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Woensdagmiddag 23 maart vond de
feestelijke opening plaats van de tentoonstelling “Strijd tegen het water, Nederland in Kijkdozen.” Deze tentoonstelling is de eerste activiteit in het kader van
ons jubileumjaar “40 jaar Baggermuseum
in het huis van de familie Volker”. Wethouder Hanny Visser van de gemeente
Sliedrecht rende samen met Lise(10) en
Jasmijn (10) door het lichtdoorlatende
kijkdozenpapier in het entreeportaal van
de expositieruimte. Daarna begon het
kijkplezier. Er staan 104 kijkdozen opgesteld, gemaakt door leerlingen van vijf
basisscholen van Sliedrecht. De leerlingen hebben zich verdiept in het thema
“Strijd tegen het water” en hoe dat Nederland heeft gevormd. Vervolgens hebben ze de informatie verwerkt en uitgebeeld in verschillende kijkdozen. Van
dijkdoorbraken tot een molengang, van
de bouw van de Afsluitdijk tot een zand-

suppletie; het komt allemaal voor.
Sliedrechtse leerlingen zijn dan ook
bevoorrecht met zo’n cultuurhistorische
achtergrond van hun dorp. Het is overigens niet alleen kijken in deze tentoonstelling. Er moet ook nog gewerkt worden. Het Baggermuseum stelt vijf prijzen
beschikbaar voor de mooiste kijkdozen
van deze tentoonstelling. De bezoekers
vormen de jury, dus elke bezoeker wordt
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gevraagd een briefje in te vullen met
de in zijn of haar ogen mooiste drie
kijkdozen. De kijkdozen die het
meest worden genomineerd komen
in aanmerking voor één van de prijzen.

Na het bewonderen van de kijkdozen kunnen bezoekers de “levensgrote” kijkdoos binnengaan en zelf
deelnemen aan een kijkdoosvoorstelling met het thema “Strijd tegen
het water”.
Om
alle
leerlingen
en hun
(groot)ouders en verzorgers de mogelijkheid te geven de kijkdozententoonstelling te bekijken, heeft het
Baggermuseum in de eerste week
van april vier gratis avondopenstellingen georganiseerd. Ruim 80 bezoekers hebben wij mogen begroeten tijdens die avonden en er hing
een opperbeste sfeer. Kinderen
moesten zoeken naar hun eigen
kijkdoos, want de bijdragen van de
verschillende scholen stonden natuurlijk door elkaar. Na het kijk- en
beoordelingsplezier
werd
actief
deelgenomen aan de levensgrote
kijkdoos, wat mooie foto’s heeft
opgeleverd.
De
tentoonstelling
“Strijd tegen het water, Nederland in
kijkdozen” is nog te zien tot en met
zaterdag 7 mei.

EDUCATIE EN BPT
Inmiddels is de BaggerPraktijkTuin
ontwaakt uit zijn winterslaap.
De tuin is weer geopend, niet alleen
de scholieren en studenten zijn welkom – maar u ook! Er zijn 16 doestations waar interactief gewerkt kan
worden om gevoel te krijgen wat
waterbouw en wat baggeren is.
Lekker buiten bezig zijn en al doende ook nog technische kennis opdoen, die precies past in het lesprogramma van school.
Er zijn verschillende themaroutes
uitgezet, waar je een aantal stations
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aandoet en vragen moet beantwoorden op het opdrachtformulier.
Er is altijd deskundige begeleiding
aanwezig om met de proeven te
helpen .
De BPT is ook geschikt voor het
hoger onderwijs.
Ten dele worden dezelfde proeven
uitgevoerd als voor BO, maar dan
met vragen op een hoger niveau. Er
zijn voor hoger onderwijs ook andere proeven beschikbaar.
Firma K3 heeft een mooie zeeftoren
geschonken, waarmee de zeefkromme ( korrelverdeling) van een
monster gedroogd zand kan worden
bepaald.
Er zijn al voldoende zandsoorten
aanwezig, er moet nog wel een
droger komen.

model HAM 316, 2 boeken en tekenmallen
Mevr. J. Broekhoven: Fotoboeken,
schilderijen, brochures, boeken,
Mammoettand uit Oosterschelde
Boskalis TD Holman: Ets van 3
schepen Adriaan Bos Pzn
Mevr. Versluis-Alblasserdam: Legpuzzel scheepswerf de Merwede
J. Visser-Goes: Mammoettand uit
Vinkeveense Plassen
SF Waterbouw Rijswijk: Schilderij
van Fred Witbaard- Baggermolen
Hans Verschuur-Goes: Scheepsbel
van tinbaggermolen BIMA
Wim Boer-Van Oord: Sextant van
schip Kattegat
Ina Stam: leerboeken van W.H.
Stam, Motorboeken Batavus (naar
Motormuseum)
Mevr. Genade: Model Zuiger van
zink en diverse foto’s
Simon Hoek-Barendrecht: Schilderij
van Dubbeldam- baggermolen, boeken, jaarverslagen, petjes stropdassen
Dhr. K. Kuil-Papendrecht: Delftsblauw aardewerk bm. Van Prins
T.F. Blok-IHC Sliedrecht: Fotoarchief van Fam. Van Seventer De
Klop
W. Boer-Sliedrecht: Foto’s van de
GEOPOTES 14
Dhr. J. Strohmeijer-Dordrecht: Misthoorn van de GEOPOTES VII

Ook is er door een eigen vrijwilliger
een doorlatendheidsmeter gemaakt,
waarmee de doorlatendheid van
een laag zand kan worden gemeten. KNOPEN, STEKEN EN
De zeefkromme en doorlatendSPLITSEN.
heidsmeter zijn instrumenten die de
aannemer gebruikt om in te schatten hoeveel energie het kost om het
zand te verpompen en hoe gemakkelijk zand kan worden losgemaakt
door een cutter of door waterjets.
We volgen dus de echte praktijk van
de aannemers.
Samen met de Vereniging van Waterbouwers en leerkrachten worden
opdrachtformulieren op HAVOVWO- niveau gemaakt voor de
nieuwe proefopstellingen en voor
enkele van de bestaande.

SCHENKINGEN 2015-2016
De afgelopen maanden hebben wij
de volgende schenkingen gekregen:
Paul DuMaine-Haarlem: Ets van
tinbaggermolebn DABO
Mevr. Vonk-Kamsteeg: Monsterbord
“Bijvangst” Tin Thailand
W.P. Visser-Krimpen a.d.IJssel:
Model scheepshelling, stabiliteits-

In de voorjaarsvakantie was er een
workshop ‘Knopen, steken en splitsen’.
Een knoop is een middel om van
een touw een werktuig te maken. In
de scheepvaart en de baggerwereld
worden knopen op verschillende
manieren gebruikt.
Geen baggeraar kan zonder de
kennis van knopen of steken die
nodig zijn bij het afmeren van
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De kennis van knopen, steken en
splitsen is onmisbaar in de scheepvaart, maar deze techniek komt ‘aan
de wal’ evengoed van pas.
Wie liet zien dat hij/zij het kon, ontving het certificaat voor de beste
knopenspecialist.

MODEL: DE MOERDIJKBRUG

Rond 1840 was men er nog vast
van overtuigd dat het technisch niet
mogelijk zou zijn om bruggen over
de grote rivieren te slaan, vooral
vanwege de ijsgang in de winter.
Zelfs de grootste Britse specialist op
het gebied van bruggenbouw, ingenieur Sir John Rennie, concludeerde
na het zien van de ijskruiing op de
Waal bij Nijmegen, dat “in zulk een
land geene bruggen zijn te bouwen!”
Ook bij het aannemen van de
Spoorwegwet van 1860 vond men
nog dat een brug over het Hollands
Diep echt niet mogelijk was. Ter
plekke moest maar een stoomveer
komen.
De overbrugging van het Hollandsch
Diep bij Moerdijk werd mogelijk gemaakt door de wetten van 6 juli
1867 (Staatsblad n°. 64).
Het zou een gigantische onderne-

ming worden, daar was iedereen
van overtuigd. Een zeearm van ruim
2,5 km breed, met sterke stromingen en eb en vloed, met hier en
daar zeer grote diepten en overal
een slechte ondergrond, zou overbrugd moeten worden door middel
van een brug van 1500 meter, met
aan iedere oever aansluitende
dammen. Dit werk werd o.a. gegund
en aangenomen door A.&.D. Volker
te Dordrecht.
Na goedkeuring van het proces
verbaal van aanbesteding werd
onmiddellijk met de uitvoering begonnen.
Hoewel de meeste pijlers, zij het
met moeite, op de gebruikelijke
wijze konden worden opgebouwd op
een fundering van heipalen en een
houten roosterwerk, bleven er drie
over waar de vaste zandlagen zo
diep - een 22 meter beneden AP lagen, dat heien niet mogelijk was.
Hier besloot men over te gaan op
pneumatische fundering, een techniek die in die jaren vooral door
Franse aannemers geperfectioneerd
was. Men gebruikte daarbij ijzeren
caissons, waarbinnen arbeiders,
onder overdruk werkend, de grond
verwijderden, zodat het caisson
langzaam tot op de vaste zandlaag
zakte, waarna de betonnen fundering gestort kon worden.
Voor de te bereiken diepte van gemiddeld 22 meter was een overdruk
van 3,5 atmosfeer nodig; mensen
konden bij een dergelijke druk nog
net werken, zij het met moeite (caissonziekte).
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het herstel van de brug enorm vertraagde. Daarbij kwam dat een snel
(provisorisch) herstel van de verkeersbrug prioriteit kreeg. Voor dat
snelle herstel werd een aantal overspanningen van de spoorbrug “geleend”.

1944
Pas in 1946 werd de vernieuwde
spoorbrug weer in gebruik genomen.
Vanwege gebrek aan materiaal
kreeg de nieuwe brug niet opnieuw
veertien, maar slechts tien overspanningen.
Om het gat op te vullen dat zo ontstond, werd de zanddam aan het
noordelijke uiteind van de brug met
400 meter verlengd. De eigenlijke
brug was nu dus nog maar zo’n
1.000 m lang.
Begin jaren '50 werden de enkelsporige stalen boogbruggen vervangen
door de huidige dubbelsporige vakwerkbrug. Dat gebeurde onder leiding van ingenieur C.L. Wisse. Veertien staalbedrijven uit het hele land
waren betrokken bij de productie van
de enorme hoeveelheden staal die
voor de tien nieuwe overspanningen
nodig waren.
Om het treinverkeer zo min mogelijk
te hinderen, werd telkens één overspanning in zijn geheel vervangen.
Het hele proces nam daardoor twee
jaar in beslag. In 1955 was de nieuwe spoorbrug klaar.

1872
Ook het binnendringende water
werd door deze overdruk uit het
caisson verwijderd.
In 1944 werd de brug door de Duitsers vernield om de geallieerden te
beletten West-Nederland in te trek- 2016
ken. Hierbij werd een aantal brugpijlers onherstelbaar beschadigd, wat
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VAN DE HOOFDSUPPOOSTEN
Eindelijk een nieuwe balie!
Zo’n mooi museum verdient ook
een mooie entree.
Na veel denken, passen en meten
wordt de klus nu uitgevoerd.
Het wordt een baggerwaardige
balie en ook de winkel krijgt een
nieuwe vitrine.

Het was met het binnenkomen
tijdens de verbouwing wel wat
improviseren, maar ook daar zitten
leuke kanten aan.
De authentieke keuken viel echt op
bij onze bezoekers, omdat zij daar
normaal gesproken niet komen.
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ling tot stand gekomen. Aan de hand
van zes thema’s wordt de bezoeker
mee genomen in de ontwikkeling van
Nederland in relatie tot het water.
Al vanaf de vroegste bewoning van
Nederland hebben de inwoners rekening moeten houden met de mogelijkheid van overstromingen. In onze
regio zocht men de hoger gelegen
donken op. In Friesland en Groningen
wierp men terpen en wierden op.
Later volgen de ontginningen door
turfsteken, waardoor de grond vaak
nog verder inklinkt. Dijken worden
gebouwd, polders drooggemaakt en
kanalen gegraven. Maar nog steeds
zijn de overstromingen niet van de
baan. Tot het einde van de twintigste
eeuw is voelbaar wat de kracht van
het water is. De overstromingen van
1916, de watersnoodramp van 1953
en de overstromingen van Rivierenland in ’93 en ’95 vroegen telkens om
waterbouwkundige oplossingen. Dat
heeft ons dan ook geleerd dat we ook
in de toekomst moeten werken aan
onze waterveiligheid. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt
hieraan invulling gegeven.

In de derde week van april verwachten wij de nieuwe entree
weer te kunnen inrichten en hopen
dat zowel onze bezoekers als onze
vrijwilligers hier met veel plezier
gebruik van gaan maken.

Op de homepage heeft u direct
zicht op het actuele nieuwsbericht
en de lopende expositie van dit
moment. Ook is er een agenda
met komende activiteiten toegevoegd aan de site en is de informatie over de BaggerPraktijkTuin
goed toegankelijk gemaakt. De
website past zich automatisch aan,
aan de verschillende devices,
waarmee tegenwoordig op internet
wordt gesurft. Het Baggermuseum
is erg tevreden over het eindresultaat en een extra woord van dank
aan de heer Kieffer, onze webbeheerder, is hierbij op z'n plaats.
Wilt u zelf ervaren hoe goed de
site is geworden, surf dan naar
www.baggermuseum.nl.
Via de website kunt u ons ook
volgen op Twitter en Facebook.
Door het "F"-icoon aan de rechterkant van de pagina aan te klikken,
komt u op onze Facebookpagina.
Ongeveer elke twee weken staat
hier een nieuw berichtje met een
foto. Wanneer u één van deze
berichtjes "liked", blijven u en uw
vrienden op Facebook goed op de
hoogte van wat er speelt in het
Baggermuseum.
Tenslotte willen we u en uw familie, vrienden en collega's er op
wijzen dat de Nieuwsbrief die u nu
leest, ook digitaal is te verkrijgen.
Wanneer u een email stuurt naar
administratie@baggermuseum.nl
ontvangt u twee keer per jaar de
Nieuwsbrief in uw mailbox en blijft
u op de hoogte.

BEMANNINGSSTERKTE
In het afgelopen half jaar zijn
gestopt als vrijwilliger bij het
Baggermuseum:
De tentoonstelling “Strijd tegen het
water” geeft het belang van de waterbouw voor het Nederlandse cultuurlandschap weer. Kortom een tentoonstelling die veel bezoekers weer doet
beseffen waarom wij Nederlanders
zoveel kennis en kunde hebben op
het gebied van water, waarvoor wij
internationaal worden gewaardeerd.

NIEUWE TENTOONSTELLING
Vanaf zaterdag 28 mei is de nieuwe
tentoonstelling “Strijd tegen het
water” open voor publiek. In nauwe
samenwerking met museum Nieuwland in Lelystad is deze tentoonstel-

WEBSITE
Het Baggermuseum heeft sinds begin
april dit jaar een nieuwe website. Deze is toegankelijker en overzichtelijker
geworden dan de voorgaande.

Adri de Ruiter, Joke Renting,
Paulien Kruithof, Cees Matser,
Gerard Dubbeldam.
Nieuwkomers zijn:
BPT:
Piet Verhoef,
Margriet Magermans,
Karel Wijna
Hoofdsuppoost/adm :
Marja Bikker
Rondleiders:
Leen Wassenaar, Bram Boer,
Jan Willem Kouwenhoven.

