
Maart-lezing 

Beste leden, 

De maand maart staat in het teken van jong talent. Net als vorig jaar heeft de HGVU in 
samenwerking met de Universiteit Utrecht twee studenten Historische Geografie bereid gevonden om 
- in het kader van hun studie - hun afstudeerondenwerp voor de leden van de HGVU te presenteren. 

Als eerste zal Sjoerd Kooijmans een presentatie geven over: 

Integratie van cultuuriiistorische elementen in de projecten van het waterschap 

De bevolkingsgroei en economische groei hebben er in de 20e eeuw toe geleid dat Nederland steeds 
dichter bebouwd is. Landschappelijke waarden kwamen daardoor onder druk te staan, waarop een 
reactie van de overheid is gekomen. Cultuurhistorie en water - als 'ordenend principe' - zijn beide 
een rol gaan spelen in de ruimtelijke ordening van ons land. De zorg voor het watersysteem was al in 
handen van het waterschap en door de betrokkenheid bij de ruimtelijke ordening, komt het waterschap 
ook in aanraking met cultuurhistorie. 
Sjoerd heeft onderzocht welke cultuurhistorische elementen met water te maken hebben en welke 
elementen in projecten van een waterschap kunnen worden meegenomen. Voor het waterschap geeft 
dit houvast bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Ook heeft hij op verzoek van het waterschap 
voorstellen gedaan voor het opzetten van cultuurhistorisch onderzoek en een checklist voor de 
omgang met cultuurhistorische waarden bij projecten. 

De tweede spreker van de avond zal zijn Bregje Brugman. Zij zal ons meenemen naar Zwolle: 

De ontwikkeling van Zwolle en haar handelsroutes in de Middeleeuwen 

Over de ontwikkeling van Zwolle zijn nog veel dingen onbekend. Zo bestaan er verschillende 
theorieën over de eerste ommuring van Zwolle en de volgende uitbreidingen. Bregje zal een zo goed 
mogelijk beeld trachten te geven van de ontwikkelingen van Zwolle vanaf 1230, het moment waarop 
de stad haar eerste stadsrechten ontving. Deze ontwikkelingen zullen worden gevolgd tot ca. 1621 
wanneer de laatste vesting werd voltooid, waarvan de stervorm nog steeds in het huidige stadsbeeld 
is te zien. Er zal speciale aandacht zijn voor de handel die Zwolle bedreef en de handelswegen die 
Zwolle verbonden met andere gebieden. 
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