Hoogheemraadschap vanDelfland viert 700-jarig bestaan

'De samenstelling van het aan de waterschappen opgedragen takenpakket is in de
afgelopen twee decennia een en andermaal onderwerp geweest van discussie.
Ook in het komende decennium zaler
gesleuteld worden, en wel in die zin dat
het totale takenpakket van de waterschappen zal worden uitgebreid. Daarmee
zal het belang van de waterschappen in de
toekomst nog duidelijk toenemen'.
Deze verwachting werd uitgesproken
door de dijkgraaf van Delfland,
mr. A.P.van den Berge, tijdens de
officiële viering van het 700-jarig bestaan
van het Hoogheemraadschap van
Delfland op 16 november jl. In de Oude
Kerk te Delft waren ongeveer 900 gasten
bijeengekomen ter gelegenheid van het
jubileum. Onder de aanwezigen waren de
Commissaris van de Koningin in ZuidHolland, mr. S.Patijn en de burgemeester
van Delft, mr. H. V.van Walsum, die een
gelukwens uitsprak.
Centraal element vormde een rede door
prof. dr. C.A.van Peursen, em. hoogleraar wijsbegeerte aan de RU te Leiden
en de VUte Amsterdam, onder de titel
'Het waterschap: traditie als inspiratie'.
Prof. Van Peursen zei in zijn rede,
dat 'de 700-jarige geschiedenis van het
Hoogheemraadschap van Delfland laat
zien hoe onze wereld rondom veranderde,
maar tevens hoe juist een historische
deelgemeenschap zich kan openstellen
voor deze veranderingen omzo,
binnen een ruime cultuurhorizon,
inspirerend werkzaam te zijn', aldus
prof. Van Peursen.
Voor muzikale intermezzo's in de Oude
Kerk werd gezorgd door het Blazers-
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ensemble van het Residentieorkest.
Alle gasten ontvingen een exemplaar van
het jubileumboek 'Hoogheemraadschap
van Delfland 1289-1989'. Het eerste
exemplaar van deze geschiedschrijving
werd een dag eerder uitgereikt aan
HM Koningin Beatrix tijdens een werkbezoek, dat zij bracht aan Delfland.
Na afloop van de bijeenkomst vond de
opening plaats van een nieuw gedeelte
van het Gemeenlandshuis, het hoofdkwartier van het Hoogheemraadschap aan
de Oude Delft. Dit nieuwe gedeelte
bestaat uit vier historische panden
(ca. 1560) naast het oude Gemeenlands-
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huis, waar zowel renovatie, restauratie, als
nieuwbouw plaatsvond. De opening ging
gepaard met een ceremonie in historische
kostuums en met kanonschoten op de
Oude Delft, waarbij symbolisch door het
'oude' college van dijkgraaf en hoogheemraden uit 1560de sleutel van het nieuwe
gedeelte werd overhandigd aanhet
huidige college.
Bij de opening van de deur blies een lid
van het Residentieorkest, eveneens in
historisch kostuum gestoken, op een oude
pelgrimshoorn uit ca. 1500.
Deze werd, tezamen met veel andere
bodemvondsten, opgegraven tijdens
archeologische onderzoek, voorafgaande
aan de nieuwbouw. De viering werd
besloten met een ontvangst in het
Gemeenlandshuis.
Het Hoogheemraadschap van Delfland is
in zijn gebied (begrensd door de Nieuwe
Waterweg, de Noordzee en de lijn
Wassenaar, Zoetermeer, Rotterdam)
verantwoordelijk voor bescherming van
het land tegen overstroming van zeeen
rivier, voor de handhaving van het juiste
waterpeil in de polders en voor de
kwaliteit van het oppervlaktewater en de
zuivering van het afvalwater.
In het 41.000 hectare grote gebied liggen
23 gemeenten en wonen 1,2 miljoen
mensen. Er zijn ruim 40.000 bedrijven
gevestigd. Delfland is het meest dichtbevolkte gebied van Nederland, met een
zeer intensieve glastuinbouw. De jaarlijkse
begroting van het Hoogheemraadschap
bedraagt f 130miljoen. De afgelopen jaren
is voor ruim f400 miljoen in waterstaatswerken geïnvesteerd.
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