
 
 

 

Beste leden, 
 
In verband met de meivakantie wordt de lezing op locatie gehouden op de DERDE dinsdag van 
mei. Deze keer is de locatie Utrecht-stad én de Kargadoor. Adriaan Haartsen (Bureau 
Lantschap) gaat ons meenemen naar het Utrechtse Water. Let op: we beginnen ook een half 
uurtje eerder dan normaal. 
 

Utrechts Water 
 
Op 18 mei staat het waterbeheer in de provincie Utrecht centraal. Aanleiding is het boek 
‘Utrechts Water. Duizend jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden’, dat geschreven is door 
Adriaan. 
We beginnen met een korte excursie vanuit de Kargadoor naar enkele markante 
waterstaatkundige objecten in de stad. Daarna worden in de kelder van de Kargadoor enkele 
bijzondere aspecten besproken van de waterstaatszorg in het beheersgebied van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, dat bijna de hele provincie beslaat. 
Aan de orde komen de ontginning van oeverwallen en kommen, de bedijkingsgeschiedenis, de 
beheersing van het binnenwater, vaarwegen en sluizen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Duizend jaar waterbeheer heeft in de stad en in het buitengebied geleid tot grote 
cultuurhistorische waarden. Dit watererfgoed vertelt het verhaal van het omgaan met water, nu 
eens vriend, dan weer vijand. En het vormt een belangrijke component van het unieke 
cultuurlandschap van de provincie.  
 
Let op: we beginnen een half uur eerder dan normaal. Dit geeft ons meer tijd voor een rustige 
wandeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heul bij Lopik 

 
 

Waar:   De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht  
Datum:  LET OP: dinsdag 18 mei 2010 
Tijd:  LET OP: 19:30 uur

Z.o.z. Z.o.z.  Z.o.z.  Z.o.z.  Z.o.z.  Z.o.z. 



 
 

 

MEDEDELINGEN 
 
Het HGVU-bestuur betrekt haar leden graag bij nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging. 
Vandaar de volgende mededelingen. 
 
NOG TWEE PLAATSEN VOOR DE LUSTRUM-EXCURSIE 
In juni is de driedaagse HGVU-LUSTRUM-weekendexcursie. We vertrekken op vrijdag 4 juni 
naar het Ruhrgebied, een van de culturele hoofdsteden van Europa in 2010. We zullen zondag 
6 juni weer terugkeren. Er zijn, wegens afmelding, weer twee plaatsen beschikbaar, dus geef 
je snel op! 
 
 
LUSTRUMBIJEENKOMST OKTOBER 
Dit jaar stond achterop iedere ledenbrief de oproep voor een bijdrage aan het vastleggen van de 
HGVU-geschiedenis. 15 Oktober 1980 is de HGVU opgericht. 30 Jaar later, in oktober 2010, 
willen we in een speciale bijeenkomst hieraan aandacht besteden. Houd de ledenbrief in de 
gaten voor de nadere details! 
 
Dit was weer de laatste reguliere ledenbrief van dit verenigingsjaar. Na de mei-lezing volgt 
alleen de excursie nog in juni. 
 
We wensen u een fijne zomer en zien u graag terug in oktober! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het HGVU-bestuur, 
Patrick van Beek, Patricia Braaksma, Louis Strous en Wendy van der Torre 
 
 
CONTACTINFORMATIE 

 


