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Beste leden,
Allereerst wenst het HGVU-bestuur alle leden een gezond en gelukkig 2007! Hopelijk
wordt 2007 weer net zo'n goed hlstorisch-geografisch jaar als 2006 met Interessante
lezingen en een leuke excursie. Adriaan Haartsen van Bureau Lantschap bijt in het
nieuwe jaar het spits af met een lezing over twee uiteenlopende projecten: de
Bouwdoos Landschap en de Baakse Beek voor Waterschap Rijn en IJssel:

Bouwdoos Landschap en Baakse Beek
De Bouwdoos Landschap is een ontwerpinstrument, dat richting geeft aan een
gebiedsontwikkeling op basis van cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten. Het
bestaat uit een algemeen gedeelte en een gebiedsspecifieke uitwerking voor het
Stedelijk Uitloopgebied Zutphen-Warnsveld. Net als bij een normale bouwdoos
hebben we de beschikking over een groot aantal blokken of bouwstenen, in ons
geval de elementen en structuren waaruit het huidige landschap bestaat en het
landschap van de toekomst kan worden opgebouwd. Het verschil met een normale
bouwdoos is dat we niet in het wilde weg kunnen gaan bouwen. We beginnen over
het algemeen in Nederland niet met een 'leeg' landschap. Vanuit cultuurhistorisch
oogpunt bezien is de grootste uitdaging de toekomstige landschapsontwikkeling
zodanig vorm te geven dat de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van
het betreffende gebied worden versterkt.
In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel is in 2006 een onderzoek uitgevoerd naar
de historische aspecten van het waterbeheer in het stroomgebied van de Baakse
Beek in de Graafschap. In de ontwerpstudie is gekeken hoe cultuurhistorische
elementen als vloeiweiden, rabattenbossen en vijvers (her)gebruikt kunnen worden
om te helpen bij huidige problemen van waterberging.
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Aankondiging februarilezing: Jaap Dirkmaat
Op 13 februari zal Jaap Dirkmaat spreken, bekend van (het zojuist opgeheven) Das
en Boom en nu directeur van de Vereniging Nederlands Cultuudandschap. Hij zal
deze avond vertellen over het Deltaplan voor het landschap.
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