
De schatten van het Waterschap 
Waterschapsmonumenten  

 
Waterschapsmonumenten zijn objecten en elementen waaraan belangrijke waterschapshistorische betekenissen, 
gebeurtenissen en personen zijn verbonden. Ze vertellen elk hun eigen verhaal, maar in samenhang met ander 
erfgoed bieden ze een meerwaarde voor het voortleven van de waterschapshistorie. Deze roerende en onroerende 
dragers van de identiteit van het waterschap voorzien huidige en toekomstige generaties van een duurzaam 
referentiekader op waterwerken en waterbeheer in Nederland.  

 
Het gaat hier om het gehele eigen verhaal van het waterschap, en omvat dus niet alleen objecten met een 
wettelijke status (rijks-, provinciale of gemeentelijke monumenten), of om objecten in bezit of beheer van het 
waterschap. Voorbeelden zijn: bouwwerken (gebouwen en andere constructies), landschapselementen, 
kunstobjecten en archeologische elementen.  

Waarom waterschapsmonumenten? 
 
De categorie watererfgoed kan in de huidige belevingscultuur op veel belangstelling rekenen. We willen door 
het tastbare verleden de ruimte geven aan de verbeelding! Bij waterschapsmonumenten ligt de nadruk 
dan ook op betrokkenheid van inwoners bij het overbrengen van het waterschapsverhaal, niet op het 
tegenhouden van moderne ontwikkelingen, voor nu en in de toekomst.  

 
Waterschappen hebben met hun aansprekende historie een sterk merk in handen. Waterschappen zijn 
een van de oudste bestuursvormen in Nederland. Het waterbeheer en de eeuwenoude dijken, gebouwen en 
andere waterwerken hebben een stempel gedrukt op stad en landschap. Waterschapsmonumenten kunnen de 
geschiedenis van het waterschap op vele manieren vertellen. Niet alleen de bestuurlijke geschiedenis en de 
geschiedenis van het watermanagement, maar ook de ‘soft history’, zoals verhalen en de betrokkenheid van 
de gemeenschappen. Dit onmisbaar deel van de historie van Nederland verdient een plaats in ons ‘cultureel 
nationaal geheugen’!  
 
Dit merk leeft echter nog niet onder de bevolking – waterschappen werken in anonimiteit. 
Waterschapserfgoed maakt zowel de geschiedenis van het werk van de waterschappen als het huidige 
waterbeheer tastbaar. Redenen te meer om het waterschapserfgoed door middel van 
waterschapsmonumenten meer onder de aandacht te brengen: (a) vanwege het eigen belang om de 
maatschappelijke rol in het publieke domein te legitimeren; (b) om het zuiver technisch imago van 
waterschappen tegenwicht te bieden; (c) om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor het 
voortleven van historische relieken.  
 
Waterschapsmonumenten geven waterschappen de gelegenheid hun eigen historie en identiteit te 
profileren. Door het aanwijzen van waterschapsmonumenten kunnen waterschappen hun eigen 
geschiedenis, ook na fusies, in ere houden én naar buiten brengen. Door het presenteren van hun erfgoed 
kunnen waterschappen zowel inwoners als bezoekers van het waterschapsgebied op een positieve wijze 
bereiken en de omgeving extra betekenis geven.  

Conclusie 
Waterschappen:  

- Stel uw geschiedenis veilig en maak uw eigen waterschapsmonumentenlijst! 
- Durf breed te denken! 
- Betrek zoveel mogelijk de inwoners van uw gebied, zij hebben veel kennis over uw erfgoed! 
- Leg zoveel mogelijk dwarsverbanden tussen erfgoed en recreatie, educatie en toerisme!  
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