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Beste leden,
De volgende HGVU lezing op 12 april 2016 is de 285ste lezing en is getiteld:

Hulpkanalen in het Noord-Hollands kanaal
Begin negentiende eeuw is er veel behoefte aan nieuwe vaarwegen. Koning Willem I stimuleerde de aanleg
ervan en kreeg daardoor de naam "kanalenkoning". Eén van die nieuwe vaarwegen is het Noord-Hollands
kanaal, tussen Amsterdam en Den Helder.
Rond de aanleg van dit kanaal zijn veel bijzonderheden geweest, groot en klein. De grootste is dat bij het
graven van een deel van het kanaal gebruik is gemaakt van hulpkanalen. Dit principe is verder in Nederland
zeer beperkt toegepast en was tot enkele jaren geleden onbekend. De achtergronden en verschijningsvormen
van die hulpkanalen worden in beeld gebracht tijdens de april lezing.
De voorbereiding en aanleg van het Noord-Hollands kanaal kent ook enkele andere eigenaardigheden, zoals
de rollen van de overheden, de toepassing van nieuwe technieken en de rol van de aannemers. Tenslotte kan
de vraag worden gesteld of de aanleg van het Noord-Hollands kanaal wel heeft opgeleverd wat bij de aanleg
is beoogd. En welke (cultuurhistorische) waarde dit kanaal in de toekomst zal hebben.

Voormalig kanaal bij Ilpendam

Klaas van der Wielen studeerde sociale en historische geografie in Utrecht (1984) en was betrokken bij de
oprichting van de HGVU. Na zijn studie is hij werkzaam geweest bij verschillende overheidsorganisaties en is
sinds 1994 werkzaam bij de provincie Flevoland als beleidsadviseur. Hoewel niet werkzaam op het gebied van
de historische geografie, heeft dit vak altijd zijn belangstelling gehouden. Die belangstelling uitte zich onder
andere in een artikel over de hulpkanalen in het Noord-Hollands kanaal in Panorama Nederland, de bundel ter
gelegenheid van het afscheid van Hans Harten (HGT 1989.1). Dit artikel is gebaseerd op een eerste, korte
onderzoek over dit onderwerp. Daarna heeft een veel intensiever en diepgaander onderzoek geleid tot veel
nieuwe informatie, waarvan een groot deel in de lezing aan bod komt.
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