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Symposium ‘25 jaar Tijdschrift 
voor Waterstaatsgeschiedenis’

Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschie-
denis nodigen de redactie van dat tijdschrift en het bestuur van de Vereniging voor Water-
staatsgeschiedenis u graag uit om het jubileumsymposium bij te wonen. Tijdens de mid-
dag reageren vijf sprekers op het jubileumnummer van het tijdschrift, waarin een viertal 
beschouwingen staan rond vijfentwintig jaar waterstaatsgeschiedenis. Verder zullen rela-
ties gelegd worden naar andere gebieden van watergeschiedenis in Nederland.

Het symposium vindt plaats in Delft op donderdag 8 november, tussen 14.00 en 17.30 uur. 
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Voor de pauze discussiëren de vijf sprekers met elkaar 
over het jubileumnummer, na de pauze wordt het publiek uitgenodigd ook mee te doen. 
Einde om 17.00, waarna een drankje genomen kan worden.

De vijf sprekers zijn:
drs. Ellen Vreenegoor – Senior adviseur erfgoed en ruimte, Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed
prof.dr. Lotte Jensen – hoogleraar Nederlandse taal en cultuur, Radboud Universi-

teit
prof.dr. Maaike van Berkel – hoogleraar middeleeuwse geschiedenis, Radboud 

Universiteit
dr. Milja van Tielhof – Huygens Instituut voor  Nederlandse Geschiedenis
prof.dr. Petra van Dam – hoogleraar waterstaatsgeschiedenis, Vrije Universiteit

Het symposium vindt plaats wordt in:
Zaal F (eerste verdieping)
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
Technische Universiteit Delft
Stevinweg 1
Delft

De faculteit is goed bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf NS station Delft.
Parkeergelegenheid is te vinden op een paar minuten lopen van de faculteit.
Zie www.tudelft.nl/citg/over-faculteit/contact-en-bereikbaarheid/ voor meer details.
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