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Beste leden,
De lezing-op-locatie van mei 2014 is de 269ste HGVU lezing en is getiteld

De Nieuwe Hollandse Waterlinie vanuit Fort Vechten
In het voorjaar van 2015 opent het Waterliniemuseum Fort bij Vechten. Het Waterliniemuseum is
een buitenmuseum, het fort zelf met een aantal thematentoonstellingen in een vijftal oude
gebouwen en in het nieuwe museumpaviljoen. Centraal in het paviljoen ligt een 50 meter lange
Waterliniemaquette, waar de bezoekers zelf de 'polders' onder water kunnen zetten. In het
grondgedekte paviljoen wordt het verhaal van verdedigen met water verteld. Conservator
Chris Will, straks ook verantwoordelijk voor het digitale Kenniscentrum over de Waterlinie dat ook
op Fort Vechten wordt gevestigd, is kunsthistoricus met veel kennis over de geschiedenis van de
Waterlinie en zal ons hier rondleiden.
Aansluitend zal Jeroen Bootsma, projectmanager bij het projectbureau NHW, ons vertellen over de
beheeropgave van de NHW. Een periode van forse investeringen in de waterlinie komt tot een
einde. Samen met de grotere eigenaren, exploitanten en gebruikers zoekt het projectbureau NHW
naar manieren om het huidige beheer te verduurzamen. In dit deel van de lezing is aandacht voor
beheerpilots en de eerste successen op dit vlak in de waterlinie. Jeroen Bootsma is afgestudeerd
historisch geograaf (Universiteit Utrecht, 2000) en adviseerde diverse Gelderse gemeenten namens
het Gelders Genootschap. Sinds 2008 is hij werkzaam voor DLG, waarvan de laatste twee jaar als
projectmanager voor de waterlinie.

Fort Vechten nabij Bunnik. Foto: Google Maps
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Deze lezing vindt plaats bij Fort Vechten. Routeinformatie is te vinden
op pagina 2 van deze ledenbrief!
dinsdag 13 mei 2014
20:00 uur
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Route informatie naar Fort Vechten
Met de auto:
Let op! Gebruikt u een routeplanner? Voer dan het adres van het woonhuis tegenover de
parkeerplaats in: Achterdijk 23, Bunnik.
Via de A12, afslag Bunnik.
Vanuit Utrecht: aan het einde van de afrit linksaf, onder de A12 door, bij de stoplichten rechtsaf
richting Bunnik.
Vanuit Arnhem: aan het einde van de afrit bij het stoplicht rechtdoor Bunnik in.
Vervolgens: Bunnik helemaal doorrijden en provinciale weg richting Utrecht volgen.
400 meter na het bord Rijnauwen, linksaf, net voorbij het fietsstoplicht en “Restaurant Vroeg”. Hier
staat ook het eerste bruine richtingbord met ‘Fort Vechten’ erop. Het gehucht Vechten door, het
spoor over en via een tunneltje onder de A12 door. Meteen na het tunneltje rechtsaf de
parkeerplaats oprijden.
Vanuit Utrecht
Richting Bunnik via de Gansstraat of langs stadion de Galgenwaard. Via de provinciale weg (de
Koningsweg) richting Bunnik tot Amelisweerd, voor “Restaurant Vroeg” rechtsaf. Het gehucht
Vechten door, het spoor over en via een tunneltje onder de A12 door. Meteen na het tunneltje
rechtsaf de parkeerplaats oprijden.
Met de fiets:
Uitgebreide routebeschrijvingen zijn te vinden op: http://www.fortvechten.nl/contact/routebeschrijving
Met het openbaar vervoer:
Fort Vechten is te bereiken vanaf Utrecht Centraal door bus 41 richting Wijk bij Duurstede te nemen.
Deze vertrekt om 19.20 uur vanaf Utrecht Centraal en is om 19.30 uur bij halte Oud Amelisweerd te
Bunnik. Vanaf daar is Fort Vechten nog ongeveer 15 minuten lopen, of u kunt gebruik maken van
de auto die u daar kan komen ophalen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, vernemen wij dat
graag! U kunt dan mailen naar secretaris@hgvu.nl .
Oproep: We kunnen voor de leden die met de bus komen één auto aanbieden, die enkele mensen
bij de bushalte op kan halen. Komt u met de auto en kunt u iemand meenemen voor het laatste
stukje vanaf halte Oud Amelisweerd? Dan horen wij dat graag! Mail dan a.u.b. even naar
secretaris@hgvu.nl. Alvast dank!

Herinnering! HGVU juni-excursie 2014: Verdedigingswerken in Zeeland
In juni zullen we tijdens de jaarlijkse excursie in een prachtig programma erfgoed uit verschillende
perioden van strijd in Zeeland bezoeken. Er zijn nog plaatsen over! Aanmelden kan tot 16 mei.
Praktische informatie
We vertrekken op zaterdag 7 juni om 08.30 uur vanaf station Woerden en zijn daar
zondag 8 juni om 21.00 uur weer terug. Wegens werkzaamheden aan het spoor is er op zowel de heenals de terugreis geen treinverkeer op het traject Zoetermeer-oost - Gouda - Woerden. Daarom zijn er, op
verzoek, ook opstappunten bij station Gouda en/of station Rotterdam Alexander.
De excursie kost € 175,- (inclusief overnachting, vervoer, eten en drinken, entreeprijzen, gidsen en bundel).
Aanmelden kan via een mail naar secretaris@hgvu.nl en het overmaken van het bedrag op gironummer
NL61INGB0004331136 t.n.v. HGVU te Utrecht onder vermelding van “EXCURSIE ZEELAND 2014”.
N.B. De overnachting is in tweepersoonskamers. Tegen een meerprijs is een eenpersoonskamer mogelijk.
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