
 

April 2019                               

 

Bron:   

W est landers.nu  

WOS 

 

KERSTANJEWETERING IS WEER OPEN!  

Bron:  

Ron de Bakker  

 

     In iemands Vaarwater zitten  

  

 
  

BAGGERWERKZAAMHEDEN IN BINNENH AVEN MAASSLUIS  

Van 8 t /m 30 apr i l  2019 vinden er  baggerwerkzaamheden plaats  in  de binnenhaven 

van Maass luis . Uit  d ieptepei l ingen is gebleken  

dat zowel  de buiten- a ls de b innenhaven n iet   

meer op d iepte zi jn en dat  ui tbaggeren  

noodzakel i jk  is .   

 

De werkzaamheden vinden p laats op werkdagen  

van 6.00 tot u iter l i jk  20.00 uur .  

Enige over las t is  mogeli jk  voor  de gebruikers,  

schepen die in  de b innenhaven zi jn aangemeerd  

moeten misschien ver legd worden.   

 

De haven van Maass lu is wordt gebruik t als   

museumhaven, l igp laatsen voor beroeps - en  

p leziervaar t,  en in de haven zi jn haven -  

gebonden bedr i jven gevest igd.  

Belangr i jk  dus dat  de haven toegankel i jk  bl i j f t .  

 

Voor  vragen over de baggerwerkzaamheden in de binnenhaven kunnen ju l l ie  contact 

opnemen met  de heer A.J . van Rooijen van de afd. Ruimtel i jke Projecten,  h i j  is  

t i jdens kantooruren bereikbaar op te lefoonnummer 010 -5931964 of  06-52685377 

 

Meer informat ie:  

Westlanders.nu Baggerwerkzaamheden in b innenhaven Maass luis  

WOS Binnenhaven Maass lu is  wordt  weer  d ieper  

 

Het l i jk t  erop dat  voor lopig het  leed weer  is  

geleden,  de Kers tanjeweter ing tussen knooppunt 

11 en 12 d ie lange t i jd  gestremd was ter hoogte 

van de Pr inses Beatr ix laan is  s inds begin vor ige 

week weer  open.   

 

Voor  hoe lang weten we nog n iet ,  want de 

werkzaamheden bi j  de Pr inses Beatr ix laan met  

de hoge druk le idingen zi jn wel iswaar  k laar ,  de 

werkzaamheden aan  de Spoorbrug moeten nog 

beginnen.  Datum daarvan is nog onbekend.   

https://www.westlanders.nu/nieuws/baggerwerkzaamheden-in-binnenhaven-maassluis-30792/
https://www.wos.nl/binnenhaven-maassluis-wordt-weer-dieper/nieuws/item?1127997


 

Bron:  HHD                             

                               

 

     In iemands Vaarwater zitten  

  

WOONBOOT AAN DE GROEN VAN PRINSTERERKADE IN MAASSLUIS  

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  vergunning ver leend voor  het 

aanleggen van een woonboot op de locat ie Groen van Pr ins tererkade 99 v lakbi j  de 

jachthaven in Maass lu is b i j  knooppunt  66.  

 

De l igp laats  l ig t  n iet  in  of f ic ieel  bewegwijzerd vaarwater   

maar je  kan er  wel met je boot terecht .  

Volgens het hoogheemraadschap heef t  het water  hier   

vo ldoende breedte om een woonboot  aan te leggen.  

  

Er heef t  eerder ook a l t ienta l len jaren een woonboot op  

deze locat ie gelegen zonder dat  d i t  problemen gaf  voor  

de vaarrecreat ie  

 

Meer  informat ie:  

HHD W atervergunning 2019-004550 

 

WERKZAAMHEDEN AAN DE PETROLEUMHAVEN EN CALANDKADE IN DEN HAAG  

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  vergunning ver leend voor  het 

vervangen van de bestaande kademuur  aan de Calandkade  bi j  de Laakhaven en 

het real iseren van een 140 meter lange dr i jvende s te iger in de Petro leumhaven in 

Den Haag.   

 

Voor  de werkzaamheden is het  noodzakeli jk  om gebruik  te maken van 

werkschepen van 7.40 meter  breed en 65 meter  lang,  en pontons. Nu wordt  er  

gesteld dat  er geen s tremmingen mogen optreden in verband met  de 

waterhuishouding maar er  is  wel  een t i jde l i jke versmal l ing van het prof ie l  

inbegrepen.  

 

De versmal l ing samen met de 

werkschepen en de pontons mogen 

dan weliswaar  geen problemen 

geven voor de doors troming,  dat  wi l  

echter n iet zeggen dat  er  geen 

over last  kan optreden voor  de 

vaarrecreat ie.   

Houdt  h ier dus rekening mee als  je  

op pad gaat door de Haagse 

wateren.  

 

Meer  informat ie:  

HHD W atervergunning 2018-023231 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-17725/1/bijlage/exb-2019-17725.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-16075/1/bijlage/exb-2019-16075.pdf


 

Bron:  HHD                              

                               

 

     In iemands Vaarwater zitten  

 
  

VLONDER LANGS DE  NOORDHOORNSCHE WATERING  

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  

vergunning ver leend voor  het aanleggen van een 

vlonder langs de waterker ing van de 

Noordhoornsche W ater ing ter  hoogte van de 

n ieuwbouwwijk  in  Sion tussen knooppunt 12 en 13.  

 

Onbekend is waar  de v londer voor gebruik t gaat 

worden maar  de Noordhoornsche Water ing is  n iet  a l  

te  breed, en a ls de v londer  bedoeld is voor het  

aanleggen van vaar tu igen kon d it  wel eens 

belemmeringen opleveren voor  de doorvaar t.  

 

Meer  informat ie:  

HHD W atervergunning 2019-004753 

 

VEEL WERKZAAMHEDEN TUSSEN KNOOPPUNT 75 EN 80 IN DEN HAAG  

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t   

vergunning ver leend voor  het herste l len van  

het onderwaterta lud dat  aanwezig was voor  het  

vervangen van de oeverconstruct ie , en de  

aanplant  van r ie t langs de kademuur van de  

Conradkade in Den Haag, tussen de  

Marnixs traat  en de Laan van Meerdervoort  in  

Den Haag.   

Ter voorkoming van het  u i tspoelen van het  r iet   

zu l len specia le maatregelen getrof fen worden  

om het r iet  te  verankeren.  

De verwacht ing is  dat er wein ig over last  voor  

de recreat ievaart  za l  optreden.   

 

Daarnaast is  er  vergunning ver leend voor  het   

real iseren van een t i jde l i jke damwand aan de  

Kle ine Veenkade in Den Haag,  waardoor er  een  

versmal l ing van de vaarweg optreedt.   

T i jdens de werkzaamheden worden pontons  

van maximaal  24 m lang en 7 meter breed gebruik t ten behoeve van het 

vervangen van de damwand en het t i jde l i jk  aanbrengen van een s l ibscherm in het  

water .  Vooraf  of  aans lu itend daarop wordt  aan de Noordwal even verderop een 

kademuur  gestabi l iseerd  waarbi j  ook pontons gebruik t worden . Een en ander 

wordt  met e lkaar  afgestemd.  

 

Meer  informat ie:   HHD W atervergunning 2019-003717 

HHD W atervergunning 2018-026574 

HHD W atervergunning 2019-001185 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-16096/1/bijlage/exb-2019-16096.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-15943/1/bijlage/exb-2019-15943.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-14774/1/bijlage/exb-2019-14774.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-9086/1/bijlage/exb-2019-9086.pdf


 

Bron:  HHD                              

                               

 

  

VAREND CORSO NEEMT ZOALS ALTIJD TIJDELIJK DE VAARWEGEN OVER  

     In iemands Vaarwater zitten  

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  ten behoeve van het jaar l i jkse 

evenement  op het water Varend Corso  meerdere vergunningen afgegeven aan de 

St icht ing Varend Corso W estland 2019 om de organisat ie zo gestrooml i jnd mogel i jk  

te doen ver lopen met de c irca 60 deelnemende  

boten, waarmee elke dag een andere route wordt  

gevaren.  

 

Een Watervergunning voor  het gebruik  maken van  

de vaarwegen voor een evenement in de per iode  

van 2 t /m 4 augustus ;  

Een Vaaronthef f ing voor d ie vaarwegen die in de  

routes zi jn opgenomen waar  volgens de Naut ische  

Vaarwegverordening geen gemotor iseerd  

vaarverkeer is  toegestaan ;  

En een Stremmingsbeslui t  voor de per iode van  

2 t /m 4 augustus op verschi l lende vaarwegen  

waar een vaarverbod t i jdens het  evenement zal   

gelden voor  a l le vaartu igen d ie geen onderdeel   

u itmaken van het  Varend Corso.  

 

Meer  informat ie:  

HHD W atervergunning 2019-003382 

HHD Vaaronthef f ing 2019-003382 

HHD Stremmingsbes lu it  2019-003382 

 

 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-12929/1/bijlage/exb-2019-12929.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-12924/1/bijlage/exb-2019-12924.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-13320/1/bijlage/exb-2019-13320.pdf


 

Bron:  

Rondvaar t  

W est land                              

                               

 

 
 
  

     Trossen los!  

Wie vaar t er  deze zomer weer  mee vanui t  Delf t  naar  Rotterdam om een bezoek te 

brengen aan de Van Nel le Fabriek ,  het  unieke Unesco  

Werelderfgoed ? 

 

Je s tapt op bi j  de Hooikade 13 in Delf t ,  v lakbi j  waar   

tegenwoordig de Huszár is  gevest igd in het voormal ige  

gebouw van Bac inol 2,  en vaart  vandaar  langs de Schie  

over  de oude trekvaart  van weleer naar  Overschie.  

Daar wordt een tussenstop gemaakt om een bezoek te  

brengen aan museum Oud Overschie waar je  tevens  

kunt genieten van een versnaper ing of  een bak je kof f ie.   

Aan boord is dat  n iet  mogel i jk  want  daar moet  deze  

schipper zi jn ogen op het vaarverkeer  houden!  

 

Daarna gaat  de tocht  verder  naar het  Werelderfgoed  

Van Nel le Fabr iek  met  een spec ia le  rondleid ing van een  

uur  door  d i t  icoon van l icht,  lucht en ru imte!  

 

Gevolgd door  een bezoek aan h istor ische Delfshaven,   

de oorspronkel i jke haven van Delf t .  

 

De dagtocht  (b lauw) duur t van 10.30 tot 16.30  uur .  

Je kunt  je  aanmonsteren bi j :  natuur l i jkn icole@gmai l.com  

of  door te bel len met 06-26668727 voor  een afvaart .   

 

Er zi jn ook twee spec ia le avondtochten ( l i la)  en apar te  

groepsvaar ten mogel i jk .  Informeer naar  de mogel i jkheden  

 

Maar  wees er snel b i j ,  want vol is  vol!  

 

 

VAARTOCHT NAAR DE VAN NELLE FABRIEK 

mailto:natuurlijknicole@gmail.com


 

Bron:  

WOS 

Gem.  W est land                              

                               

 

 
  

     Tussen Wal en Schip  

GEEN OPENING VAARSEIZOEN IN KWINTSHEUL 

De opening van het Heuls  Vaarseizoen gaat  op 18 mei waarschi jn l i jk  n iet door, 

vanwege gelu idseisen d ie Midden-Delf land s te lt .   

 

Op 18 mei zouden zo 'n veert ig boten  

door  het  gebied rond Kwintsheul  varen.   

Daarbi j  zou behalve West land ook een  

k lein stuk je van Midden-Delf land  

aangedaan worden.   

Di t  evenement werd de afgelopen jaren  

meerdere keren georganiseerd. Maar  

de edi t ie  van vor ig jaar leverde k lachten  

op van geluidsover las t  van bewoners  en  

bezoekers in het  s t i l tegebied van  

Midden-Delf land.  

  

Meer  informat ie:  WOS Opening vaarseizoen Kwintsheul in gevaar  

Westlanders.nu Eisen opening vaarseizoen n iet  verzwaard  

WOS Geen opening vaarseizoen vanwege geluidseisen  

 

Bron:  

W est landers.nu  

WOS                              

                               

 

VERZET TEGEN LELIJKE STEIGERS IN MONSTER 

De omwonenden zi jn  deze week met de werkzaamheden  

geconfronteerd, zonder dat  zi j  daarvan op de hoogte waren  

gebracht  en zi j  vinden de s teigers le l i jk .  

 

De Gantelhaven is  in  2012 in de Nota Vaarrecreat ie  

bele idsmat ig aangewezen als  te ontwikkelen recreat iehaven  

en wordt  inmiddels e lk  vaarseizoen ad hoc gebruik t door   

vaarrecreanten.  Vandaar dat  er  s inds 28 februar i  voor  de  

explo itat ie van de haven een aanvraag loopt  b i j  de  

gemeente W estland.   

De ondernemer wi l  havenmeester worden en de s teigers  gaan explo iteren , en is 

vooruit lopend op de zaak alvast begonnen met de werkzaamheden om niet een heel 

recreat ieseizoen te missen.   

 

Meer  informat ie:  WOS Verzet tegen lel i jke  s te igers in  Monster  

 

Bewoners  aan de Gantel laan in Monster  zi jn  

het n iet  eens met de komst van de dr i jvende 

ste igers  d ie door een verhuurbedr i j f  van 

e lektr ische sloepen en kano ’s ui t  Poeld i jk  

zi jn  neergelegd in de Gantelhaven.  

De losse s teigerdelen d ie over  een lengte 

van 96 meter  nog net jes aan e lkaar 

gekoppeld worden, worden eers t helemaal 

schoongespoten en opgeknapt volgens de 

ondernemer d ie inmiddels  met de 

schoonmaakbeurt  begonnen is.  

 

https://www.wos.nl/opening-vaarseizoen-kwintsheul-in-gevaar/nieuws/item?1125933
https://www.westlanders.nu/nieuws/eisen-opening-vaarseizoen-kwintsheul-niet-verzwaard-30634/
https://www.wos.nl/geen-opening-vaarseizoen-vanwege-geluidseisen/nieuws/item?1126459
https://www.wos.nl/verzet-tegen-lelijke-aanlegsteigers-monster/nieuws/item?1126481


 

Bron:  HHD                              

                               

 

 
  

     Reilen en Zeilen  

WERK AAN DE TRAMBRUG BEGINT DEZE ZOMER 

De renovat ie van de Trambrug ter  hoogte van de Jachthaven in Schip lu iden b i j  

knooppunt  8 begint naar verwacht ing deze zomer. Voor het e inde van di t  jaar kunnen 

f ie tsers  weer over deze brug. Voor hen wordt er over igens een t i jde l i jke brug 

aangelegd.  

 

De aannemer begint  e ind mei /begin juni 

met de bouw van een t i jde l i jke f ietsbrug, 

zodat f ie tsers  t i jdens de werkzaamheden 

gewoon van de route gebruik  kunnen 

maken.  Als d ie brug k laar  is ,  begint de 

renovat ie van de Trambrug.  

Zo zul len de bestaande verf lagen worden 

weggehaald,  om plaats te maken voor de 

n ieuwe groene verf laag.   

 

 

 

In  de huid ige lagen is  lood en Chroom 6 aangetrof fen.  Om te voorkomen dat  er  

schadeli jke s tof fen vr i jkomen,  worden er  maatregelen getrof fen  a ls  het inpakken van de 

brug en het  toepassen van bronafzuig ing waardoor geen gevaar  voor de 

volksgezondheid onts taat.  

Plaats ing van het  n ieuwe f ietsdek is voorzien in oktober.  

 

Meer  informat ie:  WOS Werk aan de Trambrug begint  deze zomer  

 

 

Bron:  

WOS                              

                               

 

NIEUW JACHTHAVEN AAN DE GANTEL! 

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  vergunning ver leend  

aan BOLA Mar i t iem voor het  aanleggen en hebben van een haven  

met inr icht ing langs de Gantel ter  hoogte van de Pouwelsbrug  

tussen knooppunt  27 en 45.  Beter  bekend bi j  de kenners  a ls   

de locat ie van de voormalige Jachtwerf  van Van Zeij l .  

 

Bi j  de nieuwe haven wordt tevens een n ieuwe brug aangelegd  

over  de Gantel  met een doorvaarthoogte van minimaal 1,80 m.  

 

De aanvrager kr i jgt  twee jaar  de t i jd  om een en ander te real iseren  

maar naar verwacht ing zul len vaarrecreanten d ie van de Gantel   

gebruik  maken wel een en ander meekr i jgen van de  

werkzaamheden.   

 

Meer  informat ie:    

HHD W atervergunning 2019-003970 

 

https://www.wos.nl/werk-aan-trambrug-begint-deze-zomer/nieuws/item?1127293
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-13930/1/bijlage/exb-2019-13930.pdf


 

     De Vlag in Top  

                              

                               

 

Bron:  W OS 

DE REIJNERWATERING  BLIJFT OPEN!!  

 

Bron:    

Henk van Beek  

AD 6/4 /2019  

 

NIEUWE PASSANTENSTEIGER BIJ VLAARDINGER DRIESLUIS  

 

De Str i jp-  en de Reijnerwater ing, de vaarroute tussen Den Haag en W estland, 

b l i j f t  open. Dat  is  de u itkomst van  de proefopenste l l ing d ie het  

Hoogheemraadschap van Delf land de a fgelopen twee jaar  heef t   

gehouden. W el b l i j ven er  beperk ingen gelden om de ecologie in  het  

water  te beschermen.  

Zo is  het water van 15 apr i l  to t  15 juni  ges loten voor  a l  het vaar -  

verkeer , zodat de vegetat ie kan aangroeien tot robuuste waterp lanten.  

In de per iode daarbuiten is de watergang a l leen toegankel i jk  voor  

vaarverkeer van Den Haag naar  Westland  en geldt  er  een snelheids-  

beperk ing van 4 k i lometer per uur.  

 

De watergang begint  b i j  de Zweth in W ater ingen en loopt langs het    

Water ingse Veld in  Den Haag en de Str i jpkade naar de b innenstad van  

Den Haag.  Het water verb indt  knooppunt 13 met 78.   

Over het  openste l len is jarenlang gediscuss ieerd door gemeenten,  

vaarrecreanten en bestuurders  binnen Delf land.  

 

 

     

Het hoogheemraadschap  

gaat wel  door met  het   

verzamelen van gegevens  

over  de waterkwal i te i t .   

Het schap zegt a lsnog in te zul len  

gr i jpen a ls de ecologie achteru it  gaat .  

 

Meer  informat ie:  

WOS Str i jp - /Reijnerwater ing bl i j f t  open  

 

Het l i jk t  wel een nosta lgisch p laat je u it  de jaren der t ig , maar er is  in de eers te 

week van apr i l  een g loednieuwe k le ine passantenste iger  geopend om toer is ten 

Vlaardingen in te lokken. Een informat iezui l  b i j  de ste iger  ver tel t  waar  ze 

moeten zi jn voor een versnaper ing of  om de stad te bek i jken.  De s te iger is  

onderdeel van een groter  project  waarbi j  vaarrec reat ieve verbindingen via het  

water  worden gelegd van en naar Vlaardingen.  

 

Vlaardingen wi l  meer  

aandacht voor de his tor ie  

van de stad en de trekvaar t  

d ie daar zo’n  belangr i jke ro l  

in heef t  gespeeld.   

De komende t i jd  zul len er  

meer in i t ia t ieven zi jn  om de  

stad en de h istor ie te  

verb inden.  

Hopel i jk  horen we meer !  

https://www.wos.nl/vaarroute-tussen-den-haag-en-westland-blijft-open/nieuws/item?1128557


 

Bron:  

WOS 

W est landers.nu                               

                               

 

     De Bakens verzetten  

Bron:  

Wim Warbout                               

                               

 

 

  

WARBOUT  HEEFT STILLE VLOOTUITBREIDING 

 
Warbout  Rondvaarten is een begr ip in Midden-Delf land en Maass lu is e.o. a ls het  gaat   

om rondvaarten. Sinds een aanta l  jaren is het ook mogel i jk  om op e igen gelegenheid  

een van de dr ie e lek tr ische s loepjes te huren. Maar  de mogel i jkheden voor  het n ieuwe 

vaarseizoen zi jn verder u i tgebreid  met  een rondvaartboot voor  de toekomst .   

 

Met gepaste trots maken ze hun n ieuwste aankoop bekend :  de luxe s loep St i l  Solar  

De s loep St i l  Solar is  één van de meest duurzame rondvaar tboten in onze regio.   

Hi j  is  vol ledig elek tr isch en vaar t op zonne -energie.  Warbout doet h iermee een duit  in   

het zak je om de k l imaatdoelen te helpen behalen .  

 

Het is  een zeer ru im opgezet te s loep  voor c i rca 

25 personen, gecer t i f iceerd  door de scheepvaar t -  

inspect ie,  die te huren is  met  (gedip lomeerde)   

schipper.   

De St i l  Solar is  in combinat ie met  een   

arrangement  te boeken op www.vl ie t lander.n l  

 

Hier  kunt  u ook de pr i jzen en mogel i jkheden  

van de andere boten bek i jken.   

 

 

 ZUID-HOLLAND WIL DÉ WATERPROVINCIE VAN NEDERLAND WORDEN  

 

Zuid-Holland moet dé waterprovinc ie van Neder land worden. Dat betoogt 

commissar is van de Koning Jaap Smit t i jdens de conferent ie De Kracht van 

Water  in  Maass lu is . Ruim 160 bestuurders , ondernemers,  ambtenaren en 

vertegenwoordigers van belangenverenig ingen u it  wereld van het  water waren 

daarbi j  aanwezig.   

 

Gastheer  voor  deze 1e edit ie van de waterrecreat ieconferent ie was burgemeester 

Edo Haan van Maass lu is d ie de aanwezigen een rondvaart  per  h is tor isch vaartu ig 

aanbood.  Zo werd goed zichtbaar  wat de meerwaarde voor  een s tad kan zi jn  van 

een l igging aan het water .  Tegel i jkert i jd werd onderweg duidel i jk  dat funct ies 

soms concurreren.  

“ In  een drukke provinc ie a ls Zuid -Holland zal  je  a l t i jd belangen tegen elkaar 

moeten afwegen.  Het belang van waterrecreat ie kan mis schien n iet a lt i jd  voorop 

staan.  Maar doordat  we deze sector samen als kansr i jk  hebben benoemd, 

voorkomen we in e lk  geval  dat we zomaar aan kansen voorbi j  gaan.  Deze 

conferent ie wi l len we jaar l i jks gaan organiseren”,  vat commissar is van de Koning 

Jaap Smit  de dag samen.  

 

De Kracht van water  is  een gezamenl i jk  in i t iat ief  van de provinc ie Zuid-Holland 

en de Verenig ing Randstad W aterbaan,  d ie zich s terk  maakt voor  een betere 

benut t ing van het  vaarwegennetwerk .  

 

Meer  informat ie:   

WOS Zuid-Hol land moet  dé waterprovinc ie van Nederland worden  

Westlanders.nu Zuid-Hol land,  dé waterprovinc ie van Neder land  

 

 

http://www.vlietlander.nl/
https://www.wos.nl/zuid-holland-moet-d%c3%a9-waterprovincie-van-nederland-worden/nieuws/item?1127798
https://www.westlanders.nu/nieuws/zuid-holland-is-de-waterprovincie-van-nederland-30762/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Logboek  

Bron:  

WOS                                

 

 

 
 

MAASSLUIS TREKT DE PORTEMONNEE VOOR TREKSCHUIT 

 

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 l adres  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  

 

De herbouw van de histor ische t rekschui t  Den Eerste Snik  is  weer een s tapje 

d ichterb i j .  Eind maart  heef t  de gemeenteraad van Maaslu is ingestemd met het 

geven van 64.000 euro aan de achter l iggende st icht ing,  d ie de herbouw mogel i jk  

moet maken.  Ook het  Fonds Schiedam, Vlaardingen en omstreken heef t  de buidel 

getrokken.  

 

Met het  geld moet de bouw van een authent ieke repl ica van een trekschuit  van 

het type Sn ik  gereal iseerd worden.  De vaste l igplaats  van de eerste repl ica komt 

in Maass lu is,  naast  de Monstersche Slu is . Vanaf  deze l igplaats  zul len in de 

toekomst op basis  van een d ienstregel ing vaartochten georganiseerd worden op 

de his tor ische trekvaartroute naar Delf t .  

 

Belangr i jke voorwaarde voor wethouder  Cor ine Bronsveld om de knip te trekken 

is dat  de repl ica wel tenminste t ien jaar zal  varen. De bedoel ing is  dat  de 

herbouw een jaar  of  twee in bes lag neemt.  

 

mailto:VoortvarendWestland@gemeentewestland.nl

