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Aan de leden van de HVB 

 

 

 

’s-Hertogenbosch, september 2014 

 

 

Geachte leden, 

 

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de tweede Collegetour door Brabant die wij dit jaar 

organiseren.  

De tour vindt plaats op zaterdag 11 oktober 2014 en speelt zich af in de regio van het waterschap 

Brabantse Delta.  Dit waterschap heeft het beheer over het water in het westelijk deel van onze 

provincie. Het programma van deze tweede studiereis met colleges op locatie zal ook nu weer in 

het teken staan van ons jaarthema: Water: vriend en vijand.  

 

Ook voor deze dag hebben wij historicus Henk Buijks, onze tourleider van de vorige studiereis, 

bereid gevonden om onder zijn leiding het noordwestelijk deel van onze provincie te bezoeken.  

Hij doet dit met veel plezier, ook omdat hij uit dit gebied afkomstig is.  

De dag begint met een bezoek aan Kasteel Bouvigne waar we te gast zijn bij het waterschap 

Brabantse Delta. Na het welkomstwoord volgt een lezing die goed aansluit bij ons thema.  

De tweede locatie die op het programma staat is de vestingplaats Willemstad.  Hier wordt de 

lunch gebruikt, maken we een rondwandeling en bezoeken we een museum.   

Vanuit Willemstad gaat de tour verder naar de Overdiepse Polder waar we worden ontvangen 

door drs. J. van Groos, wethouder van Waalwijk. Vervolgens maken we een rondrit door de polder 

waarbij er tijd zal zijn voor een drankje in één van de boerderijen, die gebouwd zijn op een terp.  

 

PROGRAMMA 

 

(vanaf)  

09.30 uur Samenkomst in het koetshuis van Kasteel Bouvigne. 

  Adres: Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda. 

 

10.00-10.10 Welkom door mevrouw Ineke Beemster, afdelingshoofd Bestuur en Communicatie 

van het waterschap Brabantse Delta.  

 

10.10-10.45 Lezing ‘De macht van het water in de Noordwaard’ door historicus Dr. Cees de 

Gast.  

De heer De Gast heeft diverse publicaties op zijn naam staan waaronder het werk 

‘De macht van het water’. Hierin wordt de geschiedenis van de waterschappen van 

het noordwestelijk deel van onze provincie beschreven.  
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11.00-11.45 Van Breda rijden we naar Willemstad. Tijdens de rit geeft de heer Buijks een 

toelichting op het landschap en vertelt over de zuidelijke waterlinie. 

 

12.00-14.00 Bezoek aan de vestingplaats Willemstad. Hier zijn we te gast bij de 

heemkundekring De Willemstad. We beginnen ons bezoek met de lunch. 

Vervolgens maken we onder  leiding van gidsen van de heemkundekring een 

stadswandeling en brengen een bezoek aan het Mauritshuis met daarin het 

Museum Heemkundezolder.   

 

14.15-15.00 Van Willemstad rijden we naar de Overdiepse Polder, Blauwe Keet in Waspik.  

 

15.00-15.15 Welkomstwoord door drs. J. van Groos. De heer Van Groos is econoom en als 

coördinerend waterwethouder van de gemeente Waalwijk bestuurlijk 

verantwoordelijk voor de Overdiepse polder. Hij zal ingaan op de achtergrond van 

het tot stand komen van de ontpoldering en op het belang van dit project voor zijn 

gemeente.  

15.15-17.30 Rondrit door de polder. Twee deskundige rondleiders geven een toelichting op de 

ontpoldering en informatie over de boerderijen op de terpen. Na de informatieve 

rondrit zal er tijd zijn voor het nuttigen van een drankje.  

 

17.30-18.15 Terugrit naar de parkeerplaats bij Kasteel Bouvigne 

 

De deelnamekosten bedragen € 30,-- per persoon voor leden met één introducé, en € 35,--  per 

persoon, voor niet-leden.  

Wilt u zich als deelnemer aanmelden, dan moet u dat doen vóór zaterdag  4 oktober 2014  

per e-mail (secretaris@hvbrabant.nl ) of schriftelijk (adres: Historische Vereniging Brabant, 

Postbus 1325, 5200 BJ  ’s-Hertogenbosch).   

Het verschuldigde bedrag gelieve u over te maken naar bankrekening: NL08 INGB 000 4776 738 

t.n.v. Historische Vereniging Brabant, o.v.v.  “Collegetour 2014-2”. De aanmeldingen worden 

gehonoreerd in de volgorde van ontvangst van de betalingen. 

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontmoeten u graag op zaterdag 11 oktober. 

 

Bestuur Historische Vereniging Brabant, 

 

Willem van der Staak, voorzitter 

Ria de Folter-Sebregts,  secretaris /penningmeester 

 


