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Beste leden, 
 
De lezing van november 2013 is de 263ste HGVU lezing en is getiteld 
 
 

Ontwikkeling van de rivierlopen in en om de stad Utrecht in de 
Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen 

  
 
Al meer dan een eeuw lang houden archeologen, historici en geologen zich bezig met de vraag 
waar de rivierbeddingen van Rijn en Vecht lagen binnen de Utrechtse stadsgrenzen. In het kader 
van het project ‘Domplein 2013’ voert Marieke van Dinter een onderzoek uit naar de ontwikkeling 
van de rivierlopen in en om de stad Utrecht in de Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen. Op basis 
van een nieuwe geo-archeologische gegevens en her-interpretatie van oude opgravingsgegevens 
wordt een nieuwe landschapsreconstructie vanaf de Romeinse Tijd tot in de Middeleeuwen 
gepresenteerd met daarin de ligging en ontwikkeling van de Utrechtse rivierlopen. 

 
Marieke van Dinter is in Utrecht afgestudeerd als fysisch geograaf in de Kwartair Geologie, 
specialisatie Geomorfologie Laagland. Sinds 1997 werkt zij bij ADC Archeoprojecten en bestudeert 
zij onder meer op opgravingen de profielwanden van de putten om inzicht te krijgen in de 
bodemopbouw. Daarmee kan zij het landschap vóór, tijdens en na de archeologische bewoning 
vaststellen. Daarnaast werkt zij sinds 2009 in deeltijd aan een promotieonderzoek bij de vakgroep 
Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht. 
 

Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht 
Datum: dinsdag 12 november 2013 
Tijd:  20:00 uur 
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Oproep namens het bestuur! 
 
Beste HGVU-ers, 
Het lustrumjaar 2015 lijkt nog vrij ver weg, maar voor het organiseren van een goed lustrum is veel 
voorbereidingstijd nodig. 
Als we naar de lustra in het verleden kijken (mooi beschreven in het 30 jaar HGVU boek) zien we dat het 
succes, naast enthousiaste deelname van de leden, vooral te danken was aan de lustrumcommissies.   
De gedachten voor het komende lustrum gaan uit naar twee activiteiten (zie het verslag van de ALV 2012). 
Een meerdaagse excursie naar de Duits/Deense Wadden (voor leden) en een lezing (voor een groter publiek). 
Het bestuur wil graag zo snel mogelijk voor beide activiteiten een commissie installeren.  
Deze lustrumcommissies kunnen dan beide plannen uitwerken, zowel inhoudelijk als financieel.     
 
We doen daarvoor een oproep aan de leden: meld u aan voor een van beide commissies! 
 
Ook mensen die op de hoogte zijn van mogelijkheden voor financiering van activiteiten hebben we hard nodig. 
We rekenen op uw spoedige reactie op hgvu@hgvu.nl ! 
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