
 

Uittip zaterdag 17 september 
Open huis  
 

Kijk, leer en beleef de 

wondere wereld van 
water. 

Tijdens het Open Huis 

nemen we u mee in de 

wondere wereld van water 
en kunt u tegelijkertijd het 

nieuwe hoofdkantoor in 

Zwolle bezichtigen. 

 doorlopende 

rondleidingen 
 colleges Water in de 

tuin + de toekomst 

van afvalwater + de 

wondere dijkwereld 
 kids-college De reis van het afvalwater 

 kinderplein: waterbeestjes vangen en bekijken onder 

de microscoop +  interessante weetjes 

over muskusratten  + Burgemeester van Buiten met 
zijn bijzondere modderkeuken 

 heerlijke gezichtsmaskers van waterkers 
 

Iedereen van harte welkom 

Iedereen is van harte welkom bij het open huis. We gaan uit 

van een mooie opkomst! Om een inschatting te kunnen 

maken van het aantal bezoekers dat we kunnen verwachten, 

vragen we u dit door te geven via event@wdodelta.nl. Heeft 
u vragen, neemt u dan contact via 088-2331200. 
 

Zaterdag 17 september 2016 11.00 - 16.00 uur 
Dokter van Deenweg 186 

8025 BM Zwolle 

www.wdodelta.nl/openhuis  

 

Zie verder: http://www.wdodelta.nl/wdodelta/fusiewdod/  

 

Dalfsen is niet waterveilig! 
Om dat te verbeteren mag het mij wat kosten! 

Vrijdag 16 september 2016 

http://www.bibliotheekdalfsen.nl/
http://www.bibliotheekdalfsen.nl/
mailto:event@wdodelta.nl
http://www.wdodelta.nl/openhuis
http://www.wdodelta.nl/wdodelta/fusiewdod/


 

’t Denk-Gelag: een plek voor inspiratie, gesprek en 

ontmoeting 
 

Een paar tips van uw bibliotheek om rond het onderwerp van 

vanavond nog meer inspiratie op te doen: 
 

Hollanders en het water : Twintig eeuwen strijd 
en profijt 
Hollanders en het water - al eeuwenlang vormen zee en 
hecht paar. Vreemd is dat niet. Want nog steeds stuit 
je bijna overal in Holland op sloten, meren, grachten, 
plassen en rivieren, of op de zee. 
Al dat water heeft sinds mensenheugenis voor veel 
overlast gezorgd. Hollanders zijn dan ook 
wereldberoemd vanwege hun strijd tegen het water. 
Maar ze hebben er ook de vruchten van geplukt-als 
handelaren, vissers, schippers, reders, militairen en 
recreanten. Zonder water had Holland nooit kunnen 
uitgroeien tot zo'n welvarend en dichtbevolkt gewest. 

Dit boek laat zien hoe Hollanders sinds het begin van de jaartelling met het water 
hebben geleefd. Op basis van de nieuwste inzichten belicht een team van 
zeventien historici deze geschiedenis vanuit verschillende invalshoeken. Tezamen 
geven zij een intrigerend beeld van de vindingrijkheid waarmee de Hollanders hun 
natte leefomgeving optimaal hebben benut. 
 

Hebben wij een poldermentaliteit? 
Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het 
poldermodel in de eenentwintigste eeuw 
 
Het boek A Dutch Miracle van J. Visser en A. Hemerijck 
uit 1997 analyseerde de rol van onderhandelingen, 
coördinatie en consensus in het Nederlandse 
Poldermodel en stelde vast dat het cruciale factoren 
zijn geweest in het overkomen van de hoge 
werkloosheid van begin jaren '80 en de goede 
performance van de Nederlandse arbeidsmarkt in de 
jaren '90. Hoe ziet Nederland er bijna 20 jaar later uit? 
 
U kunt het boek downloaden op: 
http://oapen.org/search?identifier=611478  
 
 

 

Ook het waterschap wordt bestuurd. Een ervaring… 

Oud bestuur; een jaar ongenode gast bij een 
waterschap 
 

Journalistieke analyse van het functioneren en de cultuur van 
een waterschap 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
'Nederland in 7 overstromingen' is een project dat 
bestaat uit een zevendelige televisieserie, een boek en 
een tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum (2014). 
De televisieserie van de NTR wordt gepresenteerd door 
schrijver Frank Westerman (De graanrepubliek; 
Stikvallei). De eerste vijf afleveringen gaan over 
historische overstromingen, te beginnen met de 
Allerheiligenvloed van 1170, waardoor de Zuiderzee 
ontstond. Dan volgen de inundaties aan het begin van 
de Tachtigjarige Oorlog, de overstroming van het 
rivierengebied in 1809, de Zuiderzeeramp van 1916 en 
natuurlijk de watersnoodramp van 1953. Vervolgens de 
'gewenste overstroming': land dat aan het water wordt 
teruggegeven in het kader van natuurherstel, zoals de 
Hedwigepolder. De laatste aflevering gaat over de 

overstroming die nog moet komen, in Rijkswaterstaattaal de EDO: de Ergst 
Denkbare Overstroming. Deze overstromingen hebben volgens de makers niet 
alleen het landschap van Nederland gevormd, maar ook de identiteit van de 
Nederlanders.. 
 

Natuurlijk is er nog veel meer over water en aanverwante 

onderwerpen geschreven en verschenen. Via de catalogus op 

www.bibliotheekdalfsen.nl of van de Koninklijke Bibliotheek 
zijn vele publicaties te vinden en in te zien. Woorden als 

‘water’ en samengestelde woorden, bijvoorbeeld 

‘waterbeheer’ zijn te gebruiken termen. Maar andere 

woorden (uit de tekst van deze flyer) kunnen interessante 

publicaties opleveren. 
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