Februarilezing door Jaap Dirkmaat
Beste leden,
Op dinsdag 13 februari organiseert de HGVU weer een lezing. Deze avond zal Jaap
Dirkmaat spreken:
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
Jaap Dirkmaat is directeur van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. VNC wil
eeuwenoude agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar houden. Daarnaast wil zij ijveren voor
een rijk geschakeerd en per streek verschillend cultuurlandschap in heel Nederland, buiten de
steden en de natuurgebieden. Een landschap van deze tijd, met respect voor het verleden en
voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren.
De Vereniging stelt zich op het standpunt dat Nederland als vruchtbare delta de morele plicht
heeft een aanzienlijk deel van haar voedselproductie op eigen grondgebied te produceren.
Deze agrarische productielandschappen moeten ruimte bieden aan ook andere functies zoals
cultuurhistorie, landschapsschoon, recreatie en biodiversiteit.
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Aankondiging maartlezing: Belvedere hoogleraren netwerk
De maartlezing staat in het teken van het Belvedere hoogleraren netwerk. Eén van de
hoogleraren Eric Luiten (TU Delft) vertelt over de Belvedere leerstoel en gaat in discussie
met de zaal. Deze lezing wordt in samenwerking met andere studieverenigingen
georganiseerd. Vanwege de bereikbaarheid en capaciteit is de lezing dit maal in de Belle van
Zuyienzaal in het Academiegebouw aan het Domplein in Utrecht. De lezing vindt plaats op
dinsdagavond 13 maart en de aanvangstijd blijft zoals gebruikelijk 20.00 uur.
Aankondiging weekendexcursie: Noord-Holland
De excursie gaat dit jaar naar Noord-Holland en valt op zaterdag 2 en zondag 3 juni 2007. Dit
jaar wordt de excursie georganiseerd door Hans Renes, EIger Heere, Joost van de Boogert
en Patricia Braaksma. In de volgende ledenbhef volgt er meer informatie, o.a. over de kosten.
Er kunnen maximaal 20 leden mee op excursie. U kunt zich nu al opgeven bij Patricia
Braaksma, daarbij geldt het phncipe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt': tel.: 0614443053, e-mail: p.j.braaksma@minlnv.nl
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