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  Woerden, februari 2006 
 
Uitnodiging Het bestuur nodigt u van harte uit voor  

 

 
Aansluitend, vanaf omstreeks 20.00 uur zal een lezing worden verzorgd, getiteld: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boterbrug te Delft 

 

door: de heer Maarten Koenders, beleidsmedewerker cultureel erfgoed provincie 
Zuid-Holland. 

 
De lezing zal gaan over de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (kortweg 
CHS). Daarbij worden twee aspecten toegelicht: 
1. Wat is de CHS?  Dit is een overzicht op kaart (op hoofdlijnen) van het cultureel 

erfgoed in Zuid-Holland. De CHS kent drie thema's, te weten archeologie, 
landschap en nederzettingen. Voor deze thema's zijn de belangrijkste 
kenmerken (vooral lijnen en vlakken) in kaart gebracht en gewaardeerd.  

2. Hoe wordt de CHS gebruikt in het provinciaal beleid? Zorgvuldig omgaan met 
cultuurhistorie is meer dan het restaureren van een kerk of het plaatsen van een 
bord bij een archeologische vindplaats. Ook de omgeving van dit cultureel 
erfgoed is kwetsbaar en vraagt aandacht. De provincie Zuid-Holland wil 
daarom, samen met anderen, de cultuurhistorie een volwaardige plaats geven 
bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan in de regio Woerden zijn 
o.a. de Romeinse Limes (de voormalige Grens van het Romeinse rijk langs de 
Oude Rijn) en de landinrichting Bodegraven-Noord (natuurontwikkeling in 
cultuurhistorisch landschap).  

 
De heer Maarten Koenders is opgeleid als Historisch Geograaf aan de Universiteit 
van Amsterdam. Zijn werkveld betreft de ontwikkeling en het beheer van de 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland en de toepassing daarvan bij 
ruimtelijke projecten. 

 
Volgende lezingen: 

 

 
Woensdag 10 mei verzorgt de heer H. Hoogendoorn uit Wageningen een lezing in 
't Trefpunt' aan de Iepenlaan te Harmelen. Aanvang 20.00 uur. Deze lezing zal gaan 
over de loop van de Rijn door de eeuwen in en rond Harmelen. Deze lezing wordt 
georganiseerd door de werkgroep Harmelen van de SHHV. 
 
Op donderdag 15 juni volgt een lezing van P. Verwijmeren over Mozart op Reis 
(door Nederland). P. Verwijmeren is de schrijver van het boek met diezelfde titel. 
Aanvang 20.00 uur. Plaats: De Dam te Woerden. 
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De cultuurhistorische hoofdstructuur van Zuid-Holland 

de jaarvergadering op maandag 20 maart om 19.30 uur 
in het verenigingscentrum De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden 

Voor de agenda zie ommezijde 
 



 

Agenda jaarvergadering 
SHHV: 
 

 

1.  Opening en mededelingen. 
 

2. Jaarverslag van de secretaris 
(wordt met deze uitnodiging meegezonden). 

 

3.  Verslag van de Jaarvergadering van 14 maart 2005 
(het verslag ligt een half uur voor de vergadering voor de leden ter inzage). 

 

4.  Financiële zaken: 
a. Verslag van de kascommissie 2005, 
b. Jaarrekening 2005, 
c. Begroting 2007  

(begroting 2006 is vorig jaar al vastgesteld), 
d. Benoeming leden kascommissie 2006  
(de nodige financiële stukken liggen een half uur voor  de vergadering voor de 

leden ter inzage). 
 

5.  Bestuursverkiezing: 
a. Dit jaar zijn de bestuursleden mevr. M. van Oosterom-Meckl en de heer 

L.G.W. Bakker aftredend en herkiesbaar. 
b. Het bestuur stelt voor de heer L. Morsink te Oudewater als nieuw 

bestuurslid te benoemen.  
       (eventuele tegenkandidaten kunnen bij het secretariaat worden aangemeld. 

Voorwaarde Statuten art. 8: schriftelijke  voordracht door tenminste 10 
leden. Minimaal 3 x 24 uur voor de aanvang van de vergadering). 

 

6.  Heemtijdinghen: 
a. Er heeft in januari 2006 een wisseling in de redactie plaats gehad: mevr. dr. 

E. Dekker en de heer prof. dr. H.G. van Bueren hebben afscheid genomen 
en werden vervangen door de heren B.E.J.H. Becking en C. Roozenbeek. 

b. Onze periodiek verschijnt nu voor het derde jaar in de nieuwe lay-out. Twee 
van de vier afleveringen worden in kleur uitgevoerd. 

 

7.  Rondvraag en sluiting. 
 

Als afzonderlijke bijlage bij deze nieuwsbrief treft u het jaarverslag over 2005 aan. 
 
Nieuwe publicatie:: 

 

 
kleur OP BOERDERIJEN biedt in woord en beeld een handreiking voor historisch 
verantwoord kleurgebruik op de boerderijen van Midden-Holland vanaf de 17e eeuw. 
Daarnaast is het boek van groot belang voor iedereen die geïnteresseerd is in 
monumenten, hun geschiedenis en kleurgebruik. Het is geschreven door Ineke de 
Vissser en Piet den Hertog. Het boek is in november 2005 verschenen, bevat 95 
pagina’s en veel, ook historische, afbeeldingen. ISBN 90 80803 847. Prijs € 18,00 
inclusief verzendkosten. U kunt het boek bestellen door het bedrag over te maken 
naar bankrekening 32.50.74.739 t.n.v. Boerderij & Erf Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden te Kinderdijk, o.v.v. "Bestelling Publicatie kleur en boerderijen" en 
uw naam en adres. Wanneer het geld is ontvangen, wordt de publicatie zo snel 
mogelijk toegestuurd. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar 
publicaties@boerderijenerf.nl. 

 
Contributie: 

 

 
Naar aanleiding van onze oproep in de vorige nieuwsbrief heeft een aantal leden  
zijn of haar contributie al overgemaakt. Wij herhalen deze oproep nog eens.  
Wij verzoeken u om direct over te gaan tot het betalen van uw contributie door 
overmaking van ten minste € 17,50 op postgiro 330797 t.n.v. penningmeester 
SHHV te Woerden. Vergeet niet het jaartal 2006 en uw lidmaatschaps-nummer te 
vermelden (dat nummer vindt u boven uw naam op het etiket op de envelop waarin 
wij u elk kwartaal Heemtijdinghen toezenden). Wij stellen u graag in de gelegenheid 
om, naast het bedrag voor uw lidmaatschap, een extra vrijwillige bijdrage te doneren 
op hetzelfde gironummer. 

 
E-mail: 

 
 

 
Enkele leden hebben bezorgd gereageerd met de vraag hun emailadres niet aan 
derden door te geven. Wij zullen uw emailadres UITSLUITEND gebruiken ten 
behoeve van de toezending van onze nieuwsbrieven of als het bestuur u als 
verenigingslid wil benaderen. Uw emailadres is dus niet voor derden beschikbaar en 
zal evenmin worden gebruikt voor het doorzenden van reclames of oproepen van 
derden.  
Wij zijn overigens verheugd dat inmiddels al 240 leden hun emailadres aan ons 
hebben doorgegeven voor de toezending van de nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet, 
Lex Albers, bestuurslid SHHV 


