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Woerden, juli 2005
Uitnodiging:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor een lezing, getiteld

e

Zuiderzeekaart 19 eeuw

door:

de heer Kees Suidgeest

op:

maandag 22 augustus 2005 om 20.00 uur

in:

het verenigingscentrum De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden *)

De geschiedenis van Schokland gaat terug tot ver in de prehistorie. Er was toen
nog geen sprake van een eiland. De zeespiegel lag een stuk lager en het hele
Zuiderzeegebied was nog land. Tot in de middeleeuwen waren grote delen van
het gebied rond Schokland bewoond. Stormvloeden en overstromingen sloegen
grote stukken van het almaar dalende veengebied weg. Tot circa 1450 was
Schokland nog door een veenrug met het vasteland verbonden en dus een
schiereiland. Door vervening verzwakte de veenrug en moest deze worden
prijsgegeven aan de golven. De mens hielp dus zelf een handje mee aan het
ontstaan van een eiland. Vergeefs werd geprobeerd het gebied tegen de golven
te beschermen. De aanleg van dijkjes en paalschermen kon niet verhinderen
dat steeds weer delen van het eiland werden afgeknabbeld. Uiteindelijk trokken
de ongeveer 650 Schokkers zich terug op drie woonterpen aan de oostkant van
het eiland. Rond 1800 wordt Schokland omschreven als een door palenrijen in
den bodem der Zuiderzee vastgepend stukje grond.
Het werd voor de bevolking te gevaarlijk om op het eiland te blijven. In 1859
besloot de Rijksoverheid tot een algehele ontruiming. De inwoners werden
gedwongen het eiland te verlaten.
Geologisch, archeologisch en historisch: drie invalshoeken van waaruit
Schokland op deze lezing wordt belicht. De lezing staat op zich, maar is tevens
een goede voorbereiding op de excursie op zaterdag 27 augustus 2005.

Nieuwe publicatie:

Bij de vorige convocatie is een flyer meegezonden, waarin een nieuwe
publicatie van de Stichts-Hollande Bijdragen werd aangekondigd. In het kader
van de open monumentendag 2005 verschijnt het boek, getiteld “Rondom de
Kerk”geschreven door Jan van Es. Dit boek zal verschijnen op 27 augustus
2005. U kunt nog tot 1 augustus 2005 voorintekenen tegen een gereduceerde
prijs van € 14,00 door de flyer ingevuld op te sturen en het bedrag over te
maken op rekeningnr 1583.98.897 tnv S5tichting SHB Woerden.
Het eerste exemplaar van het boek zal op vrijdag 26 augustus 2005 om 16.45
uur in de Woerdense Bibliotheek de Beuk worden gepresenteerd door
Wethouder Groeneweg.
Meer informatie over Open Monumentendag 2005 (op 10 september 2005) in
de verschillende gemeenten in ons werkgebied, kunt u vinden op onze website
www.shhv.info.

Z.O.Z.

*). van niet-leden van de SHHV wordt een entree van € 5,-- gevraagd

De Romeinse Limes (1):

Het spoor van de Limes volgen

Er zijn zowel door het Rijk als door de provincie Utrecht diverse projecten
opgezet om te bereiken dat de Limes (de Romeinse grens uit de periode 50 –
250 na Chr.) meer aandacht gaat krijgen.
Een van de door het Rijk, in het kader van de Belvederenota, gesubsidieerde
projecten is “De Limes Anno 2005, Een Biografie”.
Het Nederlandse deel van de grens van het Romeinse Rijk, de Limes, liep van
Katwijk tot Lobith. DS Landschapsarchitecten wil de vrijwel onzichtbare
grensweg laten ‘ontwaken’ met behulp van een biografie. De bedoeling is om
de Limes beleefbaar te maken voor ruimtelijk ontwikkelaars en een aanzet te
geven tot het ‘gebruiken’ van of voortbouwen op de Limes bij nieuwe
ontwikkelingen. Door middel van wandelingen over de Limes met een
archeoloog en een ontwerper wordt een verslag gemaakt van wat er nu op de
Limes gebeurt. Bovendien wordt samen met grondeigenaren onderzocht wat
de toekomstige fysieke ontwikkelingen zijn en wat de Limes daarin kan
betekenen. Tussentijds worden over elk ontgonnen deeltraject lokale
tentoonstellingen georganiseerd met de bedoeling om ook de bevolking kennis
te laten maken met dit historisch waardevolle relict. De biografie, die ook
ontwerpen zal bevatten, verschijnt in de herfst van 2006.
Op zaterdag 9 juli 2005 zal er van Bodegraven naar Woerden worden gelopen.
Op donderdag 8 september 2005 van Woerden naar Harmelen en vrijdag
9 september 2005 van Harmelen naar Vleuten.
Lees
meer
op
de
volgende
websites:
www.belvedere.nu
en
www.landschapsarchitekten.nl en klik op Actueel. De dan verschijnende
bovenste regel geeft meer informatie over het wandelproject.
Ook kunt u een projectbeschrijving downloaden van onze website:
www.shhv.info.

De Romeinse Limes (2):

Ook de provincie Utrecht is actief op dit gebied.
Op 14 juni reikte Jan van Bergen, gedeputeerde cultuur van de provincie
Utrecht, de prijzen uit aan de drie winnaars van de ideeënprijsvraag ‘De
Romeinse Lijn’. Doel van de prijsvraag - voor teams van ontwerpers,
archeologen, architecten en stedenbouwkundigen – was met ideeën te komen
om de Limes (de Romeinse rijksgrens), in ruimtelijke plannen te betrekken én
de Limes beter voor publiek zichtbaar en beleefbaar te maken. Het ging in de
wedstrijd vooral om een hedendaagse interpretatie en visie op de Limes. Uit de
39 teams met inzendingen heeft een deskundige jury drie winnaars gekozen:
de eerste prijs is voor het plan “A Tempore Romanorvm”, de twee tweede
prijzen –ex aequo - voor de plannen “Ommekeer” en “Citroen”. Over de
prijsvraag is een boek uitgegeven en tentoonstelling samengesteld. Deze
tentoonstelling is nog t/m 9 juli 2005 te zien in Architectuurcentrum Aorta,
Achter de Dom 14, Utrecht. (openingstijden: woensdag tot en met vrijdag
12.00-17.00 uur, zaterdag 13.00-17.00 uur). Daarna gaat de tentoonstelling
reizen en zal na het Provinciehuis Utrecht de verschillende Utrechtse Limesgemeenten, waaronder Woerden, aandoen.

Het boek De Romeinse lijn ‘De Limes van Levefanum naar Laurum’ is
Circus Maximus in het oude vanaf 15 juni bij de provincie te koop en kost 10 euro. E-mail:
Rome
verkoop@provincie-utrecht.nl of tel. 030-258 22 28. (Overigens Levefanum is
Wijk bij Duurstede, Laurum is Woerden).
Lees meer op de volgende website: www.deromeinselijn.nl.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Drs.ing. Lex Albers

