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A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e r i n g 13 oktober 2009

&
O k t o b e r l e z i n g : K a s t e l e n e n water

Beste leden
De zomer is voorbij en dus is het weer tijd voor een nieuw HGVU jaar. Zoals gebruikelijk beginnen we dat
met de Algemene Ledenvergadering op de tweede dinsdag van oktober. Bijgaand treffen jullie daarvoor
de agenda en de bijlagen.

Na de pauze begint om 21:00 uur de lezing, die wordt verzorgd door Ben Olde Meierink. Ben is
werkzaam bij de sector onderzoek van de Nederlandse Kastelen Stichting (NKS)
In 1995 overstroomde de Amerongse Bovenpolder en stonden het kasteel Amerongen en haar kelders in
het water. Hoe kon dat? In 1995 stond het water erg hoog maar vroeger was het vrij normaal dat het
onderhuis overstroomde. Waarom bouwde men in de 13de eeuw het kasteel Amerongen buitendijks?
Ging het om zorg voor voldoende water in de grachten of waren er andere redenen zoals de
representatie: de ligging in een vrij open rivierlandschap? In het kader van het internationale door EU
gesubsidieerde project Rhein-Donau van de EBIDAT (zie www.Ebidat.de) onderzochten de Nederlandse
Kastelen Stichting en Stichting Kastelenlexicon Nededand de ligging van 130 kastelen langs Rijn en
Waal. De rol van het water en de ondergrond is nog geen onderwerp van studie geweest in kastelenland.
In deze lezing wil ik proberen een aantal vragen te beantwoorden.
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