
 

April 2020                               

 

Bron:  HHD 

 

DEFINITIEF BESLUIT SPOORBRUGOPENINGEN VLAARDINGEN EN MAASSLUIS  

Bron:  

P ieter  Runsink  

W atersport -  

verbond  

 

     In iemands Vaarwater zitten  

 

PROJECTPLAN DAMWAND DE ZWETH ROTTERDAM/MIDDEN-DELFLAND  

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  het ontwerp projectp lan vastgeste ld 

voor  het ver leggen van de regionale waterker ing van de Rotterdamseweg -

Delf tweg r icht ing de oevers  van de Schie,  ter  hoogte van het dorp De Zweth op 

de gemeentegrens van Rot terdam en Midden -Delf land.   

De huidige ker ing onder de weg l igt   

over  een lengte van 250 m te laag en  

voldoet  n iet  aan de norm overstromings -  

r is ico die  h ier geldt.  Met  een s ta len  

damwand langs de Schie ontstaat  er   

n iet a l leen een n ieuwe waterker ing op  

de ju is te hoogte,  maar  komen tevens  

a l le  woningen en bedr i jven d irec t langs  

de Schie vei l ig  binnendijks te l iggen.   

 

Er zal  gewerkt moeten worden vanaf  het  water,  met gebruik  van een dr i jvend 

ponton.  Di t  kan tot enige over last  le iden voor vaarverkeer .  W anneer de 

werkzaamheden s tarten is  nog n iet bekend.  

 

Meer  informat ie:   

HHD Ontwerp Projectp lan Damwand De Zweth  

HHD Bekendmaking Waterschapsblad 2020-2643 

 

 

De openingst i jden van de spoorbruggen zi jn door  de bestuurscommiss ie 

Vervoersautor i te it  van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vastgeste ld na  

raadpleging van belanghebbenden.   

Gemeente Vlaardingen,  gemeente Maasslu is en de RET hebben pos it ief  

gereageerd op de voorgestelde openingst i jden en waren akkoord met  het voors tel .   

De St icht ing Zei l logger Balder  (SZB) heef t  a ls enige over ige belanghebbende een 

verzoek ingediend om ru imere openingst i jden voor de spoorbrug b i j  de Haven 

Vlaardingen. Dit  verzoek is  n i et  d irec t ingewi l l igd maar in het vasts te l l ingsbes lu it  

is  wel  een mogel i jkheid opgenomen waarmee de SZB een mogel i jkheid kr i jgt  om in 

over leg met  de RET en gemeente Vlaardingen, b i j  u i tzonder ing, van de 

vastgeste lde openingst i jden af  te kunnen wijken:  

 

In  de volgende omstandigheden kan afgeweken worden van de bedieningsti jden:  

-  bi j  nautische evenementen en vaartu igen die vragen om ru imere bedieningst i jden  

  kan er  afgeweken worden van de  vastegeste lde openingsti jden,  na toestemming van    

  de gemeente Vlaardingen en de RET  

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-13109/1/bijlage/exb-2020-13109.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-2643.html


 

     In iemands Vaarwater zitten  

                              

                               

 

 

 

 

 

Bron:  HHD 

Bron:HHD   

 

Tegenover  W aterspor tverenig ing De Nieuwe Haven in Schiedam  

zi jn  bi j  de n ieuwbouw aan de Nicolaas El iashof  voor meerdere  

dr i jvende ste igers  door het  Hoogheemraadschap van Delf land  

vergunningen ver leend.  

De dr i jvende s teigers zul len maximaal 1,20 m uit  de oever l i jn  

steken,  en ze kr i jgen een lengte van var iërend 5,40 tot 6,36 m  

paral lel  aan de oever .  

 

Meer  informat ie:  

HHD W atervergunning 2020-003597 

HHD W atervergunning 2020-003605 

HHD W atervergunning 2020-003592 

HHD W atervergunning 2020-003607 

HHD Toelicht ing/Bezwaar  op de watervergunningen  

 

 

 

 

 

 

STEIGERS TEGENOVER DE NIEUWE HAVEN IN SCHIEDAM  

 

STEIGER LANGS DE LOOKWATERING IN DEN HOORN 

 
Het Hoogheemraadschap heef t  vergunning ver leend voor  de aanleg van een 

ste iger  langs de Lookwater ing tussen knooppunt 9 en 12.  

De ste iger  zal  maximaal 1,25 m uits teken vanaf  de n ieuwe oever l i jn d ie is 

ontstaan na de kadeverbeter ingswerkzaamheden, en over  een lengte van 9,00 m 

paral lel  aan de watergang aangebracht worden.  

Volgens het hoogheemraadschap bl i j f t  er  vo ldoende ru imte over voor  het 

vaarverkeer op deze kanoroute,  en h inderen van het vaarverkeer door  het afmeren 

van een vaartu ig wordt n iet toegestaan.  

 

Meer  informat ie:  

HHD W atervergunning 2020-006747 

HHD Toelicht ing/Bezwaar  op de watervergunningen  

 

 

 

TE LAGE BRUG OVER DE NIEUWE VAART IN HONSELERSDIJK  

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

aanbrengen van een n ieuwe brug thv Nieuweweg 13 in Honselersdi jk  over de 

Nieuwe Vaart  met een minimale doorvaar thoogte van 1,30 m.  

Als je even niet oplet ,  lees je er zo overheen want het  sta at  een  

beet je vers topt in de vergunning .   

Het betref t  een brug over doorgaand vaarwater  tussen knooppunt  

46 en 47, tussen Poeld i jk  en Honselersdi jk ,  waar n iet  a l leen onze  

rondvaartondernemers en vaarrecreanten veel gebruik  van maken,   

maar ook het  Varend Corso.   

 

Meer  informat ie:  

HHD W atervergunning 2019-025783 

HHD Toelicht ing/Bezwaar  op de watervergunningen  

 

 

 

 

 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-15142/1/bijlage/exb-2020-15142.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-15146/1/bijlage/exb-2020-15146.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-15140/1/bijlage/exb-2020-15140.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-15151/1/bijlage/exb-2020-15151.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-15143/1/bijlage/exb-2020-15143.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-18908/1/bijlage/exb-2020-18908.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-15143/1/bijlage/exb-2020-15143.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-18651/1/bijlage/exb-2020-18651.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-15143/1/bijlage/exb-2020-15143.pdf


 

Bron:  

WOS 

YouTube                              

                               

 

     In iemands Vaarwater zitten  

Bron:  

W est landers.nu  

 

 

 

 

 

Bron:HHD   

 

     De Vlag in Top  

  

OPHOGING LANGE WATERINGKADE EN ZWET IN KWINTSHEUL  

 
De Lange Water ingkade en de Zwet in K wintsheul zi jn verzakt .  Zowel de kade a ls 

de weg erop worden opgepakt door de Gemeente W estland in samenwerk ing met 

het Hoogheemraadschap van Delf land.  

 

Er is  een hele p lanning opgeste ld over  

hoe de s tremmingen en omleid ingen voor  

het wegverkeer  zul len ver lopen, maar er  

is  helaas n iet  bekend of  het vaarverkeer  

daar  ook mee te maken kan kr i jgen.   

Maar  ju l l ie  zi jn  gewaarschuwd!  

 

Meer  informat ie:  

Westlanders.nu Ophoging Lange Water ingkade  

 

 

 

 

 

STRIJP- EN REIJNERWATERING TOT 15 JUNI AFGESLOTEN 

 
De spannende kruip-door-s lu ip-door vaarverbinding tussen 

Den Haag en W estland,  tussen knooppunt 78 en 13, gaat ook 

dit  se izoen weer open voor  het vaarverkeer.  Maar…. om de 

natuur  in  en om deze watergangen te beschermen,  gebeur t 

dat pas na 15 juni.  Om te voorkomen dat er  voor  die t i jd 

gemotor iseerd wordt gevaren,  legt het Hoogheemraadschap 

van Delf land op 15 apr i l  een dr i j fbalk  in het  water .   

 

Dus pas op…. het  is  s lecht voor je schroef  en je hebt er tot   

15 juni n iks te zoeken!  

 

Meer  informat ie:  

HHD Str i jp-  en Reijnerwater ing tussen Den Haag en W estland 

na 15 juni weer  open  

 

 

 

 

 

ZWAANSHEULBRUG KLAAR! 

 

Het vaarverkeer kan s inds Goede Vr i jdag weer onder   

de Zwaansheulbrug door b i j  de b loemenveil ing in  

Honselersdi jk .  De doorvaarthoogte is  naar 1,80 m  

gegaan, en de doorvaartbreedte van de n ieuwe brug is   

verdubbeld van b i jna 5 meter  naar zeker 10 meter.   

Dat maakt de s ituat ie een stuk overzichte l i jker en  

vei l iger voor het vaarverkeer .  

 

Meer  informat ie:  

WOS Boten weer  onder de Zwaansheulbrug door  

YouTube Zwaansheulbrug is k laar  

 

 

https://www.westlanders.nu/nieuws/ophoging-lange-wateringkade-en-zwet-34948/
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/strijp-en-reijnerwatering-tussen-den-haag-en-westland-na-15-juni-weer-open
https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/strijp-en-reijnerwatering-tussen-den-haag-en-westland-na-15-juni-weer-open
https://www.wos.nl/boten-weer-onder-zwaansheulbrug-door/nieuws/item?1157366
https://www.youtube.com/watch?v=ky5N3oEYWSc&feature=emb_logo


 

EERSTE BRUGDELEN SPOORBRUG RIJSWIJK OP HUN PLEK  

 

TILINSTALLATIE VOOR MINDER VALIDEN LANGS DE VLAARDINGERVAART  

 

 Bron:  HHD                             

                               

 

Bron:  W OS 

W est landers.nu  

 

     Reilen en zeilen  

 

 

 

 

Bron:  HHD 

 
  

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  voor  komend weekend vergunning 

ver leend aan Strukton Rai l  voor:  

1.  het p laatsen van een kraan op de waterker ing van de Kerstanjeweter ing 

aan ’ t  Haantje in Rijswijk ,  om twee brugdelen voor de spoorbrug op hun 

plek te h i jsen;  

2.  en het neer leggen van looppontons in het water  om makkel i jk  personeel 

en mater iaal over de watergang te verplaatsen.  

Het eerder  afgegeven stremmingsbes lu it  (2020-001663) is nog s teeds geld ig dus 

er zul len geen extra negatieve gevolgen zi jn  voor de vaarrecreat ie , maar  de 

werkzaamheden vorderen in ieder geval  gestaag.  

 

Meer  informat ie:   

HHD W atervergunning 2020-005068 

HHD Toelicht ing/Bezwaar  op de watervergunningen  

 

 

 

TIJDELIJKE BOUWBRUG BIJ WAELPARK IN ‘S GRAVENZANDE  

 
De t i jde l i jke brug voor  het  bouwverkeer naar  W aelpolder  over  de Nieuwe Vaar t in 

’s  Gravenzande is een fe it .  De brug mag maximaal tot apr i l  2029 b l i j ven l iggen en 

heef t  in  over leg met belanghebbenden een doorvaarhoogte van minimaal 1,30 m 

gekregen.  

 

Hoog genoeg voor  het  huid ige vaarverkeer  dat   

momenteel  gebruik  maakt van deze vooralsnog  

doodlopende vaarweg,  en laag genoeg om geen  

problemen op te leveren voor  het zware bouw- 

verkeer  dat erover  heen moet.  

 

Meer  informat ie:  

WOS Bouwbrug naar  n ieuwbouwwi jk  W aelpolder  

Westlanders.nu T i jdel i jke brug b i j  Nieuwe Vaart  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Hoogheemraadschap van Delf land heef t  vergunning 

ver leend aan de St icht ing Waterpoort  Vlaardingen voor het  

p laatsen van een t i l ins ta l lat ie ter  hoogte van Broekkade 3 in 

Vlaardingen om minderval ide personen in en u i t  afgemeerde 

boten te t i l len.   

De ra i ls  van de t i l ins ta l la t ie  steken boven het  water u it  

wanneer  de t i l ins ta l lat ie gebruik t wordt ,  wat voor  boten met 

een mast wel  een belemmering kan opleveren b i j  het 

gebruik , maar de ra i ls  zi jn  weggedraaid wanneer  de  

t i l insta l la t ie  n iet  in gebruik  is  dus voor  vaarverkeer  lever t  

d it  geen gevaar op.  

 

Meer  informat ie:  HHD Watervergunning 2020-002093 

 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-14804/1/bijlage/exb-2020-14804.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-15143/1/bijlage/exb-2020-15143.pdf
https://www.wos.nl/bouwbrug-naar-nieuwbouwwijk-waelpark/nieuws/item?1157116
https://www.westlanders.nu/verkeer/tijdelijke-brug-bij-nieuwe-vaart-34931/
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2020-13347/1/bijlage/exb-2020-13347.pdf


 

                              

                               

 

     Reilen en zeilen  

BRUGGETJE BIJ DE SONNEHOECK IN KWINTSHEUL WORDT VERVANGEN 

 

OPKNAPBEURT VOOR 4 HISTORISCHE BOOGBRUGGETJES IN HONSELERSDIJK  

 

  

Bron:   

Gemeente 

W est land 

Gemeente W estland heef t  een omgevingsvergunning afgegeven voor het  vervangen 

van het voetgangersbruggetje in het  jaagpad bi j  de Sonnehoeck in Kwintsheul .  Dat  is  

het bruggetje dat  begint  in  de bocht  van de Hol le W ater ing met het Groenepad en 

over  het zi js loot je gaat langs de So nnehoeck r icht ing n ieuwbouwwi jk  de Ranken.  

Het n ieuwe boogbruggetje ziet  er  nagenoeg eender u it ,  en kr i jg t  een doorvaar thoogte 

van 1,60 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer  informat ie:  Gemeente Westland Omgevingsvergunning W -AV-2020-0305 

 

 

 

 

Vier  h istor ische boogbruggetjes over de Nieuwe Vaar t b i j  Honselersdi jk  k r i jgen 

een opknapbeur t ,  waarna ze weer  jaren meekunnen.  

Het betref t  de brugget jes b i j  Nieuweweg 33,  53, 57 en 61 die a l le  v ier  een 

minimale doorvaar thoogte hebben van 1,80 m  dus aan de doorvaarbaarheid van 

de Nieuwe Vaart  verander t door de werkzaamheden niks. Er  is  wel  ex tra 

aandacht gevraagd  voor de bevest ig ing van kabels en le id ingen,  zodat d it  

deugdel i jk  gebeurt  en dat ook h ierb i j  de minimale doorvaar thoogte van  1,80 m 

wordt  aangehouden.  

 

Meer  informat ie:  Gemeente Westland Omgevingsvergunning W -AV-2020-0512 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-94074.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-90712.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De Scheepstoeter  

                              

                               

 

 

Bron:   

WOS 

W est landers.nu  

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

verschi l lende boten… .   

Twee bootjes langs het W enpad in Poeld i jk ,  een groene met een wi t te onderkant 

van ca 3,00 m lang en 1,50 m  breed,  en een rode/bru ine boot  van ca 4,00 m lang 

en 2,00 m breed met  rode opbouw. Verder hebben ze een gezonken schui t  

geborgen aan het Oranjekanaal v lakbi j  de Oranjes luis  in  Maasdijk .  Deze boot  is  9 

meter,  wi t /zwar t met  b lauwe streep en een gele boeg, voorzien van een vaste 

motor .  

Op grond van ar t ikel  1, 2 en 3 van de Wrakkenwet wordt een gezonken vaartu ig 

gel icht  en afgevoerd. De vaar tu igen vervui len het  water,  belemmeren de doorvaar t 

en de doorstroming in s loten en vaar ten. Van de vaartu igen is  ondanks 

(buur t)onderzoek (nog) geen e igenaar bekend.   

 

Meer  informat ie:  HHD Booteigenaar gezocht!  

 

 

Bron:  HHD 

 

  

BOOTWRAKKEN  

 

  

VAREND CORSO 2020 AFGELAST EN UITGESTELD TOT 2021 

 
Niet geheel  onverwacht is  ook het  Varend Corso 2020 afgelast  wegens de 

coronacr is is.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is  nu ook geen goed moment om de s i er teeltsector  en lokale ondernemers  om 

sponsor ing te vragen terwij l  ze zelf  met moei te het hoofd missch ien boven water  

kunnen houden in de f inanc ië le cr is is  d ie ontstaan is.  

 

Meer  informat ie:  

Westlanders.nu Varend Corso Westland verplaatst  naar 2021  

YouTube Varend Corso u itgeste ld tot  volgend jaar  

WOS Varend Corso 2020 toch afgelast  

YouTube Varend Corso gaat n iet door  

 

 

 

Het jaar l i jks evenement  dat pas 

voor  2 t /m 5 ju l i  gepland stond, 

v iel  to t nog toe wel iswaar  bui ten 

het r i jksverbod op samenkomsten 

tot 1 juni  aanstaande.  

 

Maar  n iet  al leen hebben de 

werkgroepen en deelnemers 

daarna n iet genoeg t i jd om al les  

rond te kr i jgen met a l le 

voorbereid ingen en opbouw die 

nodig is… . .  

 

https://www.hhdelfland.nl/inwoner/plezier-met-water/booteigenaar-gezocht
https://www.westlanders.nu/evenementen/varend-corso-westland-verplaatst-naar-2021-34836/
https://www.youtube.com/watch?v=tKKA3Kab--Y&feature=emb_logo
https://www.wos.nl/varend-corso-2020-toch-afgelast/nieuws/item?1156125
https://www.youtube.com/watch?v=26OH1i_boDQ&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Het Schip in gaan  

Maar  er  zi t ten ook mooie kanten aan al le  maatregelen …  De W il lemsvaar t u it  Den Haag 

heef t  fotograaf  en v ideomaker Renske Derkx  

meegenomen op hun boot waar  het met  zi jn  

tweetjes  niet moei l i jk  was om 1,50 m afstand  

in acht te nemen en hebben samen genoten  

van de st i l te  van de s tad.  

 

Di t  moet je bek i jken,  v indt schipper  

Chr is  Schram. Er is  momenteel e l lende za t,   

maar d i t  is  zo mooi!  

 

Meer  informat ie:  

Indebuurt .n l  -  een heel s t i l  Den Haag  

Vimeo St i l te in Den Haag  

 

 

Met het  pracht ige voor jaarsweer  in  het Paasweekend  was het druk op het  water  

merkten Team handhaving van Hoogheemraadschap van Delf land en de pol i t ie.  

 

T i jdens contro les zi jn d iverse 

bekeur ingen van minimaal € 95 ,  maar  

vaak hoger,  u i tgeschreven vanwege te 

hard varen.  De toezichthouders hebben 

d it  weekend 7 keer proces-verbaal  

opgemaakt en er  was zelfs  één persoon 

d ie begon te spugen.  Niet jofe l,  

gewoonl i jk  a l  n iet maar nu helemaal  

n iet…mensen gedraag je!  

Eerder  d ie week waren er ook a l  

3 prenten u i tgedeeld voor  te snel 

varen.  

 

De handhaving kr i jgt  naar  eigen zeggen op d it  moment heel  veel k lachten van te hard 

varen b innen,  en zien het zelf  ook. Meer  dan andere jaren aan het  begin van het  

vaarseizoen, zo l i jk t  het .  De handhaving b l i j f t  komende t i jd act ief  dus mat ig uw 

snelheid ook met de boot…  en niet vanwege de boetes maar  voor  de natuur  en de 

vei l igheid op het  water !  

 

 STILTE IN DEN HAAG TIJDENS DE CORONACRISIS  

  

TIEN BEKEURINGEN VOOR TE HARD VAREN 

 

 

 

 

Bron:  

Westlanders.nu 

     Tussen Wal en Schip  

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  

 

 

https://indebuurt.nl/denhaag/genieten-van/video-dit-filmpje-van-een-heel-stil-den-haag-moet-je-echt-zien~124826/
https://vimeo.com/401955642
mailto:VoortvarendWestland@gemeentewestland.nl

