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Bas Chamuleau (Kapelle, Zeeland) is gepensioneerd bouwkundige en lid van de AWNafdeling Zeeland. Tot zijn aandachtsgebieden behoren de waterstaatgeschiedenis van
Zeeland, in het bijzonder Midden-Zeeland en de geologie van de Zeeuwse bodem met
nadruk op het verlandingsproces in het laat Holoceen. Hij fotografeert en beschrijft bodemprofielen, doet onderzoek naar de bedijkingsgeschiedenis en dijkbouw en assisteert
bij archeologisch onderzoek tijdens dijkdoorgravingen.
Mr.dr. Herman Havekes (1954) studeerde Nederlands recht in Utrecht en is, na vijf
jaar werkzaam te zijn geweest bij de Hoofddirectie van de Waterstaat, sinds eind 1984
werkzaam bij de Unie van Waterschappen. Sinds 2011 is hij tevens verbonden aan het
Water Governance Centre. Van zijn hand is een groot aantal publicaties verschenen op
het terrein van het water(schaps)recht. Begin 2009 promoveerde hij aan de Universiteit
Utrecht op een proefschrift over de institutionele omwenteling van het waterschap in de
afgelopen vijftig jaar. Najaar 2010 bracht hij samen met Marleen van Rijswick het boek
Waterrecht in Nederland uit, dat in 2012 in het Engels is verschenen (European and Dutch Water Law). Recentelijk is de tweede druk van dit boek verschenen: Nederlands waterrecht in Europese context. Samen met Peter de Putter voert hij voorts de redactie van de Wegwijzer Waterwet, waarvan inmiddels drie drukken zijn uitgebracht. Voor zijn publicaties is hij eind
2009 onderscheiden met de Schilthuispenning.
Dr. P.S.C. van der Plas (1957) studeerde scheikunde aan de RU Leiden waarna hij promoveerde aan de TU Delft op een onderzoek aan instrumentatie voor atoom emissie spectroscopie. Hij is nu werkzaam bij een bedrijf dat zich bezig houdt met de vervaardiging
van hoogfrequent verwarmingsinstallaties voor industriële toepassingen. Als amateur
historicus geboren in Roelofarendsveen en woonachtig in Voorschoten doet hij onderzoek naar de middeleeuwse geschiedenis van het landschap rondom Leiden.

PRODUCTIE: Uitgeverij Verloren, Hilversum.

Op het omslag: detail uit een kaart door J.E.T. Ortt van de stormschade van 26 september
1853 aan de Eerste Polder te Bath. Zeeuws Archief, Middelburg, toegang 219, NV Landbouwmij. De Bathpolders, NV Zeeuwsche Fruitteelt Mij. inv.nr. 91. Zie de bijdrage door
S.J.J. Chamuleau.
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