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Bron:  HHD 

 

STABILISATIE KADEMUUR NOORDWAL DEN HAAG  

     In iemands Vaarwater zitten  

 
  

BINCKHORSTHAVEN BODEM WORDT BEKLEED!   

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  bes loten een vergunning  

te ver lenen voor  het  stabi l iseren  van de kademuur aan de Noordwal  

in Den Haag vlakbi j  knooppunt  75. De funder ing van de kademuur  

tussen de Hemsterhuisstraat  en de Torenstraat is  in  s lechte staat.   

Er wordt een damwandscherm met afstempel ing tegen de bestaande  

kademuur  van de Noordwal aangebracht  met een steunberm tussen  

het damwandscherm en de kademuur .  

T i jdens de werkzaamheden worden pontons in het  water gelegd en  

wordt  de zaak t i jde l i jk  gestremd. Na het aanbrengen van de steun-   

construct ie b l i j f t  er  tussen het damwandscherm en de landhoofden  

van de bruggen een opening van minimaal 3,0 m  vr i j .  

Di t  is  een noodmaatregel ,  de vervanging van de kademuur is in voorbereid ing.  

 

Meer  informat ie:  HHD Watervergunning 2019-001185 

 

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  vergunning gegeven 

voor  het aanbrengen van bodembescherming in de 

Binckhorsthaven b i j  knooppunt 70 ter  hoogte van de hoek 

Saturnusstraat-Maanweg in Den Haag.   

T i jdens de werkzaamheden kan de doorvaart  t i jde l i jk  gestremd  

zi jn  door  het  gebruik  van pontons,  boten en mobie le hulpwerk en.  

 

Meer  informat ie:  HHD Watervergunning 2019-002962 

 

VERBREDING NIEUWE VAART HONSELERSDIJK   

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  vergunning 

gegeven voor  het  verbreden van de Nieuwe Vaar t tussen 

knooppunt  27 en 46.  T i jdens de werkzaamheden wordt 

gebruik  gemaakt  van een samengeste ld ponton, 

waardoor  vaarverkeer  te maken kan kr i jgen met 

vertraging b i j  de doorvaar t,  maar  d e Nieuwe Vaar t b l i j f t  

doorvaarbaar!   

 

Meer  informat ie:  

HHD W atervergunning 2019-002919 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-9086/1/bijlage/exb-2019-9086.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-10293/1/bijlage/exb-2019-10293.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-11655/1/bijlage/exb-2019-11655.pdf
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     Tussen Wal en Schip  

Bron:  W OS 

 

     Het ruime Sop kiezen  

  

LANGDURIGE KADEVERBETERING IN DE LIER   

De kade langs de Lee in De L ier  moet  vers tevigd worden. Daarom begint  het  

Hoogheemraadschap van Delf land half  maar t  met werkzaamheden die tot  half  mei  

kunnen duren.  

 

De kade wordt ter  hoogte van de jachthaven over  een lengte van 200 meter 

opgehoogd en vers tevigd met een kunststof  kwelscherm. Ook wordt  een 

naastgelegen s loot u itgediept ,  en worden een s tuw en dam verwijderd.  

 

Langs de Lee b i j  de Laan van Adr ichem  

loopt  een f ie ts -  en voetpad.  T i jdens de  

werkzaamheden moeten wandelaars  of   

f ie tsers  soms even geduld hebben.  

De aannemer werk t om de dr i jvende  

ste igers  heen,  zegt Kees Kornaat  van  

Waterspor tvereniging Westland.  

 

Het Varend Corso zet  in de toekomst koers r icht ing Den Haag en Rot terdam , a ls  het  aan 

Rob Baan l ig t ,  de n ieuwe voorzi t ter  van het Corso .  Hi j  s teekt zi jn ambit ies n iet  onder 

stoelen of  banken.  Baan wi l  la ten zien wat Westlanders doen om al d ie mensen in steden 

te voorzien van gezonde producten.  "Daarnaast  moet  er meer  in teract ie onts taan tussen 

de mensen op de kades en de f iguranten op de boten."  

 

Begin 2017 kreeg het  Corsobestuur  een s tor tv loed aan kr i t iek  over  zich heen, toen het  

bekend maakte naar Den Haag te wi l len varen.  Daarvoor  zou de za terdag, tradi t iegetrouw 

de W estlanddag,  opgeof ferd moeten worden.  Uite indel i jk  g ing een Haagse dag  n iet  door.  

Baan wi l  in 2020 naar Den Haag en Rotterdam varen.  

 

Maar  h i j  beloof t :  de Westlanddag   

op zaterdag b l i j f t  behouden.   

 

Pleun van den Ende was de a fgelopen  

v ier  jaar  voorzi t ter  van het  evenement .  

Op 1 apr i l  draagt  hi j  de voorzi t tershamer  

over  aan Rob Baan.   

 

Het corso vaart  d i t  jaar op 2, 3 en 4  

augustus door de regio.   

Het thema is WOW! 

Langs de Lee b i j  de Laan van 

Adr ichem loopt een f ie ts -  en 

voetpad.  T i jdens de  

werkzaamheden moeten 

wandelaars of  f ietsers  soms 

even geduld hebben. De 

aannemer werk t om de 

dr i jvende ste igers  heen,  zegt 

Kees Kornaat van 

Waterspor tvereniging 

Westland.  

 

VAREND CORSO NAAR DEN HAAG EN ROTTERDAM   



 

                              

                               

 

     Reilen en Zeilen  

 
  

NIEUWE STEIGER LANGS DE OORSPRONKELIJKE BOCHT IN DE SCHIE   

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  bes loten 

een vergunning  te ver lenen voor  het  aanleggen van een 

ste iger  aan de oude bocht in de Schie ter  hoogte van 

Delf tweg 79b in Rotterdam. De ste iger  wordt  maximaal  

10,50 m lang en s teekt maximaal  5,00 m ui t  vanaf  de 

oever l i jn .  Dat  is  maximaal 1/8 van de Schie ter  p lekke. 

Voor  de recreat ievaar t  b l i j f t  ru im vo ldoende ru imte over  

om te varen.   

De verwacht ing is  dat er nog meer s te igers zul len 

verschi jnen nu de bocht  is  afgesneden en h ier  geen 

beroepsvaart   meer komt.  

 

Meer  informat ie:  HHD Watervergunning 2019-002476 

 
OORSPRONKELIJKE BRUG TERUG BIJ DE MONSTERSCH SLUIS!   

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  bes loten een vergunning  te 

ver lenen aan de St icht ing Monstersche Slu is  voor  het terugplaatsen van de 

oorspronkel i jke brug b i j  de Monstersche Slu is ter  hoogte van de Veerstraat-  

Noordzi jde in Maass lu is .   

 

Volgens de vergunning moet de brug een minimale doorvaarthoogte kr i jgen van 

1,00 m en een doorvaartbreedte van minimaal 3,10 m.  

Hopel i jk  is  de or ig inele brug hoger,  anders  wordt  d ie doorvaar thoogte een n ieuw 

knelpunt voor het  vaarverkeer  en wordt  de funct ionele opening van de 

Monstersche Slu is  voor vaarverkeer  vol ledig te n iet  gedaan.   

 

Meer  informat ie:  HHD Watervergunning 2019-002419 

 

Bron:  HHD                    

                               

 

Bron:  HHD                    

                               

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-10849/1/bijlage/exb-2019-10849.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2019-11418/1/bijlage/exb-2019-11418.pdf
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     De Scheepstoeter  

WIE OH WIE KENT DE EIGENAREN?   

Het Hoogheemraadschap van Delf land is  op zoek naar de e igenaren van twee 

bootjes  achter  de f lat  aan de Patr i js laan in Honselersdi jk .   

 

De polyester boot jes  z i jn  bi jna gezonken en moeten worden  

weggehaald om de doorstroming van het  vaarverkeer te  

verbeteren.  

Beide bootjes  zi jn  zo 'n v ier  meter  lan g en twee meter breed.   

Het ene bootje heef t  een l ichtgroene onderkant met  wi t te  

bovenrand,  het andere een rode onderkant  en wi t te bovenrand.  

 

Als de vaartu igen n iet op korte termijn zi jn weggehaald, doet  

Delf land dat.  De kosten worden dan verhaald op de e i genaren.  

AANGESCHERPTE REGELS PLEZIERVAART IN ROTTERDAM    

De regels omtrent  p leziervaar t in de regio Rotterdam gaan in 2019 strenger  worden 

gehandhaafd dan voorheen.  Dat  heef t  voornamel i jk  te maken met  het aantal  

incidenten dat vor ig jaar heef t  p laatsgevonden  met p leziervaartu igen. Het  is  

volgens het Havenbedr i j f  Rot terdam simpelweg teveel .   

 

Er is  bes loten om de huid ige regels aan te scherpen  en ze ook daadwerkel i jk  te 

gaan handhaven.  Er wordt dus s treng toegezien of   

de pleziervaar t de opgeste lde regels  volgt.  Daarbi j   

gaat het e igenl i jk  vooral om de bas isregels  zoals   

het mat igen van de snelheid bi j  het in -  en u itvaren  

van de haven, rekening houden met e lkaar , recht  

overs teken,  net jes  varen en natuur l i jk  duidel i jk  zi jn.   

Eigenl i jk  al lemaal regels en afspraken waar   

iedereen zich normaal  gesproken wel  aan weet te  

houden. Dat l i jk t  de laats te ja ren dus beduidend  

minder te worden. Daarnaast wordt er ook op gelet  

of  iedereen zich aan de verkeersregels  houdt.   

 

Verder  roept  Havenbedr i j f  Rot terdam meteen ook iedere recreant op om vooral ze lf  

verantwoordel i jkheid te nemen.  Zorg bi jvoorbeeld dat je a lt i jd vei l ig vaart  en dat  de 

juis te apparatuur  aan boord is .  Een marifoon kopen is b i jvoorbeeld absoluut geen 

overbodige luxe voor  zowel je e igen vei l igheid a ls d ie van de andere mensen op 

het water ,  wanneer je door  de havens van Rot terdam vaart of  over  vaarwegen waar 

beroepsvaart  sterk  ver tegenwoordigd is .  Daarmee wordt  namel i jk  a l  een hoop 

e l lende voorkomen.   

 

Meer  informat ie:  

Westlanders.nu Aangescherpte regels p leziervaart  Rot terdam  

 

Bron:  W OS                   

                               

 

https://www.westlanders.nu/persberichten/aangescherpte-regels-pleziervaart-te-rotterdam-30158/


 

                              

                               

 

 
 
  

     De Scheepstoeter  

KADE LANGS DE BOONERVLIET IN MAASLSUIS OP DE SCHOP   

De kade langs de Boonervl iet  tussen knooppunt 4 en 68 in Maass lu is ,  ter  hoogte 

van de Tooroplaan,  gaat  op de schop. Dat  meldt het  Hoogheemraadschap van 

Delf land, dat  graag in contact  komt met de e igenaren van boten en ste igers  daar . 

Voor  15 maart  dienen de eigenaren hun boten te hebben verplaatst .  

Vanaf  maar t gaat Delf land de kade langs de Boonervl ie t ophogen en waar  nodig 

verstevigen,  zodat  deze ook in de to ekomst bescherming b iedt tegen waterover last .  

Om het  onderhoud te kunnen ui tvoeren,  is  het  noodzakeli jk  dat a l le s te igers in het  

water  van de Boonervl iet  t i jde l i jk  worden verwijderd en de boten verplaats t.  

 

Over igens wi l  de gemeente Maass lu is  a l een t i jd je af  van  

de bootjes daar,  d ie het  aanzicht van de stad geen goed  

zouden doen.  Het  waterschap is  grotendeels  verantwoor -  

del i jk  voor het  botenbele id in de Boonervl ie t ,  in tegen-  

ste l l ing tot  b i jvoorbeeld de v l ie ten in het oude centrum  

van de stad.  

Bron:  W OS                   

                               

 

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN   

Elke keer  weer is  het moei l i jk  om je keus te mak en uit  de verschi l lende kandidaten. 

Core-bus iness van ons hoogheemraadschap is  sowieso dat ze zorgen voor de 

watervei l igheid,  de waterkwal i te i t  en de afvalwaterzuiver ing.   

 

Maar  er  is  veel meer  dat  je  met water kan doen, weten vaarrecreanten u it  ervar ing.   

Heer l i jk  ontspannen op en langs het  water ,  aanmeren op leuke p lek jes, goede 

voorzieningen langs het  water ,  leuke tussenstops,  nieuwe vaarverbindingen, 

n ieuwe aanlegste igers , haventjes en andere zaken.  

Dus zelfs a ls je n iet van plan was om te k iezen, loont het  de moei te om toch de 

kandidatenl i js t  even door  te nemen en te k i jken welke kandidaat en welke part i j  

zich inzet voor waar  j i j  graag wat  extra inspanning op zou wi l len zien van het 

hoogheemraadschap! !  

 

STEMHULP HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND 

 

 

https://hhdelfland.mijnstem.nl/survey/185c41d704dced5/start?utm_source=Nieuwsbrief+Hoogheemraadschap+van+Delfland&utm_campaign=beb75746bf-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_19_10_35&utm_medium=email&utm_term=0_d201cdf381-beb75746bf-280096693
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Di t  i s  een n ieuwsbr ie f  voo r  de vaa rrec reat ie  in  he t  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  

 

     Trossen los  

250 JAAR AAN JUBILEA OP DE DAG VAN DE ZEESLEEPVAART    

Dit jaar wordt in totaal  250 jaar  aan jubi lea gevierd t i jdens de Dag van de 

Zeesleepvaart  in  Maassluis . Zo bestaat  de Hudson 80 jaar,  de Rigel  van het  

Zeekadet tenkorps 70 jaar ,  de Elbe 60 jaar  en het  Nat ionaal Sleepvaar t Museum 40 

jaar .  

 

T i jdens de dag, op zaterdag 8 juni,  zi jn a l le  h istor ische schepen  aanges loten b i j  

Sleepboothaven Maassluis  van d ichtb i j  te  bewonderen.  Ook de Rigel en diverse 

gastschepen van buiten de s tad zi jn dan aanwezig.  Een aanta l schepen wordt 

ingezet  voor  rondvaar ten.  

 

Op de kade zi jn  leuke act iv i te iten.  Zo is de naut ische markt groter dan voorgaande 

jaren en is  er  voldoende gelegenheid om onder  het genot van een hapje eten te 

genieten van a l le act iv i te iten op het water.  Shantykoor Die Maeze Sanghers  ui t  

Maass lu is, het  Meezingkoor  Maass lu is  en Shantykoor  Overstag u it  Vlaardingen 

zorgen voor de muzikale gezel l igheid.  

Als feeste l i jke afs lu it ing v indt om 17.00 uur  tradit ioneel een vlootschouw plaats . 

Al le  deelnemende schepen aan de Dag van de Zees leepvaart  verzamelen zich op  

de W aterweg en varen in een s toet  aan de havenmonding van Maassluis  voorbi j  

zodat toeschouwers vanaf  de kant een pracht ig zicht  hebben.  Het  def in i t ieve 

programma kr i jg t  de komende t i jd meer  vorm.   

 

De laats te hand wordt nog gelegd aan het rondvaartprogramma. Dat  wordt  la ter  

gepubl iceerd op  www.sleepboothaven.n l  en op socia le media.   

De kaar tverkoop voor  de rondvaar ten star t  naar  verwacht ing in apr i l .  

 

mailto:VoortvarendWestland@gemeentewestland.nl
http://www.sleepboothaven.nl/

