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Novemberlezing en CD-rom waterkansenkaart 

Beste leden, 

Op dinsdag 14 november organiseert de HGVU weer een lezing. Deze avond zal Brendan 
McCarthy ingaan op de ontwikkeling van de Grebbelinie onder de titel: 

De Grebbelinie: een slapende historische verdedigingslinie 

Brendan McCarthy studeerde sociale geografie aan de Universiteit Utrecht en studeerde in 
1998 af op de wijze waarop cultuurhistorische waarden van het landschap in ruimtelijke 
planvormingsprocessen worden meegewogen; toegepaste histohsche geografie dus. Na bij 
de projectorganisatie HSL-Zuid en het NIROV te hebben gewerkt kwam hij terecht bij 
adviesbureau NovioConsult Van Spaendonck in Nijmegen. Als senior adviseur regionale 
ontwikkeling werkt hij onder andere aan Belvedère-projecten (landschapsvisie Drentsche Aa, 
cultuurhistohsche visie Bommelerwaard, gebiedsvisie noordelijke Maasvallei, Havenkanalen 
Goeree-Overflakkee: bronnen van inspiratie). Zo kwam hij ook terecht bij de provincie 
Utrecht, waar hij projectleider was van het opstellen van een gebiedsvisie voor de 
Grebbelinie. Deze slapende histohsche verdedigingslinie wordt de komende jaren flink 
wakker geschud aan de hand van een gebiedsvisie met uitvoeringsprogramma. In zijn 
bijdrage zal hii ingaan op de ontwikkelingsgeschiedenis van deze 65 kilometer lange 
Grebbelinie, de wijze waarop deze doorleeft in de beleving van mensen in het gebied en de 
wijze waarop de provincies Utrecht en Gelderland, gemeenten, waterschap en 
maatschappelijke organisaties in het gebied de Grebbelinie boven water willen gaan trekken. 

Datum: dinsdag 14 november 2006 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: De Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht 

Kansenkaart voor Water en Cultuurhistorie en HGT-special 20 jaar HGVU 

Eindelijk is hij er dan! Bij deze ledenbhef is de CD-rom kansen voor water en cultuurhistone 
bijgevoegd. Het resultaat van het gelijknamige lustrumcongres dat in 2002 in Amersfoort 
plaatsvond. Deze CD-rom is meegestuurd met het tevens verschenen speciale HGVU-
jubileumnummer van het Historisch Geografisch Tijdschrift (HGT). Bij het verzenden van het 
HGT is door een misverstand de CD-rom niet bijgevoegd bij HGVU-leden, vandaar dat deze 
nu via deze weg wordt verspreid. HGVU-leden die geen abonnement hebben op het 
Historisch Geografisch Tijdschrift zullen binnenkort een exemplaar van dit speciale nummer 
ontvangen van het HGVU. 
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