
Mei-Jezing 

Op dinsdag 12 mei a.s. zal drs. Lammert Prins van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg spreken over 

Cul tuurh is tor ische Beieidskaart op ProvinciaaJ en Rij j^sniveau 

Verschillende provincies zijn sinds enkele jaren bezig met het opstellen van een 
'cultuurhistorischewaardenkaart' die als inslrumentarium op het grensvlak van 
cultuurhistorie en ruimtelijke ordening Ingezet kan worden. Dit betekent dat de 
archeologische, hlstorlsch-geografischeen (steden)bouwkundl ge waarden 
gezamenlijk op één kaart worden aangegeven. Op rijksniveau wordt Inmiddels aan 
een cultuurwaardenkaartop landelijke schcial gewerkt. 
Hoe komen dergelijke projecten tot stand? Welke kar ler ings-en 
waarderingsmethoden worden gehanteerd? Hoe verhouden de provinciale kaarten en 
de ri jkskaart zich tot elkaar? Hoe wordt het beleidsmatige aspect van deze kaarten 
Ingevuld? Allemaal vragen waar 12 mei een antwoord op komt! Uiteraard zal een 
aantal kaarten zelf live aanwezig z i jn. 

Datum: Dinsdag 12 mei 1998 
Tijd: 20.00 uur. 
Plaats: De Kargadoor, Oude Gracht .36, Utrecht. 

Overige activiteiten: 

16 mei Open dag van het Utrechts Archief 
Het Utrechts Archief \s de nieuwe naam van de Gemeentelijke Archief-
en Fotodienst Utrecht en het Rijksarchief In Utrecht, gevestigd aan de 
Alexander Numankade 199-201. Op 16 mei kan een k i jk je achter de 
schermen worden genomen: Er zi jn rondleidingen en demonstraties. 
Oude films, oude foto's en tentoonstellingen. Hulp bij onderzoeken 
speciaal voor kinderen: geheimschrift, schatkaarten en papier 
versleren. 

6 en 7 juni WeekendexcursieZeeuwse en Zuidliollandseeilanden 
De deelnemers aan de excursie worden verzocht ƒ 125,= over te maken 
op gironummer 4331136t.n.v. fiscus HGVU te Utrecht, ledereen 
ontvangt vooraf het programma en nadere Informatie omtrent 
overnachting, vertrek e.d. 

Alle leden die hun contributie voor het verenigingsjaar 1997-1998 nog niet hebben 
betaald worden dringend verzocht dit zo snel mogelijk over te maken. 

Secretariaat: Albrecht Thaerlaan 33 . 35?-! HD Utrecht . Tel. (030) 271 20 92 . Gironummer 4331136 


