
 

Oktober 2019                               

 

Bron:  W OS 

 

TESTSLUITINGEN HOOGHEEMRAADSCHAP UITGESTELD!!   
Bron:  

Kar l  Bar t  

(HHD)  

 

     In iemands Vaarwater zitten  

 

 

 

KADEMUUR IN SCHIPLUIDEN VOLGEND JAAR AAN DE BEURT  

Het Hoogheemraadschap van Delf land meldt  dat een aanta l van de tes ts lu i t ingen 

d ie v ia een n ieuwsf l i ts  op 26 september j l .  onder  de aandacht  zi jn gebracht in  

verband met de verwachte neers lag zi jn gewijzigd:  

  Zi jde, Schip lu iden/Maasland op vrijdag 11 oktober  (deze is gedeel te l i jk  

gestremd, doorvaart  b l i j f t  mogel i jk )  

  Gaag, Schip lu iden/Den Hoorn op vrijdag 11 oktober  (deze is  gedeelte l i jk  

gestremd, doorvaart  b l i j f t  mogel i jk )  

  Look, Den Hoorn op vrijdag 11 oktober  

  Rei jnerwater ing, W ater ingse Veld Den Haag op maandag 14 oktober  

  Nieuwe Vaart  Madeste in,  Den Haag op maandag 14 oktober  (deze is 

gedeel te l i jk  gestremd, doorvaar t b l i j f t  mogel i jk )  

 

De kademuur in Schiplu iden voldoet  nog n iet  aan de vei l igheidseisen en moet  

daarom worden verstevigd. Op di t  moment  is  er  geen reden tot paniek, maar we 

moeten k laar zi jn voor  de toekomst , laat het  Hoogheemraadschap van Delf land 

weten. Als er  n iets  gebeur t,  kunnen de kades door hevige regenval overstromen.  

 

De werkzaamheden worden in het  dorp gedaan over  een lengte van 600 meter ,  

tussen de Zouteveensebrug en pavi l joen ' t  Middelpunt .  Aan a l lebei de 

waterkanten worden sta len damwanden gezet.  De Vlaardingsekade is  nu helemaal 

afgewerkt met hout en dat  komt ook weer  terug. Aan de dorpskant l igt  beton,  ook 

dat komt terug na het p laatsen van de wanden. Er  wordt  zoveel mogel i jk  vanaf  het 

water  gewerkt.  

 

De werkzaamheden beginnen volgend jaar september  en duren tot  het voor jaar  

van 2021.  



 

                              

                               

 

 

 

Bron:  HHD 

ONDERHOUD AAN DE DELFHAVENSE SCHIE  

 

Bron:  HHD   

 

     In iemands Vaarwater zitten  

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  het  

Projectp lan Buitenwaters loot  320 + 324 vastgesteld.  

Dat projectp lan heef t  betrekk ing op kadeonderhoud  

van een zi j tak  van de Bui tenwaters loot  in Delf t .   

De werkzaamheden moeten vanaf  het water worden  

u itgevoerd.  Gezien het  fe it  dat  de zi j tak  erg krap is,  

is  de verwacht ing dat er enige over las t za l  onts taan  

op de doorgaande vaarroute van de Bui tenwaters loot .  

 

De u i tvoer ing is gepland van e ind 2019 tot begin 2020 .  

 

Meer  informat ie:  

HHD Beslu i t  2019-45238 

HHD Projectp lan Buitenwaters loot  

 

WERKZAAMHEDEN AAN DE BUITENWATERSLOOT IN DELFT  

 

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  

vergunning ver leend voor  het  

gebruik  van een vaarbaar  ponton  

(ponton met  werkschip) b i j  

onderhoudswerkzaamheden aan  

een betonnen kunstwerk  dat   

onderdeel is  van de A20 .  

Vermoedel i jk  wordt daarmee de  

Giessenbrug in Rot terdam  

bedoeld over de Delfhavense  

Schie vlakbi j  knooppunt  50.  

 

Voor  meer  informat ie:  

HHD W atervergunning 2019-011803 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2019-10143.html
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-45234/1/bijlage/exb-2019-45234.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-45405/1/bijlage/exb-2019-45405.pdf


 

Bron:   

AD-Den Haag  

MVRDV                             

                               

 

     De Vlag in Top  

     Een schot voor de Boeg  

Bron:  W OS                              

                               

 

  

119 JAAR OUDE BEURTVAARDER JANSJE GERED  

 

De inzamel ingsact ie om motorschip Jansje u it  Maass lu is  te redden is  ges laagd !   

De st icht ing Vr ienden van Beur tvaarder Jans je was een inzamel ingsact ie gestart  

om het 119 jaar  oude Maass lu ise  schip te maken.  

 

De Jansje van de fami l ie  Van Baalen is  a l generat ies  famil iebezi t .  Vanaf  1900 voer 

de boot  tussen Maass lu is en Rotterdam als beur tvaarder.  De boot  bracht huisraad 

en levensmiddelen van en naar  Rot terdam. Dat gebeurde tot  halverwege de jar en 

'70 waarna zi j  een paar jaar s t i l  is  komen te l iggen.   

De laats te te lg W im van Baalen kon het n iet  aanzien dat de boot  n iet  meer voer en 

knapte haar op.  De Jansje werd ondergebracht  in  een s t icht ing en re isde door het 

hele land om demonstrat ies te geven .  Door s l i j tage was de s tuuraandr i jv ing kapot 

gegaan. Ui twi jken op de grote r iv ieren was daardoor  levensgevaar l i jk  geworden.   

 

Maar…inmiddels is  de boot gemaakt en 

vaar t zi j  weer.  De s t icht ing is een gul le 

gever  tegen gekomen die het vol ledige 

bedrag van 20.000 euro heef t  betaald.  

 

 

 

 

 

Samen met buurtbewoners  en een architectenbureau  

heef t  In it iat iefgroep Grachten Open  een p lan  

ontworpen om de h istor ische Haagse grachtengordel    

weer terug te brengen in de stad.   

Het p lan is  19 september  aangeboden aan  

wethouder  Revis van Stadsontwikkel ing.  

 

Aan de vis ie  is  ruim anderhalf  jaar intensief  gewerkt.   

Voor  elke gracht  is  een p lan bedacht .  Het  herste l   

van sommige grachten is  zelf s  re lat ief  eenvoudig te  

real iseren volgens de ini t ia t iefgroep,  en voor   

andere grachten zi jn a lternat ieven bedacht  d ie de  

aantrekkel i jkheid en culture le ident i te it  van Den Haag moeten versterken.  

 

Er is  ruimte voor  waterrecreat ie, terrasjes aan het water en natuur  middenin de 

stad.  Tevens voorziet  het p lan in verbeter ing van de groenvoorzien ingen,  meer 

speelplekken en leefru imte voor gezinnen.  

 

Meer  weten:  

AD Haagse gedempte grachten heropenen  

 

 

PLAN OM GEDEMPTE GRACHTEN IN DEN HAAG TE HEROPENEN  

 

https://www.ad.nl/den-haag/plan-om-gedempte-grachten-te-heropenen-zo-wordt-den-haag-weer-mooi~a6826dc4/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web


 

THEMAPARK DE WESTLANDSE DRUIF SLUIT DE DEUREN  

 

Bron:W OS 

W est landers.nu   

                             

                               

 

     Het Schip in gaan  

 
  

HOUD DE BOTENDIEVEN! 

 

  

Bron:W OS 

W est landers.nu  

 

Twee jongens dachten half  september  hun n ieuwe boot op  

te halen b i j  de Oranjesluis  in  Maasdijk .  Maar g ingen er  per   

ongeluk met de verkeerde boot  vandoor .  De e igenaar   

waarschuwde de pol i t ie en een k lopjacht  volgde.  

 

      Op de boot kregen de jongens  

      al ler lei  appjes en te lefoontjes ,  

      waardoor  ze begrepen dat  het   

      over  hun g ing. En dat ze  

      kenneli jk  de verkeerde schuit   

      hadden meegenomen.  

      Toen hebben ze zelf  maar de meldkamer gebeld      

      waarna ze door  agenten zi j n  aangehouden   

      achter in de Maasdijk  en mee moesten naar het   

      bureau totdat  het misvers tand was opgelost .  

 

Meer  informat ie:  

WOS Botendiefsta l  b i j  Oranjes lu is b l i jk t  misverstand  

Westlanders.nu Klopjacht  op botendieven bl i j k t  misvers tand  

WOS Botendieven bel len zelf  maar de pol i t ie  

 

 

De Westlandse Druif  aan de Vlotwater ing ter  hoogte van knooppunt  26 s topt er 

e ind d it  jaar  mee.  De laatste jaren werd het  steeds moei l i jker om de zaak 

draaiende te houden,  minder aanloop, minder vr i jwi l l igers en meer  e isen aan de 

dru iventeel t .   

 

De meesten hebben er  wel eens aangelegd voor   

een bak je kof f ie  of  om iets te eten .  

Het is  een leuke p lek om even langs te gaan,  met  

een goede s teiger,  een ter ras in  het zonnetje en  

een mooi natuur- /recreat iegebied aan de overkant.   

W ie heef t  belangste l l ing om er weer  wat  van te  

maken?  

 

Meer  informat ie:  

WOS Einde voor  Themapark De W estlandse Druif  

Westlanders.nu De West landse Druif  gaat deuren s lu iten  

Westlanders.nu W V wi l  dru iventu in voor W estland behouden  

 

    

https://www.wos.nl/bootdiefstal-bij-oranjesluis-blijkt-misverstand/nieuws/item?1143029
https://www.westlanders.nu/nieuws/klopjacht-op-bootdieven-blijkt-misverstand-32741/
https://www.wos.nl/bootdieven-bellen-zelf-maar-de-politie/nieuws/item?1143007
https://www.wos.nl/einde-voor-themapark-de-westlandse-druif/nieuws/item?1143816
https://www.westlanders.nu/nieuws/themapark-de-westlandse-druif-gaat-deuren-sluiten-32848/
https://www.westlanders.nu/politiek/westland-verstandig-wil-druiventuin-voor-westland-behouden-32852/


 

                              

                               

 

Bron:  W OS 

Bron:   

Westlanders.nu 

 

     Het logboek  

15 JAAR BOOTTOCHT TANKGRACHT ATLANTIKWAL L MUSEUM 

 

 

T i jdens Open Monumentendag  in  

Schip lu iden zi jn  ook weer  de 

tradit ionele botenraces gehouden 

met zei lende west landers.   

 

De boten ver trokken vanuit  het 

centrum en maakten een rondje om 

het dorp.  De schippers  konden 

gebruik  maken van de wind,  maar 

soms moest er ook gejaagd 

worden. Dat houdt in dat  de boot  

met een touw moet  worden 

voor tgetrokken door de 

bemanning.  

 

Voor  een leuke rappor tage van het evenement :  

YouTube Botenraces Schip lu iden  

 

Het is  a l  weer 15 jaar  geleden dat  de eers te boottocht georganiseerd werd door het  

At lant ikwal l -museum. Het museum wil  met excurs ies  de samenhang tu ssen de losse 

bunkers en bunkercomplexen benadrukken.  Samen vormden de bunkers met 

versperr ingen,  mijnenvelden en het schootsveld de verdedig ings l in ie van de tweede 

tankgracht .  De bunkers d ie worden bezocht  hebben of f ic ieel  geen momentenstatus,  

maar monumentaal  zi jn ze zeker.   

 

In  de afgelopen 15 jaar is  er veel  veranderd.   

Diverse bunkers  zi jn  ges loopt  om plaats te maken  

voor  een bedr i jventerre in of  een weg.   

Maar  er  is  ook goed n ieuws .  Door de toegenomen  

belangste l l ing is er erkenning voor  de bunkers en  

de tankgracht .  Er  is  een bunker verplaats t en een  

weg in ‘s -Gravenzande is  de Gedempte tankgracht  

genoemd. Verder heef t  de provinc ie de At lant ikwal l   

a ls erfgoedl i jn  benoemd, zi jn  d iverse bunkers  in  het   

Westland gemeentel i jk  monument geworden en in  

Hoek van Hol land zi jn  de bunkers in het  Vinetaduin  

ze lfs  r i jksmonument.  

  

Het At lant ikwal l -museum is a l weer  bezig met  de voorbe reidingen voor  volgend jaar.  

Er zal  dan een n ieuw bunker complex aan de tweede tankgracht,  d ie voorheen n iet  te 

bezoeken was,  aan de  excurs ie worden toegevoegd.  

 

 

HISTORISCHE BOTENRACE IN SCHIPLUIDEN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xN4bcCoYWYg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De Vaart erin houden 

 

Bron:  W OS 

De kop van het  Varend Corso Westland 2020 is  er  af .  T i jdens de s tar tb i jeenkomst 

in Kwintsheul  zi jn  afgelopen d insdag de eers te twint ig  t i te ls  van de botenparade 

vergeven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was ook de eers te b i jeenkomst s inds bekend is  geworden dat het corso 

volgend jaar  vier  dagen duur t en ook door  de grachten van Den Haag vaar t.   

Hierdoor  moeten n iet a l leen de schippers  en de opvarenden een dag langer 

varen, maar  ook de ar rangementen moeten een dag langer mee kunnen.  

 

Het extra rondje door Den Haag werd door  de aanwezige deelnemers vooral  

toegeju icht ,  het betekent meer toeschouwers en het  is  goed voor de bekendheid 

van het corso.  

 

Meer  informat ie:   

WOS Corso heef t  eers te 20 deelnemers b innen  

 

De b i jeenkomst stond helemaal in 

het teken van het  thema Showtime  

en werd opgeluis terd met een 

goochelshow en toneel - ,  zang-  en 

dansoptredens  

De corsodeelnemers konden zich 

vervolgens inschr i jven op zest ig 

t i tels :  van musicals , to t muziek in 

het a lgemeen en f i lms.  

 

 

 

VAREND CORSO HEEFT EERSTE TWINTIG DEELNEMERS VOOR 2020  

 

Tot s lot….  

 

Volgende maand  komt er geen Voortvarend Westland u i t  zoals  ju l l ie a l lemaal  gewend zi jn.   

Wel zal er  een ui tgek lede vers ie met  alleen maar watervergunningen zonder extra toel ichting   

in jul l ie mailbox val len . Lees ze zorgvuld ig,  ze kunnen zomaar van belang zi jn  voor  dat  stuk je 

van het vaarnetwerk  waar  je  veel  gebruik  van maakt !   

 

 
 

 

     De Scheepstoeter  

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  op geven ,   

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

 

 

https://www.wos.nl/corso-heeft-eerste-twintig-deelnemers/nieuws/item?1144623
mailto:VoortvarendWestland@gemeentewestland.nl

