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Zoals ook ons nieuwe filmpje over de
zeespiegelstijging duidelijk maakt, zal er
blijvend gewerkt moeten worden aan
onze veiligheid. Daarom is ook de taak
van onze vrijwilligers nooit voltooid.
Steeds opnieuw zullen opvolgende
generaties waterbewust moeten worden
gemaakt. Voor onze vrijwilligers is het
een grote uitdaging om dat bewustzijn
op een aanschouwelijke en boeiende
wijze aan onze bezoekers mee te geven.
Het groeiende aantal bezoekers en de
vernieuwingen die regelmatig worden
aangebracht, mogen worden gezien als
een teken dat we hier redelijk in slagen.

Donateur worden?
Fotografie Bram Catsburg, Dotter Design,

Mail of belt u dan naar info@gemaalhaastrecht.nl,

Bert van Dijk, Janet de Graas, Hoogheemraad-

06 - 13 74 91 68 met vermelding van post- en

schap Stichtse Rijnlanden, JOOS-Illustraties,

e-mailadres. T.n.v. Stichting Gemaal De Hooge

Lyanne de Laat, Jan Trouwborst, Lesley Verburg/

Boezem: (IBAN) NL43 RABO 0118 5262 00

uwtrouwfotos.nl, Waternet, Peter Wolfgram,

Donateurs steunen ons met een jaarbijdrage van

www.abefoto.nl, uit archief van het Gemaal en

€ 12,50 of meer. Zij hebben gratis toegang tot

van diverse vrijwilligers

het Gemaal, genieten korting bij speciale
activiteiten en ontvangen tussentijdse informatie
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Op 1 december heb
ik het voorzitterschap
overgenomen van
Klaas Dogterom. Al snel
werd mij duidelijk hoe
gemotiveerd en deskundig
de vrijwilligers bezig zijn
met de uitvoering van
onze missie: werken aan
waterbewustzijn.
Ook zag ik hoe goed met
de drie waterschappen
wordt samengewerkt
en hoe er samen met
de andere musea in de
Krimpenerwaard aan
wordt gewerkt de regio
aantrekkelijker te maken
voor recreanten.

over het Gemaal.

Wij proberen in ons magazine elk jaar
wat dieper in te gaan op een onderwerp
dat actueel is in het beheer van onze
polders. In de vorige editie is uitgebreid
aandacht besteed aan de problematiek
van de voortgaande bodemdaling. Het
bezoek dat enkele bewindslieden onlangs
aan Midden-Holland brachten geeft aan
dat dit thema ook in Den Haag op de
agenda staat.

In eerdere uitgaven is stil gestaan
bij de hoofdactiviteit van de
waterschappen: zorgen voor de
afvoer van overtollig water. Een
belangrijke taak is echter ook
zorgen voor voldoende schoon
water in droge perioden. Dát is het
onderwerp van het hoofdartikel in
dit magazine.

“

Werken met
water houdt
in ons land
nooit op

Het Jaarmagazine is er echter
primair voor bedoeld onze
donateurs een beeld te geven van
wat er allemaal is gebeurd. En wat
aan vernieuwingen mede door
hun steun is gerealiseerd. Dat was
afgelopen jaar heel wat. De diverse
nieuwe elementen in de expositie
maken het daarom alleszins de
moeite waard ons Gemaal opnieuw
te bezoeken. Onze gastheren en
gastvrouwen zullen het u graag
laten zien.
Gerdien Tober-Doorn, voorzitter

●
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• Scholing

Jaar van samen doen

2017 in het kort

-

-

Onze vrijwilligers zijn op verschillende
manieren actief geweest om hun
kennis op het gebied van waterbeheer
op niveau te houden:
door het testen van hun ‘waterkennis’
aan de hand van een nieuwe brochure
‘Oefeningen voor rondleiders’ met
1001 vragen
door het deelnemen aan scholingsbijeenkomsten
door het bijwonen van een lezing van
Rudi Terlouw over de ‘Natte As’ in de
Krimpenerwaard
door deelname aan de excursie
Krachtige IJsseldijk in Ouderkerk aan
de IJssel.

• Bestuur

Ëen kijkje over de Hollandse Waterlinie

• Bezoekersaantallen
In 2017 ontvingen we ruim 3700
bezoekers! Opvallende bezoekers waren
onder andere de Haastrechtse Ondernemers, The Old Lighthouse club,
de scouting Woerden en Haarlem,
de Lionsclub Krimpenerwaard, de
Probusclub Rotterdam, Planbureau
van een ministerie, Kerk Benschop,
Jeugdnatuurwacht Berkenwoude, de
Hoogheemraadschappen Rijnland,
Schieland en de Krimpenerwaard en
Stichtse Rijnlanden.
Opvallend was dat veel families ons
Gemaal wisten te vinden. Ook de
Nacht van de Nacht met onder andere
nachtelijk fluistervaren op de Vlist was
een succes. En de scholen. Ruim 2100
leerlingen, leerkrachten en begeleiders
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werden door de scholengroep
rondgeleid! Een goede stimulans
voor onze scholengroep om na haar
10-jarig bestaan enthousiast door
te gaan. Dat ons museum terecht
door de Hoogheemraadschappen
als educatieve partner wordt gezien,
blijkt uit het volgende: respectievelijk
726, 843 en 454 leerlingen van de
bezoekende scholen komen uit het
werkgebied van de waterschappen
Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard en de Stichtse Rijnlanden.

• Inzet vrijwilligers
Het grote bezoekersaantal in 2017
komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Dankzij de geweldige inzet van ruim
70 vrijwilligers hebben we niet alleen

Overzicht bezoekersaantallen

2016

2017

Bezoekers via scholen

1394

2121

Bezoekers groepen/individueel

1653

1607

Totaal aantal bezoekers

3047

3728

een bijdrage kunnen leveren aan het
behoud van het culturele erfgoed
maar ook een breed publiek kunnen
laten zien wat er allemaal voor
nodig is om ook in de toekomst de
bewoners in West-Nederland droge
voeten te laten houden.
Het jaarlijkse uitje van onze
vrijwilligers ging dit keer naar Fort
Vechten bij Bunnik. In dit fort is een
museum gehuisvest met als centraal
thema de Hollandsche Waterlinie.
Het was boeiend om te zien op welke
wijze dit museum het onderwerp
presenteert. Op de terugweg heeft
De Stichtse Rijnlanden ons in Houten
gastvrij ontvangen voor de lunch.
Door het overlijden van Henk Nip en
Jan Zandvliet hebben we afscheid
moeten nemen van twee markante
vrijwilligers. Henk Nip was een van de
founding fathers van ons museum.
Over een lange reeks van jaren heeft
hij met een enorme inzet bestuurlijk
gezicht gegeven aan ons Gemaal.
Jan Zandvliet heeft vele jaren de kar
getrokken van de klussengroep. Een
duizendpoot op technisch gebied en
bovendien een uiterst aimabel man.
Veel dank zijn wij hen verschuldigd.

Veel aandacht van het bestuur is dit
jaar gegaan naar de vernieuwing
van de presentatie. Met de inspanningen van de werkgroepen Waterbewustzijn en Thema’s is de blik
van ons museum meer toekomstgericht geworden. Mede dankzij
subsidies heeft het schilderwerk aan
machinistenwoning en machinistenhal ervoor gezorgd dat de gebouwen
er weer tegen kunnen.

Een buitenles met de poldermaquette

Met name het raamwerk ziet er door
de opknapbeurt weer prachtig uit.
Niet onvermeld mag blijven dat
er een voorzitterswisseling heeft
plaatsgevonden. Klaas Dogterom
heeft na ruim zes jaar voorzitterschap aangegeven dat hij een
stapje terug wilde doen om ruimte
te maken voor nieuwe bestuurlijke
impulsen. Klaas heeft als bestuurder
zowel intern als extern veel voor
elkaar gekregen in en voor het
museum. Geen wonder dat op zijn
afscheid veel waarderende woorden
zijn gesproken.

We prijzen ons gelukkig dat Klaas
een groot deel van zijn activiteiten zal
voortzetten. Zijn opvolger is Gerdien
Tober. Ze heeft veel bestuurlijke
ervaring opgedaan bij onder andere
de Plattelandsvrouwen, gemeenteraad
en B&W van Moordrecht en als Hoogheemraad in het Hoogheemraadschap
van toen nog Schieland. Waterbewust
is ze als geen ander: ze woont enkele
honderden meters van het diepste
punt van Nederland.
Samenvattend: 2017 was voor ons
museum een succesvol jaar!
●

Euro’s voor
groot onderhoud
Bij het Gemaal zijn we gewend zuinig met het geld van
onze sponsors, de drie Hoogheemraadschappen en andere
gewaardeerde donateurs om te gaan. Het jaar 2017 was
echter meer een jaar van verantwoord uitgeven. We kwamen
er niet om heen groot onderhoud te laten plegen.
Ook het pand aan de overkant van het Gemaal, de voormalige machinistenwoning, zal onder handen genomen
worden. Gelukkig heeft het bestuur in de afgelopen jaren
hier gelden voor gereserveerd en heeft de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed onze subsidieaanvraag gehonoreerd.
Soms is het ook nodig om de informatie die wij aan
onze bezoekers geven enigszins te vernieuwen. Zo heeft
het bestuur opdracht gegeven om een nieuwe film te
produceren en is er geld besteed aan de expositie over de
dijkversterkingen, die vanaf 2018 is te zien.
Ondanks de uitgaven kunnen we gerust stellen dat het
Gemaal een gezonde stichting is die mede door de sponsors
en niet te vergeten de vele vrijwilligers, het hoofd goed
boven water kan houden. Een uitgebreider financieel verslag
vindt u op de website van het Gemaal.
●
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Het Gemaal helpt scholen
onderwijskerndoelen te bereiken
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VLAG IN TOP

Ook andere onderwijskerndoelen
op het gebied van wereldoriëntatie
komen in het werk van de
scholengroep voor. En dat trekt
scholen aan als bijen naar de honing.
“Wat jullie in anderhalf uur bieden,
kun je op school nog niet in een
volle week bereiken”, zo vertelt
een leerkracht. “Geschiedenis,
aardrijkskunde, biologie en techniek,
en alles in samenhang, petje af!”
Vorig jaar bezochten meer dan
2100 leerlingen en hun begeleiders
het Gemaal en de waardering was
onverminderd hoog, zo blijkt uit de
evaluatieformulieren.
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Onderwijskerndoel 48 van het basisonderwijs is de scholengroep
van het Gemaal op het lijf geschreven: ‘kinderen leren over de
maatregelen die in Nederland genomen worden en werden
om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te
maken’. Kennis verwerven over oppervlaktewaterbeheer is dus
een verplicht onderdeel van het onderwijs.

Hoe bereikt de scholengroep dat?
Door inderdaad leerlinggericht te
werken. Alles is aanschouwelijk,
concreet en tastbaar, doordat
gebruik wordt gemaakt van een
divers pakket aan illustratieve
hulpmiddelen. Sommige daarvan
zijn zelf gemaakt of verzameld. Een
aantal daarvan staat op deze pagina,
maar de bijschriften zijn verwisseld.
Durft u de uitdaging aan en uw
oplossing in te sturen? Zoek dan
de goede bijschriften bij de
afbeeldingen en plaats de bijbehorende letters in de vakjes. ●

K Heen en wee
r
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n zeven
R Twee turven
ho og
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Het afgelopen jaar bestond de scholengroep tien jaar. Zo’n 15.000 leerlingen van
het basis-, voorgezet - en beroepsonderwijs
en hun begeleiders bezochten in die
jaren het Gemaal. Ervaren gidsen leidden
hen enthousiast rond en vertelden hoe
wonderlijk het is dat we onder zeeniveau
kunnen wonen, werken en vakantie
kunnen vieren. Medio juni werd het
10-jarig bestaan extra luister bijgezet.
Onderwijswethouder Pieter Neven van de
Krimpenerwaard en groep 7 van basisschool
De Rank uit Schoonhoven, hesen de nieuwe
blauwe banieren.
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Marketing en communicatie

Het Gemaal in de pers
De werkgroep Marketing &
Communicatie bestaat uit
nijvere bijen, die het Gemaal
bij een breed publiek onder
de aandacht brengt. Zo
organiseerde ze bijvoorbeeld
voor het derde achtereenvolgende jaar de zogeheten
inburgeringsHaastrecht - Krimpene
rwaard
rondleidingen voor
nieuwe inwoners,
Willkom
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verzond
regelmatig
e!
MUSEUM - EXPOSITIE
persberichten en
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op onze facebookpagina, hield onze
website up to date
en maakte de maandelijkse interne
nieuwsbrief EVEN
INKLINKEN en een
nieuwe folder.
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Gastvrij, dat proberen we te zijn. Of het
nu een enkele passant betreft of een
groepje vrienden die het Gemaal komt
bezoeken. Ook bruidsparen weten
ons inmiddels te vinden voor een mooie
huwelijksreportage tussen de indrukwekkende machines. Een goede buur
is beter dan een verre vriend. Ook voor
ons gaat dit gezegde op. Vandaar dat
we van harte ingaan op het verzoek
van onze bijna-buur, de Wereldwinkel,
voortaan fair trade koffie en thee
te gebruiken en als locatie graag
meewerken aan het jaarlijkse Verhalenfestival tussen Oud en Nieuw.
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In de schijnwerpers
Nog voor ons bezoekersseizoen van
start ging, bezocht de pers ons al. Wat
was namelijk het geval? In Ammerstol
volgden SBS6-programmakers van
‘Je eigen droomhuis’ vorig jaar de
renovatie van een huis. Omdat Ammerstol aan de Lekdijk ligt, wilden ze graag
het naadje van de kous weten over
het onder NAP wonen en wat er bij
bodemdaling speelt. Geen probleem,
daar werkten we graag aan mee. En ook
onze buren, want zij stelden hun steiger
voor de laatste shots beschikbaar. De
uitzending was in november jl.

l

Ook bij de opening van het toeristisch
seizoen in de Krimpenerwaard en bij
een Vlaamse persreis stonden we in
de schijnwerpers. We deden mee aan de
landelijke Week van Ons Water met de
spraakmakende titel ‘Heel Zuid-Holland
zakt’. Het einde van het bezoekersseizoen
viel samen met de 13e landelijke Nacht
van de Nacht.

voor een interview met Rinus Dionisius
die vanuit het bestuur deze renovatie
begeleidt. Terug in de tijd ging het
AD Groene Hart met zijn wekelijkse
‘raadplaat’. Daarvoor vertelden Herman
Lenderink en Nanko Dijkveld Stol,
vrijwilligers van het eerste uur, over de

Terug in de tijd
Net voor Open Monumentendag in
september bleek de renovatie van de
beeldbepalende gietijzeren boogramen
van ons monumentale pand een item

begintijd van het poldermuseum.
Terug in de tijd gingen ook enkele
nazaten van S.I. van Nooten. Ze waren
op zoek naar zijn roots en die bleken
onder andere bij het Gemaal te liggen.
Als voorzitter van het Waterschap De
Hooge Boezem achter Haastrecht legde
deze Van Nooten op 11 mei 1872 de
eerste steen van het hulpstoomgemaal
in Haastrecht. Zijn motto “Streven naar
vooruitgang is ieders pligt” is in de entree
terug te vinden. Om in voorzitterssferen
te blijven, vermelden we hier ook onze
medewerking aan de artikelreeks “Hoe
houden we droge voeten” in het
AD afgelopen zomer. De gaande en de
komende voorzitters, Klaas Dogterom
en Gerdien Tober, vertelden uitgebreid
over de rol die de Hooge Boezem speelt
als overloopgebied bij hoog water in de
Hollandsche IJssel.

van het Gouwe Wierickegebied en de
Krimpenerwaard. Enkele van de vermelde
thematische routes gaan langs het Gemaal.
Bij ons is trouwens ook informatie te vinden
over de Oude Hollandse Waterlinie. Deze
militaire verdedigingslinie uit de Gouden
Eeuw lag bij ons in de buurt en wordt in
2022 met een groot aantal activiteiten
herdacht. In de aanloop daarheen is
vorig jaar een audiotour verschenen. De
belevenissen van boerenzoon Adriaan en
boodschapper Henrick zijn te downloaden
via https://www.struinenenvorsen.nl/
luisterverhalen/haastrechtrampjaar-1672. ●

Informatiepunt

Opname van ‘Je eigen droomhuis’
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Nacht van de Nacht

Nazaten van S.I. van Nooten

Ook als toeristisch informatiepunt zijn
we actief voor binnen- en buitenlandse
bezoekers. Vorig jaar werd onze collectie
kaarten en folders uitgebreid met
onder meer een wandelroutekaart

Audiotour
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Hoe houden we de

polder nat

Duizend jaar droge voeten. In die enigszins versleten metafoor
wordt het verhaal verpakt dat wij aan onze bezoekers vertellen.
Het beheer van een polder gaat echter niet alleen om het uitmalen
van water, maar ook om het op peil houden van de waterstand in
droge perioden. Daar gaat dit artikel over. Over wat er mis kan gaan
als onvoldoende goed zoet water beschikbaar is en wat de waterschappen doen om dat te voorkomen.

Verdroging
Afgaande op het nieuws, met al die
beelden van overstroomde gebieden, wild
kolkende rivieren en zware sneeuw- en
regenbuien, zou je het idee krijgen dat
een teveel aan water eerder een probleem
is dan een tekort. Maar wij weten, de
media zoeken vooral het drama. In de
echte wereld is een tekort aan water een
ernstiger probleem. Volgens cijfers van de
UNCCD, het wereldwijde verdrag van de

Verenigde Naties over de bestrijding van
verwoestijning en droogte, zou jaarlijks
12 miljoen ha landbouwgrond door
verdroging verloren gaan. Hier is dat
niet aan de orde, maar toch is ook in
ons eigen land verdroging een groeiend
probleem. Milieu Centraal signaleert
dat Nederland de afgelopen vijftig jaar
ondanks alle overstromingen en vaak
overvloedige neerslag, een stuk droger
is geworden.

Malen en halen in de polder
Van verdroging is sprake als de afvoer
van water groter is dan de aanvoer. Onze
polders kennen twee grote verliesroutes.
Een onvermijdelijke verliespost is
verdamping. Op zonnige, winderige
zomerdagen kan die wel 7 mm per
dag bedragen. Een tweede belangrijke
verliespost komt voort uit de behoefte
van de landbouw aan een voldoende laag
waterpeil; een voldoende laag waterpeil is
belangrijk voor een optimale gewasgroei
en voor de berijdbaarheid van het land.
Voor veengebieden is dat bijvoorbeeld een
slootpeil van 50 cm onder het maaiveld.
Om dat lage peil in stand te houden
worden jaarlijks enorme hoeveelheden
water uitgemalen en afgevoerd naar zee.
De natuurlijke compensatie voor die
verliezen is neerslag. Helaas komt
die neerslag in de zomer niet altijd in
voldoende hoeveelheden. Vandaar dat
vooral in het zomerhalfjaar geregeld
water moet worden aangevoerd van
buiten de polder. Het zal ieder wel zijn
opgevallen, hoe vaak bij het Gemaal
water uit de Hollandsche IJssel wordt
ingelaten in de Vlist.

Effecten van verdroging

Onderwaterdrainage
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Te veel water in de polder is een plaatselijk
en tijdelijk probleem. We hebben 1000
jaar ervaring om een teveel weg te
werken. En met de moderne krachtige
gemalen is dat in de meeste polders nu
geen probleem meer. Te weinig water is
veel lastiger. Het heeft ook veel verder
strekkende en vaak ook onomkeerbare
gevolgen in onze veenweidepolders.

Op nummer één staat de oxidatie van
het veen. Met als gevolg maaiveldverlaging en een dieper wordende
polder. Een diepere polder betekent
minder waterdruk van boven om
kwel van zout water uit de ondergrond tegen te gaan. En dat is niet
gunstig voor de teelt van bijvoorbeeld
bloembollen en siergewassen. Een
ongewenst gevolg van te weinig water
is verder dat natuurgebieden in onze
polders verdrogen en daardoor aan
natuurkwaliteit inboeten. Dat geldt
evenzo voor het leven in de poldersloten; voor het behoud daarvan is
ook een minimaal peil noodzakelijk.
Een effect van andere, maar niet
minder ernstige aard, is de verzwakking van dijken die kan optreden bij
uitdroging. De dijkdoorbraak bij Wilnis
in 2003 is daarvan een sprekend
voorbeeld.

Onderwaterdrainage
Enkele van de genoemde effecten zijn
met aanvoer van water te bestrijden.
Zo is doorspoeling van de watergangen een effectief middel om de
zoutlast te beperken. Ook natuurgebieden en sloten kunnen aldus op
peil gehouden worden. Maar uitdroging van veendijken kan er natuurlijk
niet mee worden voorkomen. Helaas
ook niet de oxidatie van het veen en
de maaivelddaling. In standhouden
van een hoog slootpeil in droge
perioden heeft namelijk weinig effect
op de watervoorziening van de
percelen. Dat heeft te maken met de

De dijkdoorbraak bij Wilnis in 2003

Waterinlaat

slechte waterdoorlatendheid van veen,
zeker als dit is uitgedroogd. Door die
eigenschap dringt water uit de sloten
nauwelijks door tot in de graspercelen.
In perioden met weinig neerslag en
veel zon en wind, daalt het grondwaterpeil tussen de sloten sterk en kan
het veen tot wel een meter of meer
uitdrogen.
Een methode om toch water uit de
sloot in het perceel te krijgen is onderwaterdrainage. Met deze techniek
worden op dit moment op verschillende plaatsen praktijkproeven gedaan
om te onderzoeken in hoeverre
daarmee de daling van de bodem kan
worden beperkt. Een omvangrijke
proef gaat begin dit jaar van start
in de polder Lange Weide bij Driebruggen. Voor de boer is de betere
watervoorziening van de graszode en
de betere berijdbaarheid in voor- en
najaar een bijkomend voordeel.

Aanvoer zoet water
In normale omstandigheden worden de
polders in Zuid-Holland en Utrecht bij
droogte voorzien van zoet water uit het
Amsterdam-Rijnkanaal, de Hollandsche
IJssel, de Gekanaliseerde Hollandsche
IJssel en de Lek. De Hollandsche IJssel
is vooral voor de beheergebieden
van de hoogheemraadschappen van
Delfland, Rijnland en Schieland en de
Krimpenerwaard van belang.
De inlaten bevinden zich ter plaatse
van de gemalen. Restanten van
vroegere inlaten zijn nog op vele
plaatsen zichtbaar, onder meer langs
de provinciale weg tussen Gouda en
Oudewater. Deze functioneren echter
niet meer als zodanig.
Verontreinigingen in dit gebiedsvreemde
water in de vorm van bijvoorbeeld
zware metalen zijn een aandachtspunt,
vooral als dit water ook nodig is voor
het op peil houden van natuurgebieden.
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KWA: de Klimaatbestendige Water Aanvoorzieningen Midden-Holland
2. Traject Gekanaliseerde
Hollandse IJssel

Binnen dit traject wordt water opgepompt uit het Amsterdam-Rijnkanaal.
Door verhoging van het peil aan het
begin van het traject stroomt het water
onder vrij verval naar Bodegraven.
Speciaal hiervoor zijn drie kunstwerken
aangelegd: gemaal de Aanvoerder en
een keersluis in de Leidsche Rijn, een
spuikoker bij de Haanwijkersluis in
Harmelen en een spuikoker bij de spuisluis in de Oude Rijn in Bodegraven.
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Bodegraven

3. Het Lopikerwaardtraject

Voor dit traject wordt met het
Noordergemaal in de Utrechtse
wijk Westraven water uit het
Amsterdam-Rijnkanaal opgepompt
naar het Merwedekanaal.
Door peilverhoging aan het begin
stroomt het via dit kanaal en de
Doorslag naar de Gekanaliseerde
Hollandsche IJssel om vervolgens via
de Enkele Wiericke naar Bodegraven
te worden afgevoerd.
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De zoutwaterweg
Bij lage waterafvoeren in de Rijn (minder
dan 1100 m3/s bij Lobith) levert de
aanvoer via de Hollandsche IJssel echter
problemen op. Water uit de Noordzee
ondervindt dan te weinig tegendruk van
zoet water, waardoor zout water via de
Nieuwe Waterweg tot aan Gouda in de
Hollandsche IJssel kan stromen.

de waterschappen van Delfland, Rijnland
en Schieland en de Krimpenerwaard.
De Stichtse Rijnlanden is niet afhankelijk van deze voorziening omdat die
alleen waterinlaat heeft uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek.
Tot nu toe hoefde de KWA nog niet
vaak te worden ingezet, de laatste keren
waren 2003 en 2011.

De KWA-trajecten

=

Waaiersluis

Hierbij wordt via gemaal De Koekoek
water uit de Lek ingelaten. Na een
route van 15 kilometer door de
Lopikerwaard wordt het via gemaal
Keulevaart opgemalen naar de
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.
Van daaruit gaat het nu nog allemaal
via de Enkele Wiericke naar de
Oude Rijn, maar na 2021 ook voor
een deel naar Gouda.

Eind jaren tachtig hebben de waterschappen daarom voorzieningen
getroffen om bij dreigende verzilting
van de Hollandsche IJssel, zoet water
van elders te kunnen aanvoeren. Dat
geheel aan maatregelen staat bekend als
de KWA: de Klimaatbestendige Water
Aanvoervoorzieningen Midden-Holland.
De belanghebbenden bij dit akkoord zijn

De bronnen voor zoet water in tijden van
nood zijn het Amsterdam-Rijnkanaal en
de Lek. Via diverse trajecten wordt water
uit die bronnen naar het boezemstelsel
van Rijnland geleid en van daaruit
verder (zie kader). Bij de huidige KWA
is dit in totaal 7 m3/s. In 2021 moet dit
zijn verhoogd naar minimaal 15 m3/s
vanwege verwachte toename van
droogte en groeiende watervraag.
De uitbreiding met minimaal 8 m3/s
wordt gerealiseerd met het project
‘KWA+’. Na realisatie stroomt niet alleen
via Bodegraven extra water naar het
westen, maar ook via de Waaiersluis in
Gouda.
Piet Soons
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IN DE POSTBUS VAN HET GEMAAL
Een bijzondere er va
ring om in een van
de zalen van het
museum over je eig
en huis te kunnen
lopen. Als je die
gedetailleerde vloerk
aa
oo it hoe zeer dit lan rt ziet, dan besef je beter dan
dschap do or de me
ns is gemaakt.
En krijg je grote be
wo
dat allemaal met sch ndering vo or onze vo orou ders die
op en kruiwagen op
hebben gewonnen.
de wildernis
We wonen al heel
lang in dit gebied
en dachten dat we
al heel wat wisten
over de geschiedenis en het water
behe
heren wisten nog zo er. Maar jullie enthousiaste gastveel meer daarove
r te vertellen.
Zeer bedankt vo or
de leerzame en int
eressante mi ddag.
- Familie Verwoerd
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Door een prima noten, maar ook wij. Ze wa egen. Ze
uit Duitsland gewat zij te horen en te zien kr ken en
de indruk van e indruk gekregen hoe het werbetreft
hebben een goedzeespiegel er uitziet. Wat henuren.
leven onder de ing nog veel langer mogen d zet.
had de rondleidhartelijk bedankt voor jullie in
Namens allen e.
Herzliche Grüß

Het Gemaal wordt draaiend gehouden door een groep van zeventig vrijwilligers. Dat lijkt heel wat, maar om
alles goed te kunnen doen wat nodig is, is dat nog te weinig. We zoeken daarom nog een aantal nieuwe

vrijwilligers (m/v).
Pensioen is ook niet alles
Zeeën van tijd, eindeloos genieten, dat zijn zo
de verlokkingen van het pensioen. Maar na
een poosje thuis te hebben gezeten, komt het
besef, dat werk behalve een inkomen, ook
heel waardevolle immateriële bijverdiensten
had, zoals structuur, interessante mensen om je
heen, samen met anderen aan iets werken, er
toe doen. Je kreeg dat er gewoon bij, zonder er
iets speciaals voor te hoeven doen. Hoe krijg je
dat weer terug? Adrie Koolmees, secretaris en
voordien werkzaam geweest in het onderwijs,
weet daar het antwoord wel op: “door vrijwilliger te worden bij het Gemaal”.

Voor elk wat wils
Enthousiast vertelt Adrie over de vele mogelijkheden die het Gemaal biedt om je nuttig te

maken. Ongeveer de helft van de vrijwilligers leidt groepen rond. Niet alleen volwassenen. Een groot deel van de bezoekers
bestaat uit schoolkinderen. Om die op een
goede manier rond te leiden is een aparte
scholengroep actief. Je kunt ook gastheer
of gastvrouw worden, voor de ontvangst
van bezoekers op de dagen dat het museum
open is.
“Een speciale vooropleiding is niet nodig”,
verzekert Adrie. “Wel interesse in de
boeiende wereld van het polderbeheer
en de bereidheid je de vereiste kennis
daarover eigen te maken. Uiteraard helpen
we daarbij. Ook wie van klussen houdt is
welkom. Elke week is een klusgroep aan
het werk op, in en rond Gemaalgebouw.
Een andere groep is actief op het gebied

van marketing en communicatie. Met als
vaste producten maandelijks een nieuwsbrief
en jaarlijks een magazine. Ook interessant
is de realisatie van tijdelijke exposities, zoals
de onlangs geopende expo ‘Dijken, onze
veiligheid’, waarover elders in dit magazine
wordt verhaald. En voor wie liever bestuurlijk
actief is, kan een functie als bestuurslid een
optie zijn.”

Loop eens binnen
Wie zich eens wil oriënteren op een job als
vrijwilliger bij het Gemaal kan op een dinsdagmiddag gerust eens binnenlopen. “Men kan
mij ook bellen over een speciale bijeenkomst
die we binnenkort voor geïnteresseerden gaan
organiseren.” Het telefoonnummer van Adrie
80.
Koolmees is 06 - 52 13 75 80
●
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- Een dankje

Vind je draai bij het Gemaal
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DE SLIMSTE MINNAPEEËR
Goede inzendingen zien we graag tegemoet via E info@gemaalhaastrecht.nl of via de post naar
Gemaal, t.a.v. oplossing puzzel, Hoogstraat 31, 2851 BB Haastrecht.
Onder de goede oplossingen die vóór 10 mei 2018 zijn ontvangen, wordt voor twee personen een
toegangsbewijs voor het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk (Zld) verloot.

De slimste Minnapeeër

Bij de oprichting van het Gemaal begin jaren negentig, was het de opzet vooral in beeld te brengen hoe
de omliggende polders zijn ontstaan en welke inspanningen door de eeuwen zijn geleverd om de polders
door bemaling droog te houden. Die lijn is doorgetrokken bij de totale vernieuwing van de presentatie in
2014. Sinds die jaren zijn twee begrippen actueel geworden die voorheen in kringen van deskundigen wel
bekend waren, maar die politiek weinig aandacht kregen: dat zijn klimaatverandering en bodemdaling.
Maar dat is nu anders. Inmiddels staat klimaatverandering hoog op de mondiale agenda en wordt ook
bodemdaling in laag-Nederland als een probleem gezien waarvoor de politiek niet langer wil weg lopen.
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Omdat wij niet slechts een museum willen zijn over
vroeger, maar ook de blik willen richten op de toekomst,
heeft het bestuur besloten ruimer aandacht te schenken
aan genoemde actuele thema’s. Dat kan als vast onderdeel van onze presentatie, als een tijdelijke expositie, of
als een incidentele activiteit, zoals een lezing. Afgelopen
jaar is hiermee een eerste stap gezet.
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©Piet Soons

Actueel
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Nieuwe expo over dijkveiligheid

Nieuwe films
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Klimaatverandering kan op diverse fronten ingrijpende
gevolgen hebben voor de wereldbevolking. Perioden
van extreme neerslag, of juist droogte, hebben onder
meer gevolgen voor de landbouw, voor de (drink)watervoorziening en voor het leefklimaat in steden. Ernstig
te nemen gevolgen voor ons land zijn de stijging van de
zeespiegel en de extreme hoeveelheden water die de
rivieren op bepaalde momenten te verwerken krijgen.
Want dat raakt immers direct aan onze veiligheid.
Ook het voortgaande dalen van onze polders raakt
aan de leefbaarheid. Wat betekent verder zakken voor
de veiligheid in geval van overstroming en in hoeverre
raakt de voortschrijdende verzilting aan de mogelijkheden voor landbouw?
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Klimaatverandering en bodemdaling
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Vernieuwing expositie
Werken aan hogere en steviger dijken is al eeuwenlang
aan de orde. Maar met het Deltaprogramma heeft de
versterking van de dijken langs Lek en Hollandsche IJssel
een extra impuls gekregen. De versterking van de dijken
langs de Lek in onze regio, is inmiddels door de waterschappen voltooid. De versterking van de IJsseldijken
gaat komende jaren zijn beslag krijgen.
Waar zijn of worden nu precies die dijken versterkt,
hoe gebeurt dat en waarom is het nodig?
Dat zijn vragen waarop in een nieuw onderdeel van onze
expositie een helder antwoord kan worden verkregen.
Een aantal van onze vrijwilligers is in de weer geweest
met het verzamelen van basismateriaal, met de inrichting
van de expo en met een bij de huisstijl passende vormgeving. Mede dank zij uitgebreide personele en materiële steun van de drie waterschappen is als resultaat een
bijzonder informatieve aanvulling op de bestaande expositie verkregen. Eind januari is de nieuwe expo feestelijk
geopend door voorzitter Hans Oosters (zie foto, rechts)
van de Unie van Waterschappen. Vanaf nu te zien in ons
museum. Wij zijn benieuwd wat u er van vindt.
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Uw inzending zien we
graag tegemoet via
info@gemaalhaastrecht.nl
of via de post naar
Gemaal, t.a.v. oplossing
puzzel, Hoogstraat 31,
2851 BB Haastrecht.
Onder de goede oplossingen die vóór 1 juni
2018 zijn ontvangen,
verloten we voor
twee personen een
toegangsbewijs voor het
Watersnoodmuseum in
Ouwerkerk (Zld).
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Horizontaal
Horizontaal
1. Oorzaak verdwijnen veen (13)
1. Vervlogen
Oorzaak verdwijnen
veen (13) 9. Vervlogen (2) 10. Bevel (2) 11. Geelbloemig plantje behorend tot de Rozenfamilie (9) 14. Soort veen (8)
9.
(2)
16.
Grieks
voor
“bewegen”
(6) 18. Bijwoord (2) 19. Watervogel (3) 20. Rekenmethode (9) 21. Lidwoord (3) 22. Normalisatie instituut (3)
10. Bevel (2)
11.
tot de Rozenfamilie
(9) (6) 27. Constructie om hoogwater te reguleren (8) 30. …….. is Kennen (4)
23. Geelbloemig
Strandhoofdplantje
(3) 26. behorend
Stichter Gemaal
Hooge Boezem
14.
veen (8) (6) 34. Virus (4) 36. Vis (3) 38. Naamgever brug over de Lek (7) 39. Haf (5) 43. Oude oppervlaktemaat (6) 44. Waterkerend
31. Soort
Waterberging
16. Grieks voor “bewegen” (6)
achtereinde ontginning (4) 46. Universiteit (3) 47. Redder Reeuwijkse Plassen (10) 48. Bewerking van melk (6)
18. Bijwoord (2)
19. Watervogel (3)
20. Rekenmethode (9)
21.
Lidwoord (3)
Verticaal
22.
Normalisa]edat
ins]tuut
1. Broeikasgas
onder (3)
anaerobe omstandigheden vrijkomt uit een veenmoeras (7) 2. Staat voor de N in NAP (7) 3. Getijdenzone (9)
23. Strandhoofd (3)
4. Opslagplaats (4) 5. Jagerskreet (4) 6. Plaats op de Veluwe (3) 7. Gezongen toneelstuk (5) 8. Buitenberoep (12) 9. Alternatief voor sluis (8)
26. S]chter Gemaal Hooge Boezem (6)
12. Redder van de Zuidplaspolder (8) 13. Scheikundig element (2) 15. Werkwoordvorm van “zijn” (2) 17. Waterzuiger (4) 21. Vezelgewas (6)

24. Belasting (7) 25. Stad in Marokko (5) 27. Naar onze mening (2) 28. Cranberry (7) 29. Tegenover (2) 30. Spuisluis (3) 32. Landbouwwerktuig (2)
33. Dijk dwars op de hoofddijk (4) 35. Molenwiek (3) 37. Sterk in pompen (5) 39. Monetaire unie (3) 40. Slee (2) 41. Rivier in Noord-Holland (4)
42. Insectengaas (3) 45. Zwitserland (2) 46. … 40 (smeermiddel) (2)

Bescherming tegen overstromingen vergt maatregelen
in het hele land. Een goed overzicht daarvan biedt een
nieuwe film die wij hebben laten maken voor de bovenzaal. Deze film geeft in kort bestek een overzicht van de
maatregelen die in het kader van het Deltaprogramma
zijn voorzien om het hoofd te bieden aan de gevolgen
van klimaatverandering. Alle filmpjes zijn trouwens in
het Engels vertaald.
Ook toegevoegd is een animatiefilmpje over dalende
bodems ‘Bewegen op slappe bodem’. Dit filmpje, dat
de provincie Zuid-Holland welwillend aan ons beschikbaar heeft gesteld, legt op een heldere wijze uit tot
wat voor problemen dalende veenbodems leiden,
zoals de bijdrage aan de CO2 uitstoot, de extra sterke
dijken die nodig zijn, het openbarsten van bodems
en de opwelling van zout water, de aantasting van
funderingen en het verzakken van riolen. Hoe lang
kan dit nog zo doorgaan, is de vraag die aan het
●
eind wordt gesteld.
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Welkom, onze specialisten adviseren u graag!

fietsen

Slingerland
Hoogstraat 142 Haastrecht 0182 50 24 52
info@slingerland-ﬁetsen.nl www.slingerland-fietsen.nl

geeft rust. Rust om te ondernemen, om te werken
en om te genieten van de leuke dingen in het leven.

T. 0182
- 50 30 91
1/8 advertentie = 82 x 58,5 mm
E. info@kleinmakelaardij.nl
www.kleinmakelaardij.nl

Kleine Haven 1 | 2851 BP Haastrecht | T 0182 502233 | vdvoet.nl

MAKING THE
COMPLEX SIMPLE
EXPERTS IN COMPLEXE
INFRASTRUCTUUR

Boeren en boerderijen in de hoofdrol via
• boerderijenroutes • balenkunst in de wei
• maaltijden in de stal • boerderijsafari’s
Lyanne de Laat
T 06 3001 3037
www.boerentroef.nl

BOUWEN AAN KWALITEIT

Dotter Design
G RA FI SCH O NTW ER P
www.dotterdesign.nl
Emmy van Harskamp•Dotter 7•2851 ZA Haastrecht
06 28 80 40 38•info@dotterdesign.nl
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Energie, communicatie en ITS
Compass Infrastructuur
compass.nl

Bestbouw Haastrecht BV
info@bestbouw.nl

www.bestbouw.nl
T 0182 - 502522
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info@floorhaastrecht.nl • www.floorhaastrecht.nl
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2851 BE Haastrecht
www.overtuinbisdomvanvliet.nl

Theater Concordia

THEATER & GRAND CAFÉ

CONCORDIA

Concordiaplein 1
2851 VV Haastrecht
www.theaterconcordia.nl

HAASTRECHT

Arjan van der Eijk
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Stichting

Regel het zelf online.
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Uw complete woning
woninginrichting

Overtuin Bisdom van Vliet

H A A S T R E C H T. H I S TO R I E & C U LT U U R I N H A A S T R E C H T. H I S TO R I E & C U LT U U R

Liezeweg 14 2851 EE Haastrecht 0182 501010
www.rost-schildersbedrijf.nl

T-shirts • polo’s • sweaters • tassen • jassen • paraplu’s • stickers
relatiegeschenken • kalenders • agenda’s • schrijfblokken • muismatten
keramiek • naamborden • tafelstandaards • displays • ringbanden
rapportenmappen • diplomamappen • of fertemappen • tabbladensets
kaarsen • En nog veel meer •Kleding en tassen ook per stuk leverbaar!

Museum Paulina Bisdom van Vliet

C U LT U U R I N H A A S T R E C H T. H I S TO R I E & C U LT U U R I N

SCHILDER- EN ONDERHOUDSWERK
BEHANG EN WANDAFWERKING
GLASZETTEN EN KLEURADVIES

H I S T O R I E & C U LT U U R I N H A A S T R E C H T. H I S TO R I E &

C U L T U U R I N H A A S T R E C H T . H I S T O R I E & C U LT U U R I N H A A S T R E C H T. H I S T O R I E &

Gebr. Bakker & Zn.
SINDS 1860

WONINGINRICHTING
www.bakkermeubelen.nl

GRATIS parkeren via achterzijde | Hoogstraat 32 en 55 | Haastrecht | 0182-501313/502230

De Echte Bakker

Bergambacht
Haastrecht
Gouda Goverwelle
tel. 0182-50 12 08 tel. 0182-35 07 47 tel. 0182-58 59 30

www.arjanvandereijk.nl

Marktveld 15 Haastrecht 0614 85 1004 info@azimdezign.nl

Slim, snel en simpel!
Ervaar het gemak van online zelf regelen.
rabobank.nl

Openingstijden van onze boerderijwinkel:
dinsdag en vrijdag 9.00 - 17.00 uur
zaterdag 9.00 - 16.00 uur
Oost-Vlisterdijk 4 2855 AC Vlist 0182 - 501947

www.kaasboerderijvaneijk.nl
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ONTMOET ONS OOK OP

GRAFISCH DEZIGN - WEBDEZIGN - COMMUNICATIE

Een aandeel in elkaar
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AGENDA
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Activiteiten

17 MAART - 17 JUNI
Vier de lente in het Groene Hart,
www.groenehart.nl/lente
____________________________________
30 MAART
Waterwandelarrangement 1672,
zie hiernaast
_____________________________________
3 APRIL
Opening bezoekersseizoen
_____________________________________
7

De Koeneschans

Waterwandelarrangement 1672

9 - 15 APRIL
Nationale Museumweek,
www.nationalemuseumweek.nl
_____________________________________

8

Water als wapen om binnenvallende legers tegen te kunnen houden. In 1672,
het Rampjaar, werd de Oude Hollandse Waterlinie voor het eerst in stelling
gebracht. Een van de restanten is de Koeneschans en daar, op de grens van
Utrecht en Zuid-Holland komt een boeiende watergeschiedenis tot leven. Na
een smakelijke maaltijd in Café de Vlist neemt de watergids u mee op ontdekkingstocht door het inundatiegebied van de Oude Hollandse Waterlinie. Deze
vertelt onder andere over deze verdedigingslinie uit de Gouden Eeuw en
waarom polders toen en nu onder water worden gezet. Onderweg bezoeken
we melkveehouderijbedrijf en kaasboerderij Van Eijk, de Boezemmolen nr. 6 en
het Gemaal en we wandelen door het vogelrijke waterbergingsgebied Hooge
Boezem en langs het Ooievaarsbuitenstation Het Doove Gat.

12 - 13 MEI
Nationale Molen- en Gemalendag,
www.molens.nl
_____________________________________
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29 JUNI
Waterwandelarrangement 1672,
zie hiernaast
_____________________________________

8 - 9 SEPTEMBER
Open Monumentendag,
www.openmonumentendag.nl
_____________________________________
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HANDIG OM TE WETEN

7 JULI
Sketchcrawl bij het Gemaal,
http://sketchcrawlgouda.blogspot.nl
_____________________________________
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8 - 9 SEPTEMBER
Kunststroming,
www.kunstwaard.nl/kunststroming
_____________________________________

Waaiersluis

15 - 16 SEPTEMBER
Kunststroming,
www.kunstwaard.nl/kunststroming
_____________________________________
28 SEPTEMBER
Waterwandelarrangement 1672,
zie hiernaast
_____________________________________
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17 - 24 OKTOBER
Week van Ons Water,
www.onswater.nl/weekvanonswater
_____________________________________

Werk aan Ons Water is nooit af. Elke dag wordt
hard gewerkt om ons land waterveilig te houden.
En om te zorgen voor voldoende en schoon water.
Twee maal per jaar is er een Week van Ons Water.
In het voorjaar is het thema schoon water en in het
najaar waterveiligheid en wateroverlast. Ook bij het
Gemaal kun je hiervoor terecht. Kijk verder eens op
www.onswater.nl/beleefonswater
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31 OKTOBER
Sluiting bezoekersseizoen
_____________________________________
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De brug bij Vianen is vernoemd naar Jan Blanken
Jansz. (1755 – 1838). Hij stond aan de wieg van tal
van belangrijke ontwikkelingen op waterstaatkundig
gebied. De Stichting Jan Blanken Vianen onthult op
17 juli een informatief monument voor deze grote
waterstaatsman, die in Haastrecht is opgegroeid.
Over zijn werk is te lezen op een van de pionnen bij
onze grote vloerkaart en op onze website.
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Jan Blankenjaar

Tussen 1 NOVEMBER 2018 en 1 APRIL 2019
is het Gemaal op afspraak te bezoeken.
Ook zullen in die maanden nog verschillende activiteiten gaan plaatsvinden.
Berichten hierover vindt u op www.
gemaalhaastrecht.nl, www.facebook.com/
gemaalhaastrechtinsen
via diverse media. f
edijk
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Beleef ons water
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Je staat hier!

• lengte 7 km
• voor groepen vanaf 6 personen ook op afspraak
• geplande wandelingen: 30 maart en 28 september van 12.15 – 17.00 uur
en 29 juni van 17.15 – 22.00 uur
• begin en einde: centrum Haastrecht, eventueel OV-kaart meenemen
• € 27,61 p.p. incl. entrees, gidsen, verteer en vervoer
• voor meer informatie en aanmelden: Lyanne de Laat, T 06 30 01 30 37,
ll.merla@planet.nl, www.gemaalhaastrecht.nl/arrangementen

dew
B re

eg

