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De HGVU is nu ook op LinkedIn! Door hier te klikken, kunt u de HGVU volgen op LinkedIn. 

 
Beste leden, 
 
De volgende HGVU lezing op woensdag 11 mei 2016 is de 286ste lezing en is getiteld: 

 

Vianen, geen brug te ver meer. 
 
Op woensdag 11 mei 2016 vindt onze jaarlijks lezing op locatie plaats. Dit keer gaan we naar Vianen. Vanaf 
19.00 uur zijn we welkom in het Stadhuis van Vianen aan de Stadhuisstraat waar de koffie klaar zal staan. De 
burgemeester van Vianen, Wim Groeneweg, ontvangt ons en zal ingaan op de huidige ontwikkelingen in 
Vianen. Op korte termijn vindt er namelijk een gemeentelijke herindeling plaats van de gemeenten Vianen, 
Zederik en Leerdam. Het tendeert er naar, dat deze nieuwe gemeente onderdeel van de provincie Utrecht zal 
gaan uitmaken.  
 
Daarna zal Martin Brand een inleiding geven over de historische geografie van de Lekstad. Vianen is een 
Vrijstad geweest, die pas tijdens de Bataafsche Republiek in 1795 een echt onderdeel werd van de 
voorganger van het huidige Nederland. De stad is zeer geometrisch opgezet, wat we zullen ervaren wanneer 
we door de stad lopen. Ook zijn er rond de binnenstad nog vele relicten die interessant zijn voor historisch 
geografen, zoals de trekvaart naar Gorinchem en het Merwedekanaal. 
 
 

 
Vianen - Lekpoort 

 
Martin Brand is weg – en waterbouwkundige. Hij werkte 6 jaar bij de Rijkswaterstaat, 10 jaar bij de gemeente 
Vianen en 25 jaar bij de Landinrichtingsdienst (later Dienst Landelijk Gebied). Momenteel is hij met pensioen. 
Tijdens zijn werk liep hij vele malen tegen historisch geografische “problemen” op, die hij vanuit zijn hobby 
(amateurhistoricus) zoveel mogelijk trachtte mee te helpen oplossen. 

 

Locatie: Stadhuis Vianen, Voorstraat 30, 4132 AS Vianen 
Datum: Woensdag 11 mei 2016 
Tijd:  19:00 uur 
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