
vereniging 

geografische 

historisch 

utrecht 

Mei - activiteit en oproep jubileumveiling 

Beste leden, 

Deze maand komen we bijeen op een bijzondere locatie, te weten museum Warsenhoeck in 
Nieuwegein. We zullen allereerst welkom worden geheten door de heer Kersten, lid van 
onze vereniging en betrokken bij het museum. In vervolg daarop krijgen we een lezing met 
aansluitend een discussie over: 

Planvorming bedrijvenpark Het Klooster in relatie tot de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie 

De lezing zal verzorgd worden door Ruud van den Bosch, projectmanager bedrijvenpark 
Het Klooster en Maarten Haverkamp, projectleider ontwerp bedrijvenpark Het Klooster 

Het centrale thema van de lezing zal zijn de geschiedenis van het ontwerp van bedrijvenpark 
en de invloed die de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft gehad op het project. Natuurlijk 
wordt ook aan het ontwerp zelf aandacht besteed. 
De Gemeente Nieuwegein was met de planvorming van het bedrijvenpark in een 
vergevorderd stadium toen de NWHL als halverdere project werd aangewezen. Als gevolg 
van dit nieuwe beleid is in 2000 een aantal ateliersessies met de betrokken partijen 
georganiseerd om ideeën en uitgangspunten op elkaar af te stemmen. Op basis van deze 
uitkomsten is het ontwerp van het bedrijvenpark aangepast. Uiteindelijk is daarbij 20 ha 
bedrijventerrein ingeleverd. Op deze wijze kon een zone van gemiddeld 100 meter breedte 
worden vrijgehouden voor natuur, recreatie en cultuurhistorie. Voor deze zone wordt 
momenteel een inrichtingsplan opgesteld met alle betrokken partijen. De centrale vraag bij 
dit soort opgaven is of gezien het uiteindelijke resultaat de meest gewenste is. Of dat -
achteraf bezien - een andere strategie beter was geweest. 

Datum: dit 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Museum Warsenhoeck, Geinoord 12 Nieuwegein 

Rondom de lezing zal er gelegenheid zijn om het museum te bekijken. Een 
routebeschrijving is te vinden op de achterkant van deze brief. Mocht je mee willen rijden 
vanuit Utrecht dan kan je contact opnemen met Thomas v.d. Berg (030-2937360) of Saskia 
Kemperman (030-6915441) 
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