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Onderwerp: waterschapsobjecten

Geachte heer Van der Kallen,

In antwoord op uw boven aangehaalde brief over het bewaren van waterschapsobjecten voor toekomstige
generaties studenten waterbouw berichten wij u het volgende.

Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 11 februari 2O2O en besloten u als volgt te
antwoorden.

Via een aparte mail zult u een digitale tekening ontvangen. We hebben daarbij de 4 gevraagde
componenten in beeld gebracht te weten duikers van gegoten ijzer, plaat staal, Armco staal of
metselwerk. Door in te zoomen op de kaart, kunt u de diverse objecten onderscheiden. Duikers van
asbestcement zijn binnen het waterschap nooit toegepast. Hiervoor dient u zich te wenden tot
drinkwaterbedrijven, waarbij deze wel in het verleden zijn toegepast.

Wij staan sympathiek tegen over uw idee. Het tweede deel van uw vraag, waarbij gevraagd wordt om
"enkele duikers van deze typen/materialen te behouden en toegankelijk te maken/houden voor
toekomstige generaties weg- en waterbouw studenten", kunnen wij echter niet garanderen. Wij, als
waterschap, zijn bijna nooit eigenaar van de betreffende duiker. In de legger staat beschreven, wie de
eigenaar is en bouwkundig verantwoordelijk is vooreen goede instandhouding. Het waterschap is enkel
verantwoordelijk voor het doorstroomprofiel. Vanuit de huidige regelgeving kunnen wij niet eisen dat
bepaalde typen duikers bewaard moeten blijven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u succes toe met de
verdere uitwerking van uw idee.

Ho
elijks bestuur,

U af De secreta r

eman

Wat r.chrp Brubrntaa Daltr
Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 L0 Ll
E lnfo@brabantsedelta,nl I www.brabantsedelta,nl K,v,K,nr; 51 181 584
IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNLzGXXX BTW,NT: N1812566762801


