Jaarverslag 2019

van de stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland.
Voor u ligt het Jaarverslag van de stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland over
2019. Hoogtepunt was opnieuw de Nationale Sluizendag met de bijbehorende uitreiking
van de HSSN-prijs.

1. Bestuursaangelegenheden

Het bestuur bestond op 1 januari 2019 uit Ronald van den Berg (voorzitter), Marjo van
Loon (waarnemend voorzitter), Jan Arends (secretaris), Wim van Boxmeer
(penningmeester), Peter Nijhof, Rutger Polderman en Jaap van Raaij.
Op 15 november trad Frank Druijff toe tot het bestuur.
Twee bestuursleden namen afscheid: Marjo van Loon op 15 november 2019 en Jaap van
Raaij op 31 december 2019.
Het bestuur vergaderde in 2019 vijf maal:
1 11 januari
bij Tauw in Utrecht
2 22 maart
bij Tauw in Utrecht
3 21 juni
bij Tauw in Utrecht
4 6 september
bij Tauw in Utrecht
5 15 november bij Tauw in Utrecht

Het bestuur kent een aantal adviseurs, dat het bestuur op diverse wijzen bijstaat, terwijl
enkelen ook de bestuursvergaderingen bezochten om ook daar hun inbreng te leveren.
In 2019 waren dit: dr. H.E. van Capelleveen (Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden), J.M.G. Dehing (Bureau Aangepaste Technologie), P.J. Drop (Heijmans
Restauratiewerken), Dr. E.F. Gehasse (archeologe RWS); B.G. van Hees
(Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen), T. Keesmaat (Iv-Infra b.v., Afdeling
Instandhouding), Drs. H.H.V.M. Maas (Directeur Monumentenhuis Brabant), Ing M.A.J.
Meyer (ing. bureau Wagemaker), Ing. G.M.H. Troost (Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed), Ir. L.R. Wentholt (Stowa), Drs. H.C.M. van de Wetering (historica waterbouwkunde).

2. Financiële zaken

De penningmeester heeft voor 2019 een Financieel Jaarverslag opgesteld, waar
kortheidshalve naar verwezen wordt.
De financiële stukken over 2018 werden op 15 maart door Ben van Hees (adviseur) en
Helma van de Wetering (adviseur) gecontroleerd en in orde bevonden, waarna de
penningmeester door het bestuur is gedechargeerd.

3. Nationale Sluizendag 2019

Op 2 oktober 2019 is de dertiende Nationale Sluizendag gehouden, dit keer in een
Bedrijfshal op Scheepswerf 1 te Heusden. De organisatie was in handen van Peter Nijhof.
Circa 120 bezochten deze Nationale Sluizendag.
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De dag is gesponsord door Waterschap AA en Maas.
Ronald van den Berg trad op als dagvoorzitter.
Er waren enkele interessante lezingen. Een lezing over beleid AA en Maas m.b.t. cultureel
erfgoed, een lezing onder de titel “Beleef het Apeldoorns Kanaal” en een lezing over de
voorbereiding en realisatie van de Bovenlandse Sluis.
In de middag was er een excursieprogramma met bus- en bootvervoer gepland.
Er werd aangelegd bij schutsluis Waalwijk, waarna een bustocht volgde naar de
Bovenlandse sluis.

4. HSSN-prijs 2019

Op de dertiende Nationale Sluizendag konden weer prijzen worden uitgereikt voor de
beste restauratie.
Er waren zes aanmeldingen:
Het Sluiscomplex Delden in het Twentekanaal
Schutluisje te Nieuwe Niedorp
Schutsluisje achter de Koppelpoort in Amersfoort
Schutsluis Leidschendam
Monstersche Sluis te Maasssluis
Beaufort Sluis in Zeeuws Vlaanderen.
Deze werden beoordeeld naar de volgende criteria:
De kwaliteit van de restauratie, gezien in historisch perspectief
De technische kwaliteit van de restauratie
De mate van herstel van het oorspronkelijk gebruik
Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit of omgeving
De eerste prijs ging naar Waterschap Scheldenstromen voor de restauratie van de
Beaufortsluis. Rijkswaterstaat Oost Nederland ontving de tweede prijs voor de restauratie
van sluis Delden (Wiene). De derde prijs is toegekend aan de Provincie Zuid-Holland voor
de restauratie van Sluis Leidschendam.
De jury was samengesteld uit de heren Peter Nijhof (vh RCE, deskundige industrieel
erfgoed) die als voorzitter fungeerde, Jan Arends (TU Delft, deskundige historische
sluizen en stuwen) die optrad als secretaris, Piet Drop (Heijmans; projectmanager
restauratie civiele werken) , Gerard Troost (RCE, specialist historische waterbouwkundige
werken), Rutger Polderman (Monumenten- en Restauratieadvies), Frank Druijff (Tauw;
erfgoedadviseur) en Hendrik-Jan Cassee (Nebest; projectmanager restauratieadvies).

5. Communicatie Facebook Website / Database

In 2017 is de nieuwe website gepresenteerd. Ook de daaraan gekoppelde database
kreeg in 2019 verder gestalte. Adviseur Helma van de Wetering onderhield een
Facebook-pagina voor de HSSN.

6. Diverse activiteiten

Op verzoek bracht de HSSN enkele adviezen uit over sluizen, de restauratie ervan of hun
herbestemming.
W.v.B.
wnd secretaris
Sept 2020
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