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onderwerp  Update basisinventarisatie waterschapserfgoed stand van zaken  

Met deze brief informeren we u over de voortgang van de actualisatie van het waterschapserfgoed 

van WDODelta. De actualisatie is één van de maatregelen in de beleidsnotitie Waterschapserfgoed en 

ruimtelijke kwaliteit dat door u in 2018 is vastgesteld. In de Evaluatie beleid erfgoed en ruimtelijke 

kwaliteit die december 2021 is ingebracht, is toegezegd in 2022 een stand van zaken van de 

beschrijving van het erfgoed te geven. In deze brief beschrijven we hoe we toewerken naar het 

eindproduct. 

 

Doel van de basisinformatie van waterschapserfgoed 

In de beleidsnotitie uit 2018 is de inventarisatie waterschapserfgoed als maatregel opgenomen.  

Een overzicht van ons waterschapserfgoed maakt het eenvoudiger om rekening te houden met de 

historische en landschappelijke waarden van onze waterschapseigendommen. Dit geldt voor intern 

gebruik bij diverse projecten variërend van Water op Maat, Stuwen en gemalen als 

Hoogwaterbeschermingsprojecten. De boodschap hierbij is dat het waterschap met respect voor het 

verleden en de landschappelijke omgeving het erfgoed levend houdt.  

Zie ook de video die voor de evaluatie is gemaakt ‘het verhaal van water’: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QU6qlVvhI2c 

 

Ons overzicht van waterschapserfgoed is ook voor derden bedoeld zodat zij deze informatie via de 

website kunnen benaderen en benutten bij hun onderzoek of projecten. Denk aan omgevingsvisies, 

gebiedsbiografieën, inrichtingsplannen of onderzoek van historische verenigingen. Daarnaast dragen 

ook derden ons informatie aan die de inventarisatie verrijken. 

 

De huidige basisinformatie 

De basisinformatie van ons waterschapserfgoed bestaat tot nog toe uit: 

1. Het rapport ‘Van toendertijd naar toekomst’ dat als bijlage is toegevoegd aan de beleidsnotitie 

van 2018. In dit rapport wordt beeldend weergegeven welke historische en landschappelijke 

waarden voor ons werkgebied van belang zijn en hoe we daar in projecten mee om kunnen 

gaan. 

2. Een inventarisatie van waterschapserfgoed, samengevoegd uit de gegevens van onze 

rechtsvoorgangers Reest en Wieden en Waterschap Groot Salland. Deze inventarisatie 

bestaat merendeels uit objecten en kunstwerken die ten dele beschreven zijn. 

3. Online informatie op onze website en op Geoweb die een beperkt deel van ons erfgoed toont 

en waar een samenhangend verhaal van water in ontbreekt. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QU6qlVvhI2c
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Nieuwe kaart en overzicht waterschapserfgoed 

Met de actualisatie van 2. de inventarisatie en 3. de online informatie, beogen we een toegankelijk 

overzicht van waterschapserfgoed voor intern en extern gebruik op een digitale interactieve kaart. De 

kaart wordt aangevuld met onze historische landschappen en structuurlijnen (waterlopen en keringen) 

om de samenhang te tonen tussen elementen, structuurlijnen en gebieden. Voor de 1.0 versie van de 

Kaart Waterschapserfgoed worden alleen de elementen met een monumentale status opgenomen. 

Door het symbool van het element in de kaart aan te klikken wordt achtergrondinformatie zichtbaar 

van dit element.  

In een 2.0 versie kunnen de elementen worden uitgebreid met erfgoed zonder monumentale status 

maar met betekenis voor ons waterschapsverhaal. Denk hierbij aan gemalen of stuwen uit de 

wederopbouwperiode. Deze categorieën zijn niet op kaart te zien maar al wel in de tijdlijn opgenomen. 

 

Tijdlijn ‘het verhaal van water’ 

De overzichtskaart wordt aangevuld met ‘het verhaal van water’ dat de tijdlijn toelicht van ons 

werkgebied en het daaraan verbonden waterschapserfgoed (zie bijlage 2). Deze tijdlijn werd in ruwe 

versie onder meer benut bij het ‘tijdlijnspel’ bij de excursie van het algemeen bestuur op 17 juli jl. De 

tijdlijn werkt als kapstok voor de categorieën waterschapserfgoed die we rijk zijn en geeft een plek van 

onze assets in de geschiedenis en het omringende landschap. Tegelijkertijd vormt het verhaal een 

aanvulling op de basisinventarisatie van ons waterschapserfgoed zonder gebiedsdekkend te willen 

zijn. Zo blijft de digitale kaart hiervan leesbaar. De tijdlijn kan ook worden benut als leidraad om in een 

projectgebied het waterschapserfgoed te onderzoeken en op waarde te schatten voor 

ontwikkelopgaven, zowel in projecten van WDODelta als van derden. 

 

Planning 

De webversie wordt in Q1 2023 opgemaakt met de verzamelde gegevens op de basiskaart evenals 

het verhaal van water met de tijdlijn. Een tweede versie van de kaart aangevuld met 

waterschapserfgoed zonder status vergt meer tijd. 

 

Bijlagen 

• Bijlage 1. Basiskaart Waterschapserfgoed (in bewerking, monumenten worden hieraan 

toegevoegd met achtergrondinformatie) 

• Bijlage 2. Overzicht Tijdlijn, input voor ‘het verhaal van water’, 2022 (in bewerking) 
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