, maar  pro fessor  Stu ip 

schat in dat  het geheel tussen de twee en dr ie mil joen euro gaat  kosten.  Gezien het 

fei t  dat er  nog geen f inanc ier ingsbronnen gevonden zi jn ,  is  het  ook nog n iet bekend 

wanneer  de eerste schop voor  het project de grond in kan.  

 

WOS In it iat iefgroep ze t zich in voor  brug over het  Nieuwe W ater  

YouTube Plannen voor  vaarverbinding onder  Westlandseweg Maass luis  

 

 

http://www.rondvaartmaassluis.nl/
https://www.wos.nl/initiatiefgroep-zet-zich-in-voor-brug-over-het-nieuwe-water/nieuws/item?1131061
https://www.youtube.com/watch?v=beNGBWNwRmc


 

     Reilen en Zeilen  

                              

                               

 

Bron:   

Gem.  W est land  

 

VERVANGING BRUG MAASDIJK 89 IN MAASDIJK 

 

Bron:   W OS 

 

     De Scheepstoeter  

Sovereign of de Seas  s taat  al  zeker  30 jaar  te pronken in de huiskamer van de famil ie 

Groot jans . W erkel i jk  a l les  op en aan het b i jna twee meter hoge bouwwerk , van d it  

Engels oor logsschip u i t  de 17
e
 eeuw, is met de hand gemaakt  door  de Hoekenees Kees 

Grootjans . De houtjes  zi jn  boven het gasfornuis in vorm gebogen,  het wapen op de 

achterkant  is  u it  hout  gebeite ld en de kn open in de v laggenmast  zi jn zelf  gelegd.  Hi j  

haalde het vaartu ig u i t  een boek, tekende dat na en begon met bouwen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer  info:  

WOS Liefhebber gezocht  voor  m odelschip  

YouTube Liefhebber  gezocht voor  modelschip  

 

 

 

Gemeente W estland heef t  een aanvraag voor een omgevingsvergunning b innen 

voor  de vervanging van een par t icu l iere brug aan de Maasdijk  thv nummer 89.   

De brug kru ist  het Nieuwe W ater net even ten zuiden  

van knooppunt  40,  k r i jgt  een doorvaarthoogte van  

1,40 m en overspant  de hele vaarweg.  

 

LIEFHEBBER GEZOCHT VOOR MODELSCHIP  

 

De weduwe van Kees heef t  jaren naar  het  

modelschip kunnen k i jken, maar het 

schoon houden wordt  haar  te zwaar . Z i j  en 

haar  zoon wi l len dat het  schip naar een 

bedr i j f  of  iemand thuis  gaat ,  waar veel 

mensen komen,  het kunnen bewonderen  

en ervan genieten.  

 

Als iemand het schip wi l  overnemen,  stuur 

dan een mai l  naar :  

groot jansj@hotmai l .com   

W ie weet  is  het  er  nog!  

 

 

https://www.wos.nl/liefhebber-gezocht-voor-modelschip/nieuws/item?1131075
https://www.youtube.com/watch?v=OQguB-10_Zs
mailto:grootjansj@hotmail.com


 

Bron:  

Windhappers                              

                               

 

     Een Schot voor de Boeg  

     Trossen los  

Bron:  

VRW 

Naut ic l ink                              

                               

 

                               

 

  

VERPLICHTEN ZUIVERINGSINSTALLATIE PLEZIERVAARTUIGEN?  

 
Een pleziervaar tu ig zonder  vui lwater tank moet  d i t  jaar  nog over  

een zuiver ings insta l la t ie voor  to i letwater  beschikken. Dat gaa t  

ongeveer  2500 euro per boot kosten.   

Het verbod om toi letwater te lozen wordt op grote schaal   

genegeerd,  ondanks de s trenge rege lgeving d ie a l  in  2009 is  

ingegaan.  Daarom wi l  de Minister  van Inf rast ructuur en  

Waterstaat  nog in 2019 de maatregel laten ingaan, maar  

daaraan voorafgaand zal  er  nog veel  geregeld moeten worden.  

Boten die a l  een vui lwatertank hebben, worden ont heven van de verpl icht ing,  maar  

moeten hun afs lu iters wel  la ten verzegelen.  

 

Meer  informat ie:  

Overheid.n l Regel ing zuiver ing to i letwater p leziervaart  

Waterspor talmanak Pleziervaart  moet  een zuiver ingsinsta l lat ie aan boord  

 

HAAGSE STADSPARKENTOCHT 

 
Kanovereniging De W indhappers nodigt  al le  

kanovaarders zondag 2 juni  weer u it  voor  de  

jaar l i jkse s tadsparkentocht.  

Een n ieuwe route,  want Den Haag heef t  meer   

te  b ieden dan je zo op het  eers te gezicht   

zou denken.  

De tocht  start  b i j  het  hoofdkantoor van de  

ANW B. Daarna wordt er langs het Mal ieveld  

gepeddeld,  v ia de Haagse grachten en het   

Ververs ingskanaal  naar de oude zees luis  ui t   

1888 waar  even wordt u itgerust.  

De lunchpauze voor  de korte tochtvaarders  

wordt  gehouden bi j  het Mal ieveld. De lange  

tochtvaarders  kanoën langs Madurodam naar de waterpar t i j  in de Scheveningse Bosjes 

en houden lunchpauze in het  Rosar ium van het  Westbroekpark .  

Beide kanotochten gaan verder  langs het Haagse Bos naar  Landgoed Cl ingendael   

waar de rododendrons en azalea’s b loeien. Daar wordt u itgestapt  b i j  de theeschenker i j  

om even de benen te s trekken of  de Japanse tu in te bezoeken. Na  deze stop is het  

nog maar een k le in s tuk je peddelen maar  het ANW B -kantoor waar  de tocht  weer 

e indigt.  

 

Informat ie:  Vertrek  10.30 ANW B aan de Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag:  

             Lengte kor te tocht :  15 km - Lengte lange tocht :  22 km 

 

Aanmelden:  Jacques van der Toorn  

              070-3684654 /  06-43484789 of  j jmvdtoorn@ziggo.n l  

https://www.internetconsultatie.nl/regeling_zuivering_toiletwater_pleziervaart
http://www.watersportalmanak.nl/nieuws/90002-boot-toilet-vuilwater
mailto:jjmvdtoorn@ziggo.nl


 

VEEL TE DOEN BIJ SCOUTING KWINTSHEUL OP 18 EN 19 MEI  

 

     Trossen los  

 
  

VAREN MET NATUURMONUMENTEN DOOR DE VLIETLANDEN!  

 

Bron:   

V laardingse 

F lu isterboot  

Bron:  

W est landers.nu  

Scout ing 

Kwintsheul  

 

Welke natuur l iefhebbers gaan mee met  de Vlaardingse  

Flu isterboot  Andante op vr i jdag 31 mei voor een avond-  

afvaart  van 19.00-21.30 naar  de Vlaardingse Vl ie t landen.   

 

T i jdens deze voor jaarsvaar tocht d ie in samenwerk ing  

met Natuurmonumenten wordt georganiseerd, geniet  je   

van de vogels en b loemenzee op de hooilandjes in  de  

Vl ie t landen. Van wi t  veenplu is , paarse koekoeksbl oemen 

tot roze p inksterb loemen. Van de spierwi t te lepelaar  tot  

de k leur ige grutto!   

De vr i jwi l l ige boswachters  verte l len je a l les  over  de  

b loeiende natuur  in  het voor jaar en over het werk  van  

een boswachter  in  een gebied waar  maar wein ig bos is .  

  

T ips van de boswachter t i jdens het varen :  

  Neem je verrek i jker mee  

  Trek kaplaarzen of  stevige schoenen aan, misschien gaan we even aan 

(moeras) land 

 

De afvaar t locat ie l igt  tegenover  het spor t -  en le isurecentrum Polderpoor t  en 

kaarten kun je reserveren v ia de webs ite van Natuurmonumenten 

 

 

Op zaterdag 18 mei wordt voor de zevent iende keer  de Westlander  Bus iness 

Trophy georganiseerd door  Scout ing Kwintsheul .  De W BT is een wedstr i jd met  

authent iek  zei lende West landers,  bemand door re lat ies en personeel van 

Westlandse bedr i jven d ie daarmee Scou t ing Kwintsheul  sponsoren.  Iedereen is 

van har te welkom om de vloot zei lende Westlanders te komen bek i jken.  

De start  van de eers te wedstr i jd  is  ongeveer  11.00 uur  b i j  de oude vei l ing in 

Maasland, de f in ish is rond 12.30 uur op de Foppenplas.   

Rond 13.30 uur  is  de s tar t  van de tweede wedstr i jd en de schepen worden rond 

15.00 uur  verwacht b i j  de f in ish aan de trambrug in Schip lu iden.  

 

En t i jdens de open dag op zondag 19 mei la ten leden van Scout ing Kwintsheul 

zien waarom scout ing zo leuk is!  Leuk om je k inderen en k le ink inderen mee 

naar toe te nemen.  De act iv i te iten zi jn van 13.00-16.00 uur . Er  is  veel te beleven 

in en rond het  gebouw aan de Raaphorst  in  Kwintsheul .  Zo kan er  b i jvoorbeeld  

worden geknutseld, cakejes vers ieren, knopen,  k l immen, v ir tueel ze i len, een 

vuur t je  maken en met  pop-up bootjes  varen.  Verder  staat er  een spr ingkussen op 

het veld en kan je (k le in)k ind geschminkt worden, terwi j l  de volwassenen zich 

kunnen laten informeren over  de (water)  scouts , want Scout ing Kwintsheul  zet 

zich in voor  beide takken van de scout ing.  

                              

                               

 

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/vlietlanden/agenda/voorjaarsvaartocht-door-de-vlaardingse-vlietlanden#2019-05-19T09:30


 

                              

                               

 

Bron:  HHD 

Bron:  HHD 

 

     In iemands Vaarwater zitten  

 

NOGMAALS: VLONDER LANGS DE NOORDHOORNSCHE WATERING  

 

NIEUWE REMMINGSWERKEN VOOR BRUGGEN IN DELFT  

 
Het Hoogheemraadschap van  

Delf land heef t  vergunning  

ver leend voor  het vervangen van  

de remmingswerken b i j  de  

Plantagebrug,  de Hambrug en de  

Abtswoudsebrug in Delf t ,  in  de  

Delf tse Schie. En voor  het   

verwijderen van een bedienings -  

huis je.  

 

De palen van de oude remmings -  

werken moeten minimaal  tot   

1,5 m onder  de vaste bodem en  

het leggerprof ie l  worden  

verwijderd.  

 

De vergunning vermeldt  n iet  op  

welke wijze de werkzaamheden  

zul len p laatsvinden, maar  dat  

zal  vermoedel i jk  wel  vanaf  het water zi jn.  Dus de kans is  groot  dat er pontons of  een 

werkschip voor  gebruik t worden d ie misschien wat oponthoud kunnen opleveren voor 

de doorvaar t.  

 

Voor  meer  informat ie:  HHD W atervergunning 2019-005006 

 

 

 

 

 

 

    Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  een    

    wi jzig ing gepubl iceerd op de vergunning d ie  

    vor ige maand is  afgegeven  voor  het  

    aanleggen van een vlonder langs de waterker ing       

    van de Noordhoornsche W ater ing in de n ieuw-   

    bouwwi jk  in Sion tussen knooppunt  12 en 13  

    ter  hoogte van de Z i lverschoon 31a in Rijswijk .   

     

    Zoek de verschi l len…………….  

    tussen de oude vergunning:  

    HHD Watervergunning 2019-004753   

    en de n ieuwe vergunning:  

    HHD W atervergunning 2019-006110 

 

                       Onbekend is  nog s teeds waar de v londer  voor    

                       gebruik t gaat worden . De Noordhoornsche   

    W ater ing is  de afgelopen maand niet breder      

    geworden,  dus a ls  de v londer bedoeld is  voor  het  

    aanleggen van vaar tu igen , kan di t  de doorvaar t  

    mogeli jk  belemmeren.   

    De n ieuwe vergunning geef t  h ier  ook geen     

    ui ts lui tsel  over .  

     

 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-18980/1/bijlage/exb-2019-18980.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-16096/1/bijlage/exb-2019-16096.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-18954/1/bijlage/exb-2019-18954.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     In iemands Vaarwater zitten  

Bron:  W OS                              

                               

 

 

 

Bron:  HHD 

  

WERKZAAMHEDEN VAARWEG BIJ DE VERKADESTRAAT  IN MAASDIJK  

 

 

 

VEERPONT DE KWAKEL WEER DAGELIJKS IN DE VAART  

 

Het veerpontje tussen de Broekpolder in Vlaardingen, ' t  Jachthuis  in Maasland en 

de Kwakelweg in Maasland vaart  s inds deze maand weer op doordeweekse 

dagen. Tussen oktober en apr i l  gaat het pont je a l leen in het  weekend en de 

feestdagen bi j  mooi  weer , maar tussen m ei en september gaat het  veer dagel i jks 

heen en weer .  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boot je vaar t 

dankzi j  de inzet van 

vr i jwi l l igers  en 

wordt  beheerd door 

het Coöperat ief  

Beheer 

Groengebieden 

Midden-Delf land.  

Zowel voetgangers 

a ls f ie tsers  kunnen 

er van gebruik  

maken,  een kaart je 

kost nog geen euro 

per  persoon.  

 

 

 

Het Hoogheemraadschap van Delf land 

heef t  vergunning ver leend voor het  

ver leggen van de boezemwatergang 

paral lel  aan de Verkadestraat  in  

Maasdijk .   

Di t  is  nodig voor  de aanleg van r io ler ing 

langs de woningen aan de Verkadestraat  

6 tot en met  22.   

De watergang wordt 1,5 m opgeschoven 

en kr i jg t  meteen een vaste breedtemaat 

van 4,5 m op de water l i jn .  Omdat de 

vaarweg hier  wat  aan de krappe kant  is ,  

is  4,5 m een verbeter ing op de huid ige 

s ituat ie.    

Op d it  moment is  onbekend of  en 

hoeveel  over last  er  za l zi jn voor het  

vaarverkeer,  maar de werkzaamheden 

gaan n iet vanzelf .  

 

Meer  informat ie:  

HHD W atervergunning 2019-004422 

 

 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-20918/1/bijlage/exb-2019-20918.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     In iemands Vaarwater zitten  

In  de n ieuwsbr ief  Voor tvarend Westland 

van apr i l  2019 is b i j  het  stuk je over  de 

Werkzaamheden aan de 

Petroleumhaven en Calandkade  in Den 

Haag per abuis a l leen de locat ie van de 

Petro leumhaven aangewezen.  

 

De locat ie van de werkzaamheden aan 

de Calandkade l iggen ru im een k i lometer  

ten zuidwesten h iervan.   

 

Meer  informat ie:  

HHD W atervergunning 2018-023231  

 

Bron:  HHD 

     Man overboord  

 

Hoogheemraadschap  

van Delf land heef t  een 

onthef f ing ver leend op 

het verbod te varen met  

een gemotor iseerd vaar-

tu ig op de Musschen-

water ing in Poeld i jk .   

De Musschenwater ing is  

een bewegwijzerde 

kanoroute d ie net ten 

noorden van knooppunt 

44 l ig t ,  vanaf  het Lopend 

Gat  tot  aan de 

Monsterseweg in 

Poeld i jk .   

VAARONTHEFFING MUSSCHENWATERING IN POELDIJK  

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  

 

 

Meer informat ie:  HHD Vaaronthef f ing 2019-005799 

 

RECTIFICATIE 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-16075/1/bijlage/exb-2019-16075.pdf
mailto:VoortvarendWestland@gemeentewestland.nl
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-22304/1/bijlage/exb-2019-22304.pdf

