HGVU-lezing: april 2009
Beste leden,
Adriaan Haartsen zal ons in april vertellen over Duizend jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden.

In opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een inventarisatie verricht van de
belangrijkste watergebonden cultuurhistorische waarden. Dit watererfgoed is van groot belang voor de betekenis
en de identiteit van het landschap.
Het hoogheemraadschap zorgt voor het waterbeheer in het grootste deel van de provincie Utrecht. Het is
opgericht in 1994, maar zijn voorgangers hebben al eeuwen zorg gedragen voor het onderhoud van dijken en het
beheer van vaarwegen, sluizen en weteringen. De waterschappen en hoogheemraadschappen, waaruit De
Stichtse Rijnlanden is voortgekomen, hebben een belangrijk stempel op het huidige landschap gedrukt. De
bescherming tegen het hoge water op de rivieren, de zorg voor het peilbeheer in de binnendijkse gebieden, het in
stand houden van vaarwegen en het gebruik van water als middel om vijandige legers de doortocht te ontzeggen,
dat alles heeft ertoe geleid dat het landschap van nu tal van elementen bevat die te maken hebben met het
huidige of vroegere waterbeheer. Dit watererfgoed, deze manier van omgaan met het water, maakt Nederland
uniek in de wereld.
Het gebied van de Stichtse Rijnlanden neemt hierin een bijzondere positie in. We vinden er imposante
weteringen, die de basis vormden van de ontginning van moerassen en veengebieden. We vinden er de
prachtige sluizen van Vreeswijk, die samen het intrigerende verhaal van de vaarwegen tussen Amsterdam,
Utrecht en de Lek vertellen. En we vinden er de geheimzinnige Nieuwe Hollandse Waterlinie, waartoe niet alleen
de forten, maar ook dijken, kades, kanalen en sluizen behoorden.
Naar aanleiding van de inventarisatie is een boek verschenen met als titel 'Utrechts Water. Duizend jaar
waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden'. Over de omgang met het water, nu eens vriend, dan weer vijand, gaat dit
boek. De omgang met het water, die het Sticht zijn unieke cultuurlandschap heeft gegeven.

Locatie:
Datum:
Tijd:

De Kargadoor, Oudegracht 36 Utrecht
Dinsdag 14 april 2009
20.00 uur

Z.O.Z.

Z.o.z.

Z.o.z.

Z.O.Z.

Z.O.Z.

Z.o.z.

H G V U Secretariaat • De Blécourtstraat 54 • 3052 NE Rotterdam • Gironummer 4331136

