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Na de vëIe wijzigingen en ontwikkelingen binnen de waterschapswereld door o.a; autollr*É€ry
-,
waterstaatswerken dreigt het waterstaatserfgoed soms in de vergetelheid te geraken. In veel'gev4llen Ë.,;
in de afgelopen jaren wel een inventarisatie opgemaakt van waardevolle historische wateischapzakef;
echter het besef, dat hier een taak voor de waterschappen ligto ontbreekt soms nog.
'.
Als het oudste democratische instituut van Nederland. zoals men graag vermeldt, ligt hier echter wel
een belangrijke taak.Immers de nieuwe Er{goedwet heeft aan de waterschappen ook een prominente -,

rol toebedeeld.
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Zutg uoor ueu steuig lohaal traagulaË. nef uatrrsÍaatsertgooil moef esn urst onileröreÍ uitma§on rar anee
h*tmpuiry. tttater zorgte immurs rÍ fteel lang uuor ortedng en sÍtuctutr. BetreËgemetnten en [o&ale partijen rls IV[,
mtuur[escIermil3sor3anisafies en IuEale Iistorische uerenigingen Iij Öe plantase.
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Qeu uasÍ gursuun sls sampteeEpunt uour àu imgltmeutstie.

Zorg uour continuiïeit urn ileze Ëennis en toepassing uar ileze in àe arganisatie.
Dp àefrnifie uan uatersctaperfgoeö moet Ielter zijn.
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