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irn Gouiltu itgÍlF
Ërtouàtn un fter§tst*
uraturstaatstrtgoet

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.

10 60uil0il r0$0[s r00r uns lunttrstaatsertgu
I. qeu uahrstastsmouument isgrer hoog stener of ouil iiztr, [et'ertguet-ffipect' uod als

Uffie{tSpmestil us Gen ueranfuooröe toeHomsf is slleen m$elii&

net eengul teleiil, öangeet ie tef monument ren Ban§.

mode eu [ersututuoröe raugepasÍe functie teeffgefrregrn.

III.Iraah uorilt te eorq uoor crtqod quassoriecril muf coustruursu un uurtÍ iu$rssiuq in às [uiilifiq,
SitU*tiC Utf3Uten. Zoeh Rausuu up en [enut àrze öuor plaafseli!&e partijen en/ot öerten &ier tij tr Eetrsh&er in ile pltnfrse.

[d rud+rsc[ap moot in öuee een tre&Eersrol urruulkn. De imnen uil [tÍ ustsrsc$aF moeten ilitgeÖac[teqoeil mtiet uitörngon.

Jf. 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.

OUil*fSÍgUUOU. neÍ is [elangrijtr àat men iuuesteerf ia emmunicatie met slle trfru&&en parfilen, nrmrtii àegosc§ieilenis 
L1u §et.,

getiol en rol usn [et uater ósarin tuiöeliiÍr uruilt uiÍgotragen.

IIII. íIIaa& eengoeile aualJpr uau ilegescftieilmis uan tet uaht iu àe leetumgeuiug. neem àe ti!à om

iutormatiu uit arr[iousn en öe [isturiscfre atlas te [enutten uour fiet plau laat öegestftieilenis lpueu!

IIIII. ulres creatief; [rt uerleörn han ftouunstseuen uoor öt toehomst.

lf. qreier upu rtnsprptrenil uu grssenil ptau; tïemis uit uerltilen ltiöt totgoeil onilerEouuàt , 'ï:,
UplUSSinqen. SeuJnpö onöerEouruà en aanspreEenö plan han mersÉr entftuusiasmorrn Étt mesnemrr in öe realisatie eruan.

Iff-. nroot **p**is* ,
lggr tr he&&rn naat frtiltn un toe&omSt. qr is onilorfusspn uoliluunie &ennis on rruaring uraartij ftet urfgueö een fieuue, .,

laaf taöstl m eirftttars adiuiteiten leilenil ziju [ij tet creilttn uan onttousiasme!

IX. Du Srfuotturet. (rfgurt mmht rrtrröeel uiÍ uan rnzp teileuömJse

Issfomseuin3 [ierin onilersctoiöf §ef ziu[ urnJestIieilenis on uorlelen uau öe sÍrijà

teJeu let uater.

f,. 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.


