
 

Maart 2020                               

 

Bron:   

Mour ik  Infra  

WOS 

W est landers.nu  

 

(GEEN) BEDIENING HAVENSPOORBRUG VLAARDINGEN 

Bron:  

Havenmeester  

Ron van 

Doorn  

 

     In iemands Vaarwater zitten  

 

ZWAANSHEULBRUG IN HONSELERSDIJK  

In  de media veel ber ichten over  de opening van de Zwaanheulbrug voor het  verkeer…. 

het wegverkeer!   

Maar  hoe zi t  het nu met  het vaarverkeer?  

 

Na een per iode van hard werken is  de vernieuwde  

Zwaansheulbrug weer  open voor autoverkeer .  

Het construct ieve deel  is  gereed en momenteel   

wordt  nog gewerkt aan de afbouw, het metselwerk   

en de authent ieke deta i ls .   

 

Zodra di t  k laar  is  en de bouwketen van het  terrein  

verwijderd zi jn,  wordt  de Str i jp d ie door  a l le  

kabel-  en le id ingwerkzaamheden behoor l i jk   

overhoop is gehaald weer  op d iepte gebracht .   

Tot die t i jd  bl i j f t  de gele boeienl i jn gesloten omdat  

er  nog obstakels onder het  wateroppervlak kunnen  

zi t ten.  

 

Eind week 16 zal  de doorvaart  weer mogel i jk  zi jn ,  dus met een beetje mazzel  is  de 

Zwaanheulbrug b i j  het  begin van het  vaarseizoen weer open! .  

 

Westlanders.nu Einde vernieuwing Zwaansheulbrug in zicht  

Westlanders.nu Zwaansheulbrug e ind van de week weer open  

WOS Middelbroekweg weer open  

 

 

Er waren onderhoudswerkzaamheden gepland aan de spoorbrug in Vlaardingen,  

waardoor  deze n iet kon worden bediend voor  de scheepvaart  van donderdag 19 

maart 01.00 uur  tot za terdag 21 maart  05.00 uur .   Onderdoorvaar t van de 

spoorbrug zou wel mogel i jk  b l i j ven.   

      

Door onvoorziene omstandigheden zi jn  deze  

werkzaamheden uitgeste ld,  maar tot  wanneer is  

onbekend.  

 

Nadere informatie b i j  de centra le brug -/  

s luisbediening van de Havendienst  

Vlaardingen op te lefoonnummer  

010 –  2484333 of  mari foonkanaal  20.  

 

https://www.westlanders.nu/verkeer/einde-vernieuwing-zwaansheulbrug-in-zicht-34515/
https://www.westlanders.nu/verkeer/zwaansheulbrug-eind-van-de-week-open-34583/
https://www.wos.nl/middel-broekweg-vrijdagmiddag-weer-open/nieuws/item?1154478


 

     In iemands Vaarwater zitten  

 Bron:    

HHD 

Gem W est land                              

                               

 

STREMMING SPOORBRUG KERSTANJEWETERING RIJSWIJK  

 

 

Bron:  HHD  

  

In  het weekend van week 16 zal  de Kers tanjeweter ing gestremd zi jn wegens 

werkzaamheden aan de spoorbruggen /spoorverdubbel ing over  de 

Kerstanjeweter ing in Rijswijk .  De werkzaamheden val len samen met de 

afslu it ing van ’ t  Haantje,  dus zi j  d ie daar een bootje hebben l iggen,  kunnen er  

n iet b i j .  

De stremming zal  in de per iode van 17 apr i l  t /m 20 apr i l  worden 

aangegeven met bebording,  inclus ief  waarschuwingen op het 

Ri jn-Schiekanaal  

 

Meer  informat ie:  HHD Verkeersbeslu it  2020-001663  

 

TIJDELIJKE BOUWBRUG OVER DE NIEUWE VAART IN ‘S GRAVENZANDE  

 

In  de Poelpolder  wordt  een grote n ieuwbouwwijk  gereal iseerd in verschi l lende 

fases.  Telkens wordt er een deelp lan vol ledig  

ontwikkeld en aangelegd voordat  met het volgende bouwpro ject  

wordt  gestart .  

 

Om het  bouwverkeer gescheiden te kunnen houden van het  

verkeer  van de opgeleverde en inmiddels bewoonde woningen  

is  er  een n ieuwe bouwweg nodig tussen knooppunt 34 en 38, d ie  

met een t i jdel i jke brug over de Nieuwe Vaar t  gaat  naar de  n ieuwe  

bouwlocat ie.  

Vanwege het  zware bouwverkeer  kan de t i jde l i jke brug n iet   

teveel  hoogte kr i jgen, er is  te wein ig ru imte om de aanr i jhel l ing  

te maken aan weerskanten van de brug.   

 

In  over leg met rondvaartondernemers en St icht ing Ste l l ing 33,   

d ie in  verband met het  75 jar ig jubi leum bevr i jd ing WOII en de  

daarop volgende jaren begele id bezoek mogeli jk  wi l  maken aan  

de bunker daar  met een lage open boot ,  is  er  nu een brug in het   

ver lengde van de Nobelstraat aangevraagd met een doorvaart -   

hoogte van minimaal  1,30 m en 5 ,00 m doorvaar tbreedte.   

 

Hiermee denkt iedereen de komende jaren wel u it  de  

voeten te kunnen zolang de doorsteek van de gedempte en  

weer terug gegraven tankgracht geen fe it  is .  

 

Meer  informat ie:  HHD Watervergunning 2020-004183  

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-10432/1/bijlage/exb-2020-10432.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-12585/1/bijlage/exb-2020-12585.pdf


Bron:  HHD  

Bron:   

WOS                              

W atersport -  

verbond                               

 

     De Vlag in top  

     In iemands Vaarwater zitten  

Bron:  HHD  

Het project rond het heropenen va n de Monstersche Sluis  in  Maass luis  is  een 

voorbeeld voor eenzel fde soort  project  in  Gouda. Burgemeester  Edo Haan heef t  

afgelopen week zi jn  Goudse col lega Pieter Verhoeve de his tor ische b innenstad en 

de s lu is  la ten zien.  

 

         Voordat  het gezelschap aan de    

stadswandel ing met vaartocht  

begon, gaf  voorzi t ter  Bert  de 

Reuver van de St icht ing 

Monstersche Slu is u it leg over  de 

totstandkoming van het proces en 

de f inanc ier ing ervan;  b i jvoorbeeld 

door  de verkoop van b ier,  wi jn , 

kunstobjecten van Maass lu ise 

kunstenaars en b i jdragen van de 

lokale bre ic lub.  

 

 

De Goudse delegat ie was onder de indruk  van de manier  waarop  de Monstersche 

Slu is  door een burger in it iat ief  weer is  heropend. Afgesproken is dat  de st icht ing 

Monstersche Slu is de Goudse delegat ie gaat  advise ren om de Goudse Havens lu is 

weer te heropenen.  

 

Zie ook:  

Waterspor tverbond Vaartocht  ter  inspirat ie  voor  IJsself ront  Gouda  

Waterspor tverbond Maass lu is  en Midden-Del f land onts loten door gerestaureerde 

s luis  

 

 

 

  

De Str i jp in Honselersdi jk  wordt  op 17 mei 2020 van 8.00 tot   

11.00 vol ledig gestremd voor dr ie uur t jes , vanaf  de  

Middelbroekweg tot aan de Zweth.   

Op dat  t i jdst ip v indt de W estlandtr ia thlon p laats,  waarbi j  eers t  

een heel  eind over de Str i jp wordt gezwommen, gevolgd d oor   

een stuk f ie tsen en lopen.  

 

Leuk om naar te k i jken, maar  gevaar l i jk  voor de zwemmers ,  

wanneer  je   er  tussendoor  gaat  varen.   

Rekening mee houden dus!  

 

HHD Verkeersbeslu it  2020-002776 

 

 

STREMMING STRIJP WEGENS DE WESTLAND TRIATHLON  

MONSTERSCHE SLUIS VOORBEELD VOOR GOUDA!  

https://www.watersportverbond.nl/nieuws/vaartocht-ter-inspiratie-voor-ijsselfront-gouda
https://www.watersportverbond.nl/nieuws/maassluis-en-midden-delfland-ontsloten-door-gerestaureerde-sluis
https://www.watersportverbond.nl/nieuws/maassluis-en-midden-delfland-ontsloten-door-gerestaureerde-sluis
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-12323/1/bijlage/exb-2020-12323.pdf


 

     Reilen en zeilen  

Bron:  HHD                              

                               

 

Bron:   

Natuur l i jk   

Nicole  

 

 

     Trossen los  

 
  

VAARTOCHT  DELFT –  VAN NELLE FABRIEK 

 

Organisat iebureau Natuur l i jk  Nicole b iedt d é kans om het unieke Unesco 

Werelderfgoed,  de Van Nel le Fabriek ,  te  bezoeken op een heel b i jzondere wijze;  

varend vanui t  Delf t  naar Rotterdam.  

 

Nog enkele p laatsen beschikbaar : .  

Vr i jdag 27 maar t  

Zaterdag 18 apr i l   

Zondag 26 apr i l  ( reservedatum) 

 

Zondag 10 mei (moederdag)  

Van Nel le  -  Porcele i jne f les / Paauw 

 

Voor  meer  informat ie:   

Natuur l i jk  Nicole.com  

Van Nel le Fabr iek  

 

Aanmelden via de mai l  natuur l i jkn icole@gmai l.com  of  bel  met 06-26668727  

 

NIEUWE BRUG OVER DE WENNETJESSLOOT 

 

 Het Hoogheemraadschap van Delf land  heef t  bes loten om een 

vergunning af  te geven voor het aanbrengen van een brug over de 

Wennetjess loot .  

In  eers te ins tant ie was de gemeente Den Haag van p lan om al leen 

een f ietsbrug aan te brengen, a ls  toekomstige f ie tsonts lu it ing naar  

het W estland.  

Na d iscuss ie over  de bereikbaarheid b i j  ca lamite i ten van het  

nabi jgelegen vi l lapark  Ui thofs laan is de locat ie opnieuw overwogen 

en heef t  de gemeente Den Haag het  brugontwerp aangepast ten 

behoeve van k le ine hulpdiensten.  

 

De n ieuwe brug komt tussen knooppunt  30 en 41,  ter  ho ogte van 

Wenpad 22d,  en kr i jg t  een doorvaar thoogte van minimaal 1,80 m met 

een doorvaar tbreedte van minimaal 5,00 m. Deze locat ie is  

gezamenl i jk  door  de gemeente Den Haag en gemeente W estland 

bepaald.   

 

Voor  de aanleg wordt gebruik  gemaakt van pontons waar door er  

t i jdens de bouwwerkzaamheden geen vaarverkeer mogel i jk  zal  zi jn ,  

vaarverkeer zal  worden omgeleid, maar  een stremmingsbes lu it  is  nog 

n iet aangevraagd.  

 

Meer  informat ie:  HHD Watervergunning 2019-012250 

 

http://natuurlijknicole.com/vaartocht
https://www.vannellefabriekrotterdam.com/nl/home/
mailto:natuurlijknicole@gmail.com
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-8139/1/bijlage/exb-2020-8139.pdf


 

Bron:  W OS                             

                               

 

     Reilen en Zeilen  

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  bes loten  

een vergunning af  te geven voor het  aanleggen en  

hebben van een n ieuwe recreat iehaven langs de  

Groote Gantel aan de Pouwels laan 1 in  Honselersdi jk .  

Inc lus ief  de inr icht ing met steigers en een brug over   

de Gantel  met en doorvaar thoogte van min imaal  1,80 m  

en een doorvaartbreedte van minimaal 5,00 m. 

 

De in i t ia t iefnemer Bola Mar it iem wi l  de ze haven,  

waarvoor  min imaal  799 m2 water wordt gegraven  

bui ten het  prof ie l  van de Gantel ,  gaan exploi teren.  

 

De locat ie l igt  tussen knooppunt  27 en 45 en is  b i j  de  

meesten bekend als de voormal ige jachtwerf  van Van Zeij l .  

 

Zie ook: HHD Watervergunning 2020-002185 

 

De werkzaamheden voor het  vers tevigen van de kademuur aan de Goudsteen in 

Maass lu is l iggen op schema. Ruim een maand geleden begonnen de 

werkzaamheden na een lange voorbereid ingst i jd.  De kademuur moet  volgens de 

n ieuwe normen 20 cent imeter  worden opgehoogd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het vul len wordt de buis afgedekt met  een emmer om het  beton goed te laten 

u itharden.  De werkzaamheden trekken veel bek i jks. Spec iaal daarvoor  is  een 

u itk i jkpunt  gecreëerd. De werkzaamheden zi jn,  a ls  a l les meezi t ,  e ind apr i l  k laar  

en dan kunnen ju l l ie  er weer kanoën tussen knooppunt  7 en 40, a ls je  de kano  

overdraagt op een paar locat ies,  want  het is  nog wel een route met  k le ine 

obstakels .  

 

YouTube W erkzaamheden kademuur l iggen op schema  

 

Langs deze kanoroute 

worden nu tussen de 

damwand en de  kademuur 

ronde buizen geplaats t.  Deze 

buizen worden later gevuld 

met beton om de boe l te 

verstevigen.  De buizen 

hebben een lengte van e lf  

meter per s tuk en worden op 

e lkaar gelast zodat ze  22 

meter de d iepte ingaan,  en 

de kademuur  zo vast a ls een 

huis  komt te staan.  

 

Bron:  HHD                             

                               

 

                               

 

                               

 

NIEUWE RECREATIEHAVEN IN HONSELERSDIJK  

 

WERKZAAMHEDEN GOUDSTEEN LIGGEN OP SCHEMA 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-12576/1/bijlage/exb-2020-12576.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3SgKTI7LmAg&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                               

 

Bron:HHD 

     Reilen en Zeilen  

Het Varend Corso heef t  u ite indel i jk  toch een toezegging gekregen van de 

gemeente Den Haag voor  25.000 euro als f inanc ië le ondersteuning.   

 

Hiermee is n iet het  hele  f inancie le p laat je rond  

maar door meer te leunen op de zelf redzaamheid  

van de deelnemers, za l het  a l lemaal wel  goed   

komen volgens de organisat ie.  

En dat b l i jk t  ook a l  wel u it  het fe i t  dat  het  corso  

d it  jaar toch naar Vlaardingen vaar t omdat er  een  

aanta l  Vlaardingse ondernemers is opgestaan,   

waardoor  het  bedrag dat  nu vanui t  Vlaardingen  

komt toch voldoende is.  

 

In  totaal zi jn  er ru im 60 aanmeldingen b innen  

voor  het grootste Varend Corso ooit !  

 

WOS Varend Corso kr i jgt  25.000 euro van Den Haag  

WOS Varend Corso toch naar  Vlaardingen 

 

 

Bron:  W OS 

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  

twee vergunningen ver leend voor het aanleggen 

van nieuwe voetgangersbruggen over  de 

grachten in Delf t .   

 

Een voetgangersbrug over  de Lange Geer  en een 

voetgangersbrug over  de Oude Delf t  voor een 

betere bereikbaarheid van het Arsenaal (voormalig 

Legermuseum).  

De bruggen kr i jgt  een minimale  doorvaarthoogte 

van 1,80 m en doorvaartbreedte van 3,5 m.  

 

 

HHD W atervergunning 2020-003073 (Lange Geer)  

HHD W atervergunning 2020-003074 (Oude Delf t)  

 

 

  

  

WEL EN WEE VAREND CORSO 

 

TWEE NIEUWE VOETGANGERSBRUGGEN OVER GRACHTEN DELFT 

 

    

https://www.wos.nl/varend-corso-krijgt-25-000-euro-van-den-haag/nieuws/item?1153761
https://www.wos.nl/varend-corso-t%c3%b3ch-naar-vlaardingen-maar-wel-twijfels-over-voldoende-boten/nieuws/item?1154072
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-9885/1/bijlage/exb-2020-9885.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-9886/1/bijlage/exb-2020-9886.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:  

Omroep W est  

Gem Den Haag                              

                               

 

     Reilen en Zeilen  

  

STEIGER LANGS DE BOONERVLIET 

 
Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  een 

vergunning ver leend voor  de aanleg van een ste iger 

langs de Boonervl ie t ter  hoogte van de Tooroplaan in 

Maass lu is. De s te iger mag maximaal 3,5 m uits teken 

vanaf  de oever l i jn  en over  een lengte van 12 m langs 

de oever l i jn  worden aangebracht.  

 

Di t  deel  van de Boonervl ie t wordt gezien a ls  een 

kanoroute,  maar aanwonenden kunnen er met  lagere 

schui ten gewoon komen en b i j  huis  hun boot 

aanleggen.  

 

Meer  informat ie:  

HHD W atervergunning 2020-004231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACHTEN TERUG IN DEN HAAG  

 

De Haagse gemeenteraad wi l  meer  ru imte b ieden aan water  in  Den Haag. Volgend 

jaar  wordt  er begonnen met  het  terugbrengen van de gracht b i j  het  Piet  Heinple in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide bruggen uit  1902 aan de Elandstraat en de Anna Palow nastraat worden 

vervangen, het  dak gaat  van de grachten af  en het Piet  Heinplein kr i jgt  een 

n ieuwe indel ing.  In het  ontwerp staat  een n ieuwe opstapplek voor rondvaart en 

hun passagiers  gepland.  

 

Di t  jaar wordt het ontwerp afgerond en in 2021 s tar t  Den Haag met de  

werkzaamheden.  

 

Meer  informat ie:  

OmroepW est Grachten terug in Den Haag  

YouTube Plannen voor  terugbrengen Haagse Grachten  

Den Haag Piet  Heinple in wordt  opnieuw inger icht  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-9888/1/bijlage/exb-2020-9888.pdf
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3999854/Grachten-terug-in-Den-Haag-Volgend-jaar-al-bij-het-Piet-Heinplein
https://www.youtube.com/watch?v=z3N9KKzaFs4&feature=emb_logo
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/piet-heinplein-wordt-opnieuw-ingericht.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De Scheepstoeter  

Bron:  HHD 

Bron: 

Westlanders.nu 

 
 

WIE IS DE EIGENAAR VAN DEZE PRACHTIGE BOOT?  

 

Het Hoogheemraadschap van Delf land is  op zoek naar de e igenaar  van een 

bootwrak in Monster.  De boot  l ig t  nabi j  de Vlot laan 350, heef t  een zwar te 

onderkant en een wit te b innenkant  en is  on geveer  vier  meter  lang en twee meter  

breed.  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenaren kunnen zich b i j  Delf land melden via het  nummer 015 -260 8108.  

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  

 

WEER SCHEEPSBRAND AAN DE LANGE WATERING IN KWINTSHEUL  

 

De brandweer  van W ater ingen moest  afgelopen 

donderdag om 19:40 uur naar  de Lange 

Water ingkade voor  een scheepvaar tbrand ter 

hoogte van de W estlandroute .   

Bi j  aankomst stond een aangemeerde boot  in 

l ichter laaie. Brandweerl ieden zi jn  enige t i jd bezig 

geweest met  b lussen, maar het vaartu ig brandde 

ondanks de inzet  grotendeels  u i t .  

Het is  de derde keer  dat  daar een boot  langs de 

kant in brand is gestoken.  

 

Tips voor de pol i t ie!  Bel naar 0900-8844.  

Liever anoniem… .  dan 0800-7000!  

 

Westlanders.nu W ederom scheepsbrand aan de 

Lange W ater ing  

 

Om de doors troom van de vaart  

te  verbeteren is Delf land vaak op 

zoek naar de e igenaren van 

(b i jna) gezonken boten.  Als  ze 

n iet weggehaald worden, doet 

het hoogheemraadschap di t  ze lf  

en worden de kosten op de 

e igenaar  verhaald.  Als  er  geen 

e igenaren zi jn d ie de boot 

c laimen, wordt deze ges loopt .   

 

 

 

mailto:VoortvarendWestland@gemeentewestland.nl
https://www.westlanders.nu/nieuws/wederom-scheepsbrand-aan-de-lange-watering-34680/
https://www.westlanders.nu/nieuws/wederom-scheepsbrand-aan-de-lange-watering-34680/

