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Beste leden, 
 
De decemberlezing van 2009 gaat over:  
 

10 jaar Belvedere beleid! 
 
 
Precies tien jaar geleden werd de Nota Belvedere gepresenteerd. Een beleidsinstrument om de 
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd het erfgoed daarin te behouden door middel 
van het credo: behoud door ontwikkeling. Na tien jaar loopt het Belvedere beleid af. Op de 
HGVU lezing van december presenteert projectleider van bureau Belvedere Frank Strolenberg 
een terugblik op de verworvenheden van Belvedere en een vooruitblik naar hoe en door wie er 
met het gedachtegoed wordt voortgegaan. Er wordt stil gestaan bij veranderingen in het denken 
over erfgoed, ontwerp & ruimtelijke ordening, daarbij is speciale aandacht voor het historische 
landschap. Welke rol hebben historisch geografen gespeeld in het Belvedere beleid en wat zijn 
de aandachtspunten voor de toekomst? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste       en de laatste 
 
 
 
 
 

 
Waar:   De Kargadoor, Oudegracht 36 Utrecht 
Datum:  dinsdag 8 december 2009 
Tijd:  20:00 uur 

Z.o.z. Z.o.z.  Z.o.z.  Z.o.z.  Z.o.z.  Z.o.z. 
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EXTRA MEDEDELINGEN 
 
Het HGVU-bestuur betrekt haar leden graag bij nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging. Vandaar de 
volgende extra mededelingen. 

 
CONTRIBUTIE VOLDOEN 
Wil eenieder die de contributie voor het verenigingsjaar 2009-2010 nog niet betaald heeft dat 
alsnog doen, naar de bekende girorekening 4331136 t.n.v. Hist. Geogr. Vereniging Utrecht te 
Utrecht. Hartelijk dank. 
 
OPROEP ‘HGVU-GESCHIEDENIS’ 
In het kader van het Lustrumjaar zijn Saskia Kemperman en Michiel Purmer druk bezig met het 
vastleggen van de HGVU-geschiedenis. Een geschiedenis die begon op 15 oktober 1980 bij 
Judith Schuyf thuis, toen de aanwezigen een bestuur kozen voor het toen nog Historisch 
Geografisch Dispuut. Inmiddels zijn we bijna 30 jaar verder. Een mooi moment om onze 
geschiedenis vast te leggen! Wij hopen een boekje hierover precies dertig jaar na dato, 15 
oktober 2010, te kunnen presenteren. 
 
Daarbij hebben we hulp van onze leden nodig! 
Helaas vertoont het HGVU-archief enkele belangrijke gaten. Zo zoeken wij nog de ledenbrieven 
van: 
1984 tot en met 1986 
1993 tot en met 1996 
Daarnaast zijn we ook op zoek naar foto’s. Het archief heeft geen foto’s, dus vooral voor foto’s 
van excursies en congressen houden we ons aanbevolen! 
Tenslotte zijn we ook zeer geïnteresseerd in anekdotes en leuke verhalen die niet in officiële 
verslagen en notulen terecht zijn gekomen! 
 
Heb je iets voor ons, neem dan svp contact met ons op! 

 
 
DIGITALE LEDENBRIEF 
Tot nu toe hebben zich 45 leden aangemeld voor digitale ontvangst van de ledenbrief. Bent u 
bereid de ledenbrieven digitaal te ontvangen maar heeft u dat nog niet gemeld, of heeft u zich 
aangemeld maar krijgt u nog steeds de papieren versie in de bus, meld ons dat dan 
(contactinformatie hieronder). De ledenbrieven zijn ook in te zien op http://hgvu.nl/. De HGVU 
zal uw e-mailadres alleen gebruiken voor HGVU-doeleinden en deze niet zonder uw 
toestemming ter beschikking stellen aan derden. 
 
CONTACTINFORMATIE 

 

 

 


