
Januari-lezing 

Namens het bestuur van de HGVU allereerst een zeer voorspoedig 2000 toegewenst. Ook in 
2000 blijven wij uiteraard doorgaan met het organiseren van lezingen. De eerstvolgende staat op 
het programma voor 11 januari aanstaande. De titel zal zijn: 

Historisch landschapsbeheer 

De lezing zal worden verzorgd door Henk G. Baas, projectleider cultuurhistorie en aardkunde 
van Landschapsbeheer Nededand 

Landschapsbeheer Nederland, een samenwerkingsverband van 12 provinciale en één landelijke 
stichting, knapt jaarlijks een groot aantal kleine landschapselementen op. Dit gebeurt veelal met 
vrijwilligers, maar ook met eigen onderhoudsploegen. Een bijzondere categorie vormen de elementen 
die iets vertellen over de geschiedenis van ons landschap. Dit kunnen archeologische elementen zijn, 
maar ook historisch-geografische, historisch-bouwkundige of aardkundige landschapselementen. De 
werkzaamheden aan dit soort landschapselementen vallen onder het werkveld 'historisch 
landschapsbeheer'. Lange tijd werden de werkzaamheden niet als cultuurhistorie of aardkunde 
herkend, men was 'gewoon' bezig met landschap of natuur. De bewustwording dat men in veel 
gevaiien werkzaamheden uitvoert aan een element dat een bepaald verhaal vertelt over de 
geschiedenis van het landschap is de laatste jaren bewijsbaar groter geworden. Inventarisaties 
hebben uitgewezen dat men in de periode 1980-1993 aan meer dan 1000 cultuurhistorische en 
aardkundige landschapselementen werkzaamheden heeft uitgevoerd. Bij Landschapsbeheer 
Nederland bestaat het voornemen dit werkveld de komende jaren meer dan voorheen onder de 
aandacht te brengen, zowel intern als extern. Het komende jaar zal in ieder geval geheel in het teken 
staan van cultuurhistorie en aardkunde. 
In de lezing zal worden ingegaan op de verschillende soorten beheer en het hoe en waarom van 
historisch landschapsbeheer. Een groot aantal dia's zullen het verhaal over het herstel van de 
geschiedenis van het landschap illustreren. 

Datum: dinsdag 11 januari 2000 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: De Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht 

Komende lezingen: 8 februari - Siert de Vos; de Nieuwe Hollandse Wateriinie 

Wij verzoeken u de contributie voor het verenigingsjaar 1999-2000 over te maken op girorekening 
4331136 t.n.v. fiscus HGVU te utrecht De contributie bedraagt minimaal fl 30,- (studenten fl 25,-), 
maar meer is uiteraard welkom! 
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