
Jaarverslag 2010

Activiteiten

Verslag studiemiddag Strijd om de waterkwaliteit: agro-
industrie versus waterbeheerders op vrijdag 21 mei 2010,
Forumgebouw, zaal 214, Universiteit Wageningen,
Wageningen.

Petra van Dam, die deze studiemiddag heeft georganiseerd, heet de
aanwezigen en met name ook de leden van de Vereniging voor
Waterstaatsgeschiedenis die ook voor deze bijeenkomst waren uitgenodigd,
van harte welkom. Zij geeft een introductie op het thema van de studiemiddag
en maakt daarbij gebruik van de tweedeling tussen het denken in termen van
zelfreinigend vermogen en watersystemen. De watersysteembenadering komt
opzetten vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Een belangrijke wet,
die ook in andere lezingen een rol zal spelen, is de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren van 1969. Van Dam formuleert drie vragen op het einde
van haar lezing:
Wat is het type vervuiling?
Hoe wordt vervuiling aangepakt en door wie?
Wat is het succes geweest van de aanpak?

Hierna komt Jan van den Noort aan het woord die spreekt over
watervervuiling in de twintigste eeuw in West-NoordBrabant. Breda, Bergen
op Zoom en de suikerindustrie spelen een belangrijke rol in zijn verhaal. Men
is vrij laconiek in het lozen van afvalwater via perspijpen op het Hollands Diep
en de Westerschelde. Na 1969 komen er waterzuiveringsinstallaties waardoor
de kwaliteit van het water verbetert.

Stonden in de lezing van Jan van de Noort enkele grote vervuilers centraal in
de bijdrage van Carla de Wilt gaat het juist om de vervuiling van veel actoren:
de Delflandse glastuinbouw. Het grote aantal vergunningen (4200) dat
verleend zou moeten worden, leidt er toe dat het Hoogheemraadschap
probeert een convenant te sluiten met de tuinders. Dat lukt weliswaar, maar
nog geen jaar later wordt in 1992 door Provinciale Staten onder invloed van
milieuorganisaties het convenant weer van tafel geveegd. In 1994 komt er
voor de tuinbouw een aparte aanvulling op de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren die bepaalt dat de zaken voor 1 januari 2000 geregeld
moest zijn.

Tenslotte sprak Ger Blijham over de watervervuiling in Oost-Groningen onder
invloed van de aardappelmeelfabrieken en de strokartonindustrie. Zijn verhaal
begon in de negentiende eeuw. Hij liet zien hoe eerst de hygiënisten zich
tegen de watervervuiling aanbemoeiden en hoe later de overheid begon op te
treden. In de twintigste eeuw is het ook hier de wet van 1969 die de grote
veranderingen inluidt, alsmede het verdwijnen van de industrie zelf.



De studiemiddag is door zo’n 50 leden (merendeels van de VLG) bezocht.
Naar aanleiding van de lezingen zijn er interessante discussies gevoerd, niet
in het minst omdat er in de zaal mensen aanwezig blijken die betrokken
waren bij de uitvoering van de WVO. Ook wordt tijdens de discussie gewezen
op Europese kaders. Naar aanleiding van de glastuinbouwlezing is de vraag
in hoeverre dit een voorbeeld was van een vroeg convenant dat navolging
kreeg, of dat er al eerder voorbeelden waren.

Veel aanwezigen maakten gebruik om te neuzen in het boekenfonds van de
Vereniging. Janny Bloembergen was zo vriendelijk deze te bemensen.

Rond vijf sluit onze voorzitter de bijeenkomst af, bedankt de sprekers met een
boekenbon en nodigt de aanwezigen uit beneden in het Grand Café van het
Forum nog een borrel te drinken. Petra van Dam heeft ons een interessante
en leerzame studiemiddag bezorgd.

Verslag excursie vrijdag 1 oktober 2010 rond het thema:

Verleden, heden en toekomst van landbouw en landschap

in de Krimpenerwaard onder leiding van Theo Spek en

Chris de Bont

De veenweidegebieden in het Groene Hart kennen sinds hun ontstaan in de
Volle Middeleeuwen een dynamische landschaps- en landbouwgeschiedenis.
Tijdens onze najaarsexcursie die begon en eindigde in Gouda hebben we
uitgebreid kennis gemaakt met verleden, heden en toekomst van de
Krimpenerwaard. ’s-Ochtends gaf historisch geograaf Chris de Bont een
deskundige busexcursie door de verschillende veenweidelandschappen en
droogmakerijen rond Gouda, waarin de landschaps- en
waterstaatsgeschiedenis centraal stond. ’s-Middags hebben we een bezoek
aan Kaasboerderij Hoogerwaard in Ouderkerk a/d IJssel gebracht waar we na
de lunch een presentatie kregen over de landbouwgeschiedenis van de
Krimpenerwaard door mevr. Corrie Verstoep. De tweede helft van de middag
bestond uit een excursie onder leiding van de Stichting Bloeiend Platteland
die zich inzet voor behoud van landbouw en landschap in de Krimpenerwaard.
Het gaf een mooi inkijkje in de actieve betrokkenheid bij de intensieve
discussies die momenteel gevoerd worden over de toekomst van de
Krimpenerwaard.

Boekverkoop
Er zijn geen boeken aangekocht voor het boekenfonds. Uit de
boekenvoorraad van de vereniging zijn in 2010 in het totaal 66 boeken
verkocht voor een bedrag van 388,50 euro.



Site (www.vlg.wur.nl)
Deze is door de secretaris en Aicha el Makoui bijgehouden met
verenigingsnieuws.

Bestuur
In 2010 is het bestuur tweemaal bijeen geweest in Wageningen, 9 februari en
3 september. De aandacht van het bestuur is vooral uitgegaan naar de
organisatie van de verenigingsbijeenkomsten.

De financiële en ledenadministratie zijn over 2010 verzorgd door Aicha
el Makoui, secretaresse van de leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis. Voor
de communicatie met leden stelt het bestuur het op prijs als u haar uw e-mail
adres wilt toesturen: aicha.elmakoui@wur.nl.

De Vereniging telde per 31 december 2010 301 betalende leden. In 2010
zijn 31 leden uit het betalende ledenbestand gehaald: 11 wegens opzegging;
1 wegens 1verhuizing zonder adreswijziging achter te laten; 19 omdat ze al
jarenlang niet hebben betaald. Er zijn 13 nieuwe leden aangemeld. Per 31
december 2010 is van 137 leden een e-mail adres bekend.

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2010 is:
Prof. dr. ir. Jos Lankveld, voorzitter
dr. Anton Schuurman, secretaris
dr. Paul Brusse, penningmeester
dr. ir. Jan Bieleman
dr. ir. Marian Bos-Boers
prof. dr. Petra van Dam
prof. dr. ir.Theo Spek

Erelid van de vereniging is:
Prof. dr. Hans Jansen

De kascommissie bestaat uit de leden
dr. Rien Munters
drs. Janny Bloembergen-Lukkes


