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Op het omslag: detail van de tekening van de noodsluis in de IJsseldijk gelegd in het kader 
van de veenderij in de Krimpenerwaard, circa 1800. Zie de bijdrage door Gert Koese. 
Collectie Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.
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