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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het projectplan gericht om dr. ir. Johan van Veen - een uitzonderlijke ingenieur 
van Nederland -  zichtbaar te maken voor het publiek. Het doel is om zijn ideeën, 
publicaties, plannen bij elkaar te brengen – uit de diepe archieven van het Nationaal 
Archief, bibliotheek van de TU Delft en de dierbare herinneringen van zijn dochter Marian, 
zijn recentelijk overleden zoon Alf en zijn eerder overleden oudste dochter Anja. Daarnaast 
uiteraard nog van zijn vele kleinzoons  en -dochter. Dit plan is erop gericht om met 
respect en nieuwsgierigheid Johan’s erfgoed te bestuderen en te laten zien wat hij heeft 
gerealiseerd, welke plannen hij heeft bedacht en welke ideeën en aannames er nog 
bruikbaar zijn. Met de verwachtte toekomstige klimaatveranderingen en zeespiegelstijging 
lijkt zijn eerdere oproep (jaren ’30 vorige eeuw) om alert te blijven wederom actueel. 
Daarin is het leren van de lessen en ideeën van Johan van Veen – essentiëler dan ooit. 
 
Het lijkt geen makkelijk weg. Om voor deze onzichtbare ingenieur -  die al 60 jaar geleden 
is overleden en nog erg onbekend is bij het grote publiek - en waar de deskundigen allen 
een verschillende mening over hem hebben gevormd (op basis van goed geschreven 
boeken) weer in de aandacht te krijgen en om hem als Nederlander meer te waarderen.  
 
Na ons1 bezoek bij Marian van Veen – zijn jongste dochter – in Frankrijk in oktober 2017, 
werd het voor duidelijk. We konden na onze gesprekken met Marian, niet naar huis gaan, 
niks doen en haar noodkreet negeren. Daarom zijn wij begonnen met een verkenning naar 
de kennisdocumenten en verlandingsplan en mogelijke betrokken partijen. Wij willen de 
familie graag helpen om te laten zien dat Johan een hele belangrijke bijdrage heeft 
geleverd voor Nederland, dat hij de Deltawerken heeft bedacht in de oorlogsjaren en ten 
tijde van de ramp van 1953 een heldendaad heeft verricht.  
 
We kunnen een brug, kering of dijk naar hem vernoemen (iets wat zijn dochter Marian 
graag wil) of een standbeeld ergens langs de Deltawerken (wat zijn zoon Alf graag zou 
willen) maar vooral ook zijn kennis borgen en zijn kennis onderdeel laten worden van 
opleidingen en Deltaprogramma. Niet alleen voor de familie, omdat zij dit hun vader 
gunnen, maar ook om een eerlijk verhaal naar de Nederlanders vertellen op basis van 
stukken die nog onbekend zijn. Johan van Veen was iemand die Nederland wilde 
beschermen. Hij had laten weten aan zijn familie dat hij 200 jaar na zijn dood terug zou 
willen komen om te kijken wat ze ervan hadden gemaakt.  
 
We zullen in een snelle vaart zijn documenten bij elkaar moeten brengen en experts 
ernaar laten kijken voordat het te laat is. Zijn jongste dochter is 80+, gelukkig gezond. 
Helaas is Johans zoon Alf in oktober 2018 overleden. Marian is de enige die nog  
inhoudelijk een bijlage kan leveren en het verhaal verrijken. Tot drie maanden geleden 
wist slechts enkelen dat er een 6 meter lang archief opgeslagen ligt in het depot van het 
Nationaal Archief. Daarin zitten de  zorgvuldig uitgewerkte plannen, onderzoeksrapporten 
en ideeën van Johan van Veen. Nog nooit eerder zijn deze stukken echt nauwkeurig 
bestudeerd door experts. De hoogste tijd om dit nu te doen en samen met zijn familie en 
betrokken deskundigen. Inmiddels is duidelijk dat de TUDelft zijn gepubliceerde stukken 
heeft verzameld en bereid is om aan haar digitaal systeem hierop uit te breiden. Dit vanuit 
een Stichting Blauwe Lijn waarin ook andere ingenieurs, studenten en deskundigen aan 
mee kunnen werken. 
 

                                                        
1 Eric van de Weegen en Karen van Burg 
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We zetten ons in om dit jaar de meeste kennisdocumenten en verhalen bij elkaar te 
brengen en de komende twee jaar de beoogde doelen en producten te kunnen realiseren, 
zoals beschreven in het voorliggende projectplan. Maar eveneens zo belangrijk is dat de 
Nederlanders weten wie Johan van Veen was en wat hij heeft bijgedragen aan Nederland 
en zal bijdragen mits zijn kennis gekoppeld wordt aan lopende en toekomstige 
waterveiligheidsprogramma’s.  
 
De lancering van Stichting Blauwe Lijn zal op 21 december 2018 zijn met de aftrap ‘het 
Jaar Johan van Veen’. Waarom op deze datum? Er vinden dit jaar en komende jaren 
verschillende mijlpalen plaats: 

- Op 22 oktober 2018 is het 60 jaar geleden dat het eerste deltawerk, de 
stormvloedkering in de Hollandse IJssel is opgeleverd. Dit is het Deltawerk 
waar Johan van Veen zowel bij de start en opening actief betrokken is 
geweest.  

- Persoonlijke mijlpalen: het is op 21 december 2018, 125 jaar geleden dat 
Johan van Veen is geboren. Op 9 december 2019 is het 60 jaar geleden dat 
Johan van Veen is overleden. Het in 2019, 100 jaar geleden dat Johan 
afstudeerde aan de TU Delft.  

 
 

Nederland is veilig tegen de zee en hoge rivierwaterafvoeren. Maar is dat ook 
nog het geval over 100 jaar? Nederland is befaamd vanwege haar Deltawerken, 
de Afsluitdijk, Zuiderzeewerken, de verhoogde en versterkte dijken en de sterke 
kustlijn. Daarnaast is het prachtig dat de rivieren ingericht zijn met 
waterbergingsgebieden om de hoge rivierwaterafvoeren en op te vangen bij 
hoog zeewater. Het lijkt erop dat we ons geen zorgen hoeven te maken.  
Echter, ligt het onzichtbare gevaar niet op de loer? Zijn wij alert genoeg voor de 
risico’s die ons in de toekomst kunnen treffen? En zijn we in staat om nu wel de 
maatregelen op tijd te nemen, om te leren van de ervaringen van de 
Watersnoodramp van 1953, waar dr. Ir. Johan van Veen al in de jaren ’30 voor 
waarschuwde? 
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2. Wie was Dr. Ir. Johan van Veen? 
 
In onze ogen een uitzonderlijke ingenieur. Voor zijn kinderen Marian en Alf en 
kleinkinderen een bijzondere vader en (overgroot)opa waar mooie herinneringen over te 
vertellen zijn. Herinneringen die in een moeilijke tijd zijn ontstaan, de crisis van de jaren 
‘30, de WOII en naoorlogse situatie van wederopbouw. Voor Nederland is hij de 
grondlegger van de hedendaagse Deltawerken. Hij ontwikkelde het Deltaplan in de 
oorlogsjaren 1940-1945, ontwikkelde vernieuwende methodieken om zijn visies 
wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. Zijn eerste oproep in de jaren ‘30 om de dijken 
te verhogen en later via  grootschalige landschappelijke maatregelen (zoals het 
verlandingsplan en later het Deltaplan) werden jarenlang kritisch bekeken en genegeerd. 
Men heeft daar verschillende verklaringen voor. Waar het ook al lag, uiteindelijk heeft hij 
gelijk gekregen. De dijken braken op tientallen plekken in 1953. Een daarvan werd 
gespaard, omdat hij – ondanks het hem werd afgeraden door zijn superieuren -  
eigenhandig wist te voorkomen langs de Hollandsche IJssel. Uiteraard in samenspel met 
mensen die daar nu bekender door zijn geworden dan hijzelf. Zijn persoonlijkheid was er 
niet op uit gelijk of geroemd te worden. 
 

 
 
Uiteindelijk moest het Deltaplan uitgevoerd worden en hij kon onderdeel worden van een 
geheel van deskundigen. Het Deltaplan werd van iedereen, zijn plan werd uitgevoerd en 
verrijkt door andere ingenieurs en waterbouwers. Johan was een onderdeel van de som, 
de som der delen. En hij verdween na zijn dood  in de vergetelheid. Hij was immers een 
van de vele ingenieurs en door velen ook gezien als een drammerig type.  
 
Een standbeeld in Uithuizermeeden (Gr.) is nog een tastbare herinnering en eerbetoon. Dit 
kleine dorpje in Groningen was zijn geboorteplaats. Een RWS boot is vernoemd naar hem 
geweest. En Van Oord heeft een Splitbak varen met  zijn naam erop. Deze is nog wel in de 
vaart. 
 
Op 21 december in1893 kwam hij ter wereld in een boerengezin, en kon later gaan 
studeren bij de TUDelft en uitgroeien tot een hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat. Volgend 
jaar is het 60 jaar geleden dat Johan op 66 jarige leeftijd stief op 9 december 1959 op weg 
naar Delfzijl om zijn plan voor de Eemshaven aan de Minister te presenteren. Het was zijn 
vierde en fatale hartaanval. 
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Hij heeft nooit kunnen ervaren dat de Deltawerken voltooid zouden worden. Alleen de 
officiële opening van de Hollandsche IJsselkering – het eerste Deltawerk - heeft hij mogen 
bijwonen. Hij zag de Grevelingendam en Haringvlietdam/sluizen gebouwd worden en wist 
van de voorbereidingen van de Brouwersdam. Dat vanuit zijn  eerste gedachtengoed er 
inmiddels 13 waterkeringen, sluizen en dammen zouden ontstaan. Dat zijn plan verrijkt 
zou worden met de inzichten van de aannemers, ingenieurs, Technische Universiteit en 
Hogescholen. Dat deze werken onze nationale trots zouden worden en internationaal 
beroemd.  
 
Inmiddels zorgen de Deltawerken samen met de versterkte kustlijn en dijken voor een 
blauwe verdedigingslijn in de Zuidwestelijke Delta. Uiteraard hebben hier vele ingenieurs 
en waterbouwers aan meegewerkt en de werken innovatief gerealiseerd.  
 
 

        
 
Dit jaar is het 65 jaar geleden dat Nederland zo’n ernstige overstroming meemaakte. We 
hebben al 65 jaar droge voeten. De Deltawerken verbonden de Zeeuwse en Zuid-
Hollandse eilanden met elkaar en het vasteland,  wat leidde tot meer sociale en 
economische mogelijkheden voor bedrijven en inwoners. Inmiddels zijn nieuwe inzichten 
toegepast, om de natuurwaarden te behouden of te herstellen. De natuurwaarden en 
waterkwaliteit spelen een steeds grotere rol. Het is een continue proces van aanpassingen 
en vernieuwende inzichten. De Deltawerken worden continue verrijkt met nieuwe kennis, 
wensen van de omgeving en externe ontwikkelingen. Dit door onze aannemers, 
Rijkswaterstaat en kennisinstituten. Klimaatverandering, zeespiegelstijging en 
bodemdaling maken ons alert te blijven. Wat Johan van Veen in zijn tijd al voorzag blijft 
van continue gedeelde zorg en vraagt een vooruitziende blik. 
 
Naast het Deltaplan heeft hij het verlandingsplan bedacht. Maar ook innovatieve 
meetinstrumenten en de eerste computer (analoge) voor getijdestromen zijn van grote 
waarde geweest. Hij was geïnspireerd door voormalige grote Nederlandse ingenieurs zoals 
Jan Adriaan zoon Leeghwater en Cornelis Lely en studeerde Civiele Techniek aan de 
Technische Universiteit te Delft. Later promoveerde hij op zijn onderzoek naar de 
sedimentatiestromen voor de Nederlandse kust. Hij werkte een korte tijd in Suriname en 
was later dertig jaar werkzaam bij Rijkswaterstaat, eerst als Hoofdingenieur en later als 
Directeur. In die tijd produceerde hij enorm veel plannen, uitwerkingen, 
onderzoeksrapporten en visies. Bijna 60 jaar na zijn overlijden kunnen we constateren dat 
hij vele ingenieurs binnen en buiten Nederland, zowel als in de publieke als private sector, 
heeft geïnspireerd. Zijn bekendheid lijkt echter beperkt gebleven tot intellectuele kringen 
en deskundigen. Een lintje van de Koningin, een Rijkswaterstaat vaartuig met zijn naam 
(reeds uit de vaart), zoals eerder genoemd een standbeeld geplaatst bij zijn geboortedorp 
Uithuizermeeden in Groningen en onderdeel van de Alumni Walk of Fame bij de Technische 
Universiteit Delft.  
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Op schreef Johan van Veen de eerste versie van het boek Dregde, Drain and Reclaim. Een 
boek over Nederland en landaanwinning. Hij kreeg deze opdracht van toenmalige 
Directeur-Generaal Ringers (die na de oorlog  Minister van Waterstaat werd). Daarin liet 
Johan zien hoe Nederland door te baggeren en droogleggingen in staat was om land te 
veroveren. Er zijn meerdere versies van dit boek verschenen. In de laatste twee boeken 
had Johan de figuur “Dr. Cassandra ‘ toegevoegd, die waarschuwde voor de slechte staat 
van de dijken in Nederland. Hij was deze figuur zelf. Deze constructie had hij bedacht om 
de lezers en geïnteresseerden toch te informeren over zijn plannen en de noodzaak om 
actie te ondernemen. Hij werd steeds wanhopiger dat zijn plannen geen gehoor kregen, 
terwijl de situatie slechter werd. 
 

 
 
 
Johan was een visionair voor de toekomst en zijn documenten zijn daarin erg interessant. 
Vele rapporten, publicaties, uitwerkingen en onderzoeken door Johan gemaakt of onder 
leiding van hem tot stand gekomen zijn tegenwoordig “versnipperd” over verschillende 
locaties: Bibliotheek TUD, Nationaal Archief (niet gearchiveerd en toegankelijk) en zijn 
kinderen (Den Haag, Frankrijk en Zuid-Afrika). 
 
Johan heeft in zijn carrière vanuit Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de 
kustmorfologie; hij was de eerste die dit onderzoek met een fundamentele aanpak heeft 
uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in zijn proefschrift “Onderzoekingen in de Hoofden” . Hij 
heeft veel onderzoek gedaan en plannen gemaakt voor de Zuidwestelijke delta.  
 
De onderzoeksresultaten zijn nog steeds zeer valide. Hij begon in het Haringvliet als eerste 
met “Living Labs” (naar gebruik van levend riet als zeewering). Hij maakte zich grote 
zorgen over de veiligheid van Zuidwest Nederland (o.a. door de bodemdaling en 
zeespiegelrijzing) en ontwierp daarom het Verlandingsplan en later het Deltaplan Grote 
Rivieren. Na de ramp van 1953 werd het Deltaplan opgepakt, en door de Deltacommissie 
(waar hij secretaris van was) verder uitgewerkt en vervolgens ook uitgevoerd. 
Uitvindingen van Van Veen zijn o.a. de “Van Veen Grab” voor het nemen van 
bodemmonsters, de analoge computer voor het berekenen van getijden en het 
luchtbellenscherm om zoutindringing bij sluizen en riviermonden tegen te gaan. 
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Johan van Veen was een Nederlander begaan met het welzijn van zijn land. Daarvoor zette 
hij zijn kennis en ideeën in – met een tomeloze energie –om in een moeilijke politieke-
sociale context een veilig en welvarend land te creëren. We hebben veel aan hem te 
danken. 
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3. Het Jaar van Johan van Veen  

Voorwerk 
  
Begin januari 2018 is er gestart met het opstellen van een informatiedocument 
en een beginnende begroting. In eerste instantie was de insteek om het een 
RWS-project te laten worden. Echter, de Bestuursstaf zag geen aanleiding 
daartoe. In februari 2018 is derhalve een nieuwe insteek gekozen, om toch door 
te gaan, onder de Stichting Blauwe Lijn. Deze Stichting heeft een bredere 
doelstelling en gericht op water in de breedste zin. De Stichting maakt het 
mogelijk om fondsen te werven en sponsoren te zoeken. De financiën zijn nodig 
om de beoogde doelen en producten te realiseren. Vanuit de doelen van de 
Stichting is dit projectplan opgesteld. Zie hiervoor het basisplan inclusief de 
bijlagen.  
 
Pijlers en doelstellingen 
 
De Stichting Blauwe Lijn wil met het project Johan van Veen vanuit drie pijlers  
en doelstellingen projecten starten en producten maken: 
 
Pijler 1: Kennisborging (Dredge) 
Het borgen van zijn kennis. Door het inventariseren en bijeen brengen van de 
kennis(documenten) en herinneringen van de familieleden van Johan van Veen 
(DREDGE). Het immateriële en materiële erfgoed van dr. Ir. Johan van Veen zal 
worden “opgedregd”. Middels koppeling aan bibliotheek systemen, digitalisering 
wordt de kennis van Johan van Veen toegankelijk gemaakt.  
 
Pijler 2: Kennisontwikkeling en innovatie (Drain) 
Het versterken van de kennis via Johans kennisdocumenten. Het verbinden van 
de kennis(documenten) van Johan van Veen aan opleidingen en 
huidige/toekomstige wateropgaven in de Nederlandse en buitenlandse Delta’s 
(DRAIN) 
 
De “drooggelegde” kennis van Johan van Veen wordt vanuit deze pijler 
bestudeerd. Daarbij vindt er samenwerking plaats met partners die actief zijn op 
de terreinen duurzaam waterbeheer, duurzame gebiedsontwikkeling, 
werkgelegenheid én productontwikkeling.  
 
De projecten worden in november 2018-januari 2019 ontwikkeld om de studenten 
van de TUDELFT en Hogeschool Rotterdam (en mogelijk ook Vlissingen) de 
klassieke Nederlandse waterbouwkundige kennis te geven van de grote 
Nederlandse Waterbouwkundigen. Vanaf 1 februari wordt de beschikbare digitale 
en gearchiveerde kennis aan studiemodules gekoppeld. Vanuit deze modules 
werken studenten met experts van RWS, Deltacommissaris, Unie van 
Waterschappen, Waterschap Hollandsche Delta aan onderzoeksvragen gericht op 
de kennis van oud-ingenieurs en in de zomer presenteren de studenten hun 
resultaten aan de Deltacommissaris ten behoeve van het Deltaprogramma. 
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Pijler 3: Zichtbaarheid en beleving (Reclaim) 
Zichtbaar maken van Johan van Veen via de Deltawerken en herkenbaar voor 
het grotere publiek, experts, studenten, kinderen en internationale bezoekers 
waarmee hij inspireert tot nieuwe innovaties (RECLAIM) 
 
Om de “opgedregde” en “drooggelegde” kennis zichtbaar en beleefbaar te maken 
worden verschillende projecten opgestart om de kennis zichtbaar en beleefbaar te 
maken. Dit kan gekoppeld worden aan bredere structurele projecten, zoals 
toertochten, waterverhalen met eventuele koppeling aan te realiseren 
waterpompen op de dorpen in de Delta, toertochten, specifieke ‘living lab’ 
excursies en het meenemen van nieuwe Nederlanders / social returns in de Delta 
via Deltatochten ‘Aardig4Elkaar’. 
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Uitwerking projecten Jaar van Johan van Veen 
 
Pijler 1: Kennisborgen 
 
 Coordinator: Henk Jan Verhagen 

 
Totaal benodigd budget: 18.000+PM 

 Structureel  
Project 1.1.  
 
Kennisborgen kennis  
oud-ingenieurs en waterbouwers 

Structureel 
Project 1.2.  
 
Filmen van het 
kennisborgings-
proces en levende 
herinneringen van 
ingenieurs en 
waterbouwers 
 

Projectniveau Project 1.1.1 
Kennisborging 
collectie Van Veen 
Stroband bij het 
Nationaal Archief  
 
 
 
 
 
Product: kennis bij 
elkaar gebracht en 
gedigitaliseerd en 
toegankelijk  

Project 1.1.2. 
Kennisborging 
collectie bij familie 
van Johan van Veen 
en opnemen in 
tresor 
en tentoonstelling 
 
 
Product:  
kennis bij elkaar 
gebracht en 
gedigitaliseerd en 
toegankelijk 

Project 1.1.3. 
Kennisborging 
collecties oud-
waterbouwers en 
ingenieurs  
 
 
 
 
 
 
 
Product Kennis 
bijelkaar gebracht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Product: film en 
films 

Type project Eenmalig, 
onderdeel van het 
jaar van Johan 
van Veen 

Eenmalig, 
onderdeel van het 
jaar van Johan 
van Veen 

Structureel, o.a. 
onderdeel van 
themajaren 
 

Structureel, o.a. 
onderdeel van 
themajaren 

 
Projectleider Henk Jan Verhagen Henk Jan Verhagen Henk Jan Verhagen  Conny Spee-Demper 

Karen van Burg  
Ondersteunende 
teamleden 

Marian van Veen 
Karen van Burg  
 
Uitbreiding 
mogelijk: 
Richard Jorissen 
(optie) 
Studenten 
Geschiedenis  
Social Return 
scannen 
documenten ism 
Nationaal Archief 

Marian van Veen  
Paul Fortuin 
Onno Fortuin 
Michiel van Veen 
Eric Yspeert 
Karen van Burg 
 
 
 

Karen van Burg Eric van der Weegen 
 
 

Activiteiten  Zie uitwerking  Zie uitwerking Verder uitwerken Zie uitwerking 

Realisatie 2018-2020 2019 2018-2022 2018-2022 
Benodigd budget 
(grove schatting) 

PM  3.000 PM 15K per jaar 

Benodigde 
partners 

Nationaal Archief 
TUDelft 

Familie van Veen Familie / oud-
waterbouwers en 
ingenieurs 

Familie van Veen 
Oud-Waterbouwers 
VOR  
Vereniging van 
Waterbouwers 

Mogelijke 
financiering 
 
Brainstorm 

Rijkswaterstaat 
Ministerie van OCW 
en I&W en BZ 
Vereniging van 
Ingenieurs 

Ministerie van OCW 
en I&W en BZ 
Vereniging van 
ingenieurs  

 Rabo/Triodos  
Fondsen 
WSHD  
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Pijler 2: Kennisontwikkeling en innovatie 
 Coordinator: Henk Jan Verhagen  

 
Total benodigd budget: 28.000+PM 

 Structureel  
Project 2.1  
 
(Afstudeer)-
onderzoeken 
rondom 
onderwerpen 
waterbouwers 
ingenieurs  
 

Structureel  
Project 2.2. 
 
Interdisciplinair team 

Project 2.3. 
 
Filmen kennis-ontwikkeling 

Projectniveau Project 2.1.1. 
Johan van Veen-
onderwerpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Product: rapporten 

Project 2.2.1. 
Interdisciplinair 
onderzoek naar 
‘opgebaggerde’ 
onderwerpen en 
innovaties van dr. Ir. 
Johan van Veen w.o. een 
mogelijke integrale 
studie mbt 
klimaatadaptatie en 
gebiedsontwikkeling  
 
Product: rapport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Product: film/films 

Type project Eenmalig, 
onderdeel van het 
jaar van Johan 
van Veen 

Eenmalig, onderdeel 
van het jaar van Johan 
van Veen 

Structureel, en onderdeel 
van het jaar van Johan van 
Veen 

Projectleider Henk Jan Verhagen Henk Jan Verhagen  Karen van Burg 
Conny Spee  

Onder-
steunende 
teamleden 

Marian van Veen 
Martine Rutten 
Leo van Gelder 
Richard Jorissen 
(optie) 
 

Marian van Veen  
Paul Fortuin 
Karen van Burg 
 

Eric van der Weegen 
Henk Jan Verhagen 
 

Realisatie 2018-2020 2019 2019 
Benodigd 
budget (grove 
schatting) 

10.000 10.000 8.000 of > 

Benodigde 
partners 

Nationaal Archief 
 

Familie van Veen Studenten en leerinstituten 

Mogelijke 
financiering 

Rijkswaterstaat 
Waterschappen 
Deltacommissaris 
Bedrijven 

Rijkswaterstaat 
Waterschappen 
Deltacommissaris 
Bedrijven 

Rabo 
Ministerie 
Fondsen 
Provincie 
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Pijler 3: Zichtbaarheid en beleving: 1 van 2 
 
  

Coordinator: Karen van Burg 
 
Totaal benodigd budget: 58.000+PM  

 Structureel 
Project 3.1. 
 
Visuele  
Objecten 
 
 

Structureel  
Project 3.2.  
 
Films oud- 
ingenieurs 
en water- 
bouwers 
 
 

Project 3.3. 
 
Veiligheidsdag 

Project 3.4.  
 
Tentoonstelling 
Blauwe Lijn 

 Project 3.1.1. 
Standbeeld 
Johan van 
Veen bij 
Hollandsche 
IJsselkering 
 

Project 3.2.1. 
Documentaire  
Johan van Veen 
 
 

Project 3.2.1. 
Reportages van 
Johan van Veen  

 Project 3.4.1. 
Tentoonstelling 
Johan van Veen  

Type project Eenmalig, 
onderdeel 
van het jaar 
van Johan 
van Veen 

Structureel, 
en ook 
onderdeel van 
het jaar van 
Johan van 
Veen 

Eenmalig, 
onderdeel van 
het Jaar van 
Johan van 
Veen  

Eenmalig, 
onderdeel van 
het jaar van 
Johan van 
Veen 

Structureel, en 
ook onderdeel 
van het jaar 
van Johan van 
Veen 

Projectleider Marian van 
Veen  

 Karen van Burg 
Conny Spee 

Arco van der 
Ree 

Ntb  

Onder-
steunende 
teamleden 

Karen van Burg 
Rob van Veen  
Paul Fortuin 
 

Eric van der 
Weegen 
Marian van 
Veen  
Paul Fortuin 
Frans Mouws 

Eric van der 
Weegen 
Arco van der 
Ree 
Henk Jan 
Verhagen 

Henk Jan 
Verhagen 
 

Ntb  

Producten Standbeeld 
Johan van 
Veen bij 
Hollandsche 
IJsselkering 

Documentaire 
in samenhang 
met andere 
oud-
waterbouwers 
en nieuw 
waterbouwer 
over Johan van 
Veen 

 Veiligheidsdag  Tentoonstelling 
over Johan van 
Veen onderdeel 
van verhaallijn 
Blauwe Lijn 

Realisatie najaar 2019  1-2-2020    
Benodigd 
budget (grove 
schatting) 

9.000 10.000 
basisplan 
uitvoering PM 

PM 5000 
 

PM 

Benodigde 
partners 
 

Krimpen aan 
de Ijssel of 
Schouwen-
Duiveland / 
Noord-
Beveland 
 

Familie van 
Veen 
NPO 
VPRO 
Fondsen 

 
 

 Verder 
uitwerken 

Mogelijke 
financiering 

Gemeente 
Fondsen 
PZH/PZL 
Fondsen  
Havenbedrijf 
Rotterdam 

Filmfonds 
Rabobank 

Fondsen 
PZH 
PZL 
Waterschappen 
Verder 
uitwerken 

 Verder 
uitwerken 
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Pijler 3: Zichtbaarheid en beleving: 2 van 2 
 
 Coordinator: Karen van Burg 

 
Totaal benodigd budget: 58.000   

 Project 3.5..  

 Project 3.5.1 
Tourtochten 
Excursies 
 

Project 3.5.2. 
Informatie 
Kaart  

Project 3.5.6. 
Routes 

Type project Structureel, en ook 
onderdeel van het 
jaar van Johan van 
Veen 

Structureel, en ook 
onderdeel van het 
jaar van Johan van 
Veen 

Structureel, en ook 
onderdeel van het 
jaar van Johan van 
Veen 

Projectleider Marjan Daenen 
Onur Durgunsu 

Karen van Burg Ntb  

Onder-
steunende 
teamleden 

Karen van Burg 
ntb 

Ntb 
 

Ntb 

Producten 8 excursies a 3000 
per stuk in de maand  

Oplage van 8000 stuks  2 routes (wandel- en 
autoroute) 

Realisatie  Zomer 2019 Zomer 2019 
Benodigd 
budget (grove 
schatting) 

24.000 10.000 PM 

Benodigde 
partners 
 

Gemeenten 
Ministerie OCW 
Ministerie I&W 
Delta-commissaris 
Hogescholen 
Rijkswaterstaat 

VVV 
ANWB 
Informatie-centra 

Routebureaus 

Mogelijke 
financiering 

Unie van Waterschappen 
Ministeries 
Gemeenten 
Hogescholen 
 

Fondsen 
Provincies 
Gemeenten 
Bedrijven 
 

NTB  

Inkomsten  Terugverdienste 
Stichting 
8000 euro 

Terugverdienste 
Stichting  
10.000 euro 

Verkopen routes 
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3. Uitwerking huidige en nieuwe partners  

De Stichting wil vanuit de drie pijlers en bijbehorende projecten nauw 
samenwerken met partners om de beoogde producten te realiseren. De TU Delft 
is als eerste partij betrokken in de oprichting van de Stichting. Het 
stichtingsbestuur kan besluiten om andere partijen hieraan toe te voegen. Verder 
zullen nog de volgende partijen betrokken worden om de projecten in de 3 pijlers 
te ondersteunen. In blauw gemarkeerd de partijen die reeds betrokken zijn.  
 
Pijler 1: Kennisborging 

1. TU Delft  
2. Rijkswaterstaat  
3. Nationaal Archief  
4. Familie van Veen-Schillhorn-Yspeert  
5. Unie van Waterschappen 
6. Vereniging van Ingenieurs 
7. Vereniging van Waterbouwers 
8. Ministerie van I&W 
9. Deltacommissaris 
10. Zeeuws archief 
11. Ministerie van Binnenlandse Zaken 
12. Provincie Zeeland 
13. Provincie Zuid-Holland 
14. Provincie Noord-Brabant 
15. Oud-Waterbouwers SKVO (Stichting Kenniskring voor de Oosterschelde) 
16. Oud Waterbouwers van Van Oord en Boskalis 
17. Oud Waterbouwers van VOR (vereniging van oud Rijkswaterstaters) 
18. Groningen Seaports 
 

Pijler 2: Kennisontwikkeling 
1. TU Delft, Watermanagement, Civiele Techniek, Ruimtelijke Ordening  
2. Hogeschool Rotterdam, Watermanagement, Ruimtelijke Ordening, Civiele Techniek 
3. Hogeschool Zeeland, Watermanagement, Delta-acedemy 
4. Universiteit Eindhoven, Innovatie  
5. Universiteit Leiden, faculteit Geschiedenis 
6. Universiteit Utrecht, faculteit Aardwetenschappen, Milieukunde 
7. Universiteit Twente  
8. Hogeschool Assen (voormalige school Johan van Veen, recentelijk boek over school incl. 

Johan van Veen) 
9. Rijkswaterstaat  
10. Waterschap Hollandse Delta 
11. Waterschap Scheldestromen 
12. Waterschap Krimpenerwaard en Schieland 
13. Waterschap Hoogheemraadschap van Delfland 
14. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
15. Unie van Waterschappen 
16. Vereniging van Ingenieurs 
17. Vereniging van Waterbouwers 
18. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
19. Deltacommissaris 
20. Zeeuws archief 
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Pijler 3: Zichtbaarheid en beleving 

1. Rijkswaterstaat  
2. Deltacommissaris 
3. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
4. Unie van Waterschappen 
5. Waterschap Hollandsche Delta 
6. Waterschap Scheldestromen 
7. VVV Zeeland 
8. Stichting Eindeloos Eiland Noord-Beveland 
9. Provincie Zeeland 
10. Provincie Zuid-Holland 
11. Provincie Noord-Brabant 
12. Gemeente Krimpen aan de IJssel 
13. Gemeente Uithuizermeeden 
14. Gemeenten Zuidwestelijke Delta 
15. Stichting Blik op Uithuizermeeden 
16. Gronings Museum 
17. Groningen Seaports 
18. Havenbedrijf Rotterdam 
19. Oud Waterbouwers van VOR (vereniging van oud Rijkswaterstaters) 
20. NBTC 
21. Bedrijven in de Zuid-Westelijke Delta (aannemers, recreatiebedrijven) 
22. VVV Zeeland 
23. Vereniging van Waterbouwers 
24. Vereniging van ingenieurs 
25. Musea (Watersnoodmuseum, Zeeuws Museum) 
26. Informatiecentra in de Delta (Informatiecentrum Staatsbosbeheer Grevelingen, Topshuis, 

Aseal, Futureland, Keringhuis. 
27. Cinemateo BV 
28. Hatsikidee TV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


