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Boegwater: leven op de binnenvaart 
verkeer en vervoer 

Karin Anema Inkijk in het leven van binnenschippers en de veranderingen in de 
laatste vijf decennia. 

2017 320 Volwassen 
informatief 

Dieren en planten in en rond vijver en plas 
 

Krystyna Mayer Informatie in woord en beeld voor het determineren van meer dan 
honderdtachtig algemeen in en rond het water voorkomende soorten 
dieren en planten. 

2016  Volwassen 
informatief 

De geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart 
geschiedenis 

Cees Verhagen Het kanaal van eenheid en scheiding 2000 192 Volwassen 
informatief 

Het beeldwoordenboek van schepen en 
scheepvaart 
verkeer en vervoer 

Ron de Heer  Met veel gekleurde detailfoto's worden allerlei onderwerpen met 
betrekking tot schepen en scheepvaart. 

1992 62 Vanaf 13 jaar 

Hollands Glorie 
verkeer en vervoer 

DVD Film over de verschillende facetten van de Nederlandse scheepvaart 
van 1920 tot 1980 

2007  Volwassen 
informatief 

Jagen en jachten 
Schipperskinderen aan boord 

Klaas Jansma Jetty Gabel Historische verhalen over schipperskinderen in Friesland in de periode 
1870-1950. 

  Volwassen 
informatief 

Rijn- en binnenvaart in beeld 
verkeer en vervoer 

Harry de Groot Korte begeleidende teksten met zwart-witfoto’s 1988 192 Volwassen 
informatief 

Mooie schepen en banen in de haven van 
Rotterdam 
verkeer en vervoer 

Hans Roodenburg We zien de verschillende scheepstypen voorbij komen zoals 
bulkcarriers, containerschepen, olietankers en schepen voor speciaal 
transport, zowel in een korte omschrijving als op de kleurenfoto. En er 
komen allerlei banen voorbij van de havenpromotor tot 
havenbaggeraar, roeier, scheepvaartinspecteur en de waterklerk. In 
totaal achttien interessante beroepen en een interview met de 
mensen die zo'n maritiem beroep uitoefenen.  

2009 112 Volwassen 
informatief 

Kanalen  van de Koning Koopman 
Vervoer Kanalen binnenvaart 

Rudolf Filarsky Goederenvervoer, binnenscheepvaart en kanalenbouw in Nederland 
en België in de eerste helft van de 19e eeuw 

1995 490 Volwassen 
informatief 

Nederland Kananlenland: een reis langs 
twaalf kanalen 
Vervoer Kanalen Nederland 

Hans Buiter 
Roger Raat 

Waar zou Nederland zijn zonder kanalen? Alles in Nederland lijkt 
maakbaar, zeker de vaarwegen, die hier niet enkel rivieren worden 
genoemd, maar ook kanalen. Rechte historische lijnen in het 
landschap. In elke provincie is de mooiste en beroemdste vaarweg 
uitgekozen. Voor elk kanaal een eigen hoofdstuk. 

2016 208 Volwassen 
informatief 

Sluizen en stuwen: de ontwikkeling van de 
sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940 
Sluizen Nederland Geschiedenis 

G.J. Arends  Overzicht in woord en beeld vanaf de Romeinse tijd voor zowel 

waterbouwkundigen als voor geïnteresseerde leken. 
1994 279 Volwassen 

informatief 

Tegen de stroom in: binnenvaart en 
vaarwegen vanaf 1800 
Binnenvaart 
 

Rudolf Filarski Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt de geschiedenis van 
de binnenvaart vanaf 1800 beschreven. Dit boek geldt als een 
standaardwerk dat alle aspecten van de binnenvaart behandelt. Het 
omvangrijke werk is rijk geïllustreerd met foto's, kaarten en 
statistieken. Een uitvoerig notenapparaat, literatuurlijst, lijst met 
gebruikte afkortingen, verklarende woordenlijst, geografisch en 
persoonsregister completeert het geheel 

2014 439 Volwassen 
informatief 


