
Inhoudsopgave

Voorwoord 49
ir. E.H. van Tuyll van Serooskerken, 
dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland

Rijnland onbegrensd:
watergrenzen en kennisgrenzen 50
Petra van Dam

Rijnland en Woerden 59
Gerard van de Ven

Rijnland en de rivieren
Inrichting en vormgeving van de Hollandse rivierzorg in de achttiende eeuw 69
Paul van den Brink

Het weer in Rijnland
Beschrijven of meten: een wereld van verschil 79
Charles Jeurgens

Eerst het zout en dan het zoet
Verzilting en de aanvoer van zoet water voor Zuid-Holland 89
Jan van den Noort

Een buur van formaat
Twintigste-eeuws waterbeheer in Amsterdam-West 99
Maili Blauw

Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis
Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis 
verschenen in 2002 (met aanvullingen uit 2000 en 2001) 107
Th.P.M. van der Fluit

Over de auteurs 112
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Colofon
12e jaargang, aflevering 2, 2003

Het Tijdschrift voor Waterstaats-
geschiedenis is een uitgave van de 
Vereniging voor 
Waterstaatsgeschiedenis (http://
www.waterstaatsgeschiedenis.nl) en 
verschijnt tweemaal per jaar.

REDACTIE:
dr D. Aten,
drs H.G.J. Buijks,
drs H. van Engen,
drs A.P. de Klerk,
dr J.A.E. Kuys,
drs H.C. Toussaint,
drs W. Wolters.

ADVIESRAAD:
prof dr C. Dekker,
prof mr H. van der Linden,
prof dr G.P. van de Ven.

REDACTIESECRETARIAAT:
Drs H.G.J. Buijks, 
Streekarchivariaat Brabant-Noordoost, 
Raadhuislaan 13a, 5341 GL Oss, 
tel.: 0412-667700, fax: 0412-667709, 
email: H.Buijks@inter.NL.net
Kopij dient te worden aangeleverd bij 
het redactiesecretariaat, conform de richt-
lijnen van de redactie. De richtlijnen zijn 
verkrijgbaar bij het redactie secre ta riaat. 
Inleverdata kopij: 1 maart en 1 augustus.
Boeken ter recensie kunnen eveneens worden 
gezonden naar het redactiesecretariaat.

LEDENADMINISTRATIE:
R.A. van Iterson,
Leidseweg 210,
2253 AG Voorschoten.
E-mail: soniter@xs4all.nl
Gironummer 93830 t.n.v. de penning-
meester Vereniging voor Waterstaats-
geschiedenis te Voorschoten. 
Leden van de Vereniging ontvangen het
Tijdschrift. Losse nummers kunnen 
worden verkregen bij de ledenadministratie.
Abonnementsprijs €20,– per jaar; 
studentenabonnementen €12,–; losse 
nummers €7,50 exclusief portokosten. Voor 
themanummers gelden speciale prijzen.
Lidmaatschap wordt automatisch 
verlengd, tenzij schriftelijk opgezegd 
vóór 1 december.

PRODUKTIE: Uitgeverij Verloren, 
Hilversum.

LAY-OUT: Studio Tigges, Den Haag.

ISSN 0927-3336
© 2003 Vereniging voor Waterstaats-
geschiedenis. Niets uit deze uitgave mag,
op welke wijze dan ook, worden vermenig-
vuldigd en/of openbaar gemaakt zonder 
schriftelijke toestemming van de redactie. Op het omslag: kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland, inzet: het nieuwe hoofdkantoor van het 

Hoogheemraadschap te Leiden in 1999.

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 12(2003); webversie 2006


