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Beste leden, 
 
De volgende HGVU lezing op 10 november is de 280ste lezing en is getiteld: 

 
 

Informatie en informatiesystemen over het (cultuur)historische landschap: 
wat kan, moet en wil 'men' ermee? 

 
Het (cultuur)historische landschap krijgt de laatste decennia veel aandacht. Het maken van 
landschappelijke informatie(-systemen) is dan ook een vanzelfsprekende zaak. Zowel het rijk als 
provincies en gemeenten hebben dergelijke informatie(-systemen) ontwikkeld, of zijn deze nog aan 
het ontwikkelen. Maar waarom is dan toch vaak aanvullend onderzoek nodig naast het gebruik van 
deze informatiesystemen, zoals bijvoorbeeld in ruimtelijke projecten? Blijkbaar ligt landschappelijke 
informatie toch vaak complexer.  
 
Eén oorzaak is dat landschappelijke gebruikssituaties in de praktijk toch steeds weer anders zijn 
dan de standaardsituaties die terugkomen in informatie(-systemen). Denk bijvoorbeeld aan een 
cultuurhistorische (waarden)kaart en andere vormen van (GIS-) informatiesystemen. Ook kan de kijk 
op landschap en erfgoed en de onderzoeks-benadering, die altijd in informatie schuilgaat, wringen. 
Logischerwijs zou bij verandering daarvan ook de informatie moeten veranderen, zoals door de 
landschapsbiografie, het meenemen van beleving, etc. Maar is dat ook altijd zo? En hoe zit het met 
de kijk op informatie en op ICT zelf en de manier waarop men daarmee omgaat?  
 
Informatie is er dus niet zomaar en is evenmin neutraal. De vraag naar waar informatie voor staat en 
wat deze betekent is daarmee voor hedendaagse informatiebronnen even belangrijk als voor die uit 
het verleden. Dergelijke aspecten en vragen (en meer) zijn het onderwerp van deze lezing.  
 
 
 

      
Reeuwijk  en omgeving  2 keer in 'Elementen' in CultGis: wat zijn en betekenen de verschillen? 

 
 

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8104303
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Sophie Visser, lid van de HGVU, studeerde eerst Scheikunde met o.a. een bijvak Informatica aan de 
Universiteit Utrecht en werkte daarna zo'n 20 jaar als informatiekundige in grote organisaties als de Rabobank 
en Fokker en bij een adviesbureau. In 2000 startte ze aan de Universiteit Utrecht een studie Sociale Geografie 
en studeerde in 2006 als historisch geograaf af bij Hans Renes. De ervaringen met informatiesystemen over het 
cultuurhistorisch landschap tijdens het afstudeerproject in Reeuwijk waren vervolgens de aanleiding een 
promotieonderzoek over dat onderwerp te beginnen.  
 

 
Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht 
Datum: dinsdag 10 november 2015 
Tijd:  20:00 uur 
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