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Maartlezing en excursienieuws 

Beste leden, 

Op dinsdag 9 maart organiseert de HGVU weer de maandelijkse lezing. Deze maand zal 
Johan Roest een uiteenzetting geven over de huidige stand van zaken van zijn 
promotieonderzoek naar; 

Veranderingen in de afwatering van de landen ten noorden van de 
Hollandse IJssel in de 13e t/m 17e eeuw 

Deze Hollandse IJssel werd in of rond 1285 afgesloten van de Lek door middel van een 
dam bij Hopenesse. Dit had voordelen voor de afwatering van aanliggende landen: er was 
een gemiddeld lagere waterstand op de IJssel, zodat afwateren op deze rivier makkelijker 
werd. Na verloop van tijd was dit voordeel echter voorbij, zonder dat exact bekend is 
waarom. Verzanding van de IJssel is de meest gehoorde verklaring. In zijn uiteenzetting zal 
Johan Roest zal niet alleen ingaan op de mimtelijke veranderingen die zich hebben 
voorgedaan, maar zal ook zijn visie geven op de redenen waarom IJssel deze voordelige 
situatie heeft verloren. 

Johan Roest is naast fulltime HGVU-lid ook AIO bij de Afdeling Geografie en Planologie 
van de Universiteit van Amsterdam. 

Datum: dinisdag 9 maart 2004 

Excursie West-Vlaanderen 

De buitenlandse excursie naar West-Vlaanderen van 12 en 13 juni belooft een groot 
succes te worden! De excursie wordt geleid door Hans Renes die ons op een originele 
manier verschillende plaatsen aan de Vlaamse kust laat zien. Ook is er aandacht voor het 
IJzerfront van "De Grote Oorlog" in leper en omgeving. Een actueel ondenwerp gezien de 
controversiële plannen om een snelweg vanaf leper in noordelijk richting dwars door het 
IJzerfront aan te leggen. 
Tot nu toe hebben zich al 16 mensen opgegeven! Het aantal deelnemers is beperkt en we 
raken al aardig vol. Wie graag mee wil kan zich tot uiterlijk dinsdag 11 mei opgeven bij 
Saskia Kemperman (030-6915441) of Martijn Stomns (030-2733928). Aanmelden tijdens 
een lezingavond kan natuurlijk ook. De kosten zullen naar venwachting ongeveer 80 € 
bedragen. 
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