Nieuwsbrief van de Historische Vereniging “Het Land van
Brederode” december 2018
Programma 2019
De volgende activiteiten staan op
het programma voor het voorjaar:
Maart
April
Mei

Jaarvergadering en
lezing over Alkmaar
Excursie naar Alkmaar
Lezing van Frits van
Oosterom over Jan
van Brederode

De exacte data zijn nog niet
bekend. Zodra wij meer weten,
zullen wij u op de hoogte stellen.
Werkgroep Stadsherstel
Vianen
is de opvolger van de BV Vrijstad
Vianen Maatschappij tot
Stadsherstel die in november
2016 is geliquideerd.
Aan het woord de voorzitter van
deze werkgroep, Arie Verlaan:
“Zeker nu Vianen opgaat in de
gemeente Vijfheerenlanden is het
van belang een werkgroep in het
leven te roepen, die het beheer
en onderhoud van de historischarchitectonische waarden van
Vianen en de plannen voor
wijzigingen daarvan op de voet
zal volgen en zo nodig bezwaren
aantekent en meedenkt met het
zoeken naar de juiste oplossingen
daarvan.”
Dit schreef het bestuur van de
Historische Vereniging Het Land
van Brederode in haar persbericht

van 27 februari dit jaar in Het
Kontakt.
Inmiddels is de werkgroep volop
actief en heeft de volgende
onderwerpen op de agenda staan:
Sluiseiland noord
Het zichtbaar maken en opnemen
in de plannen van de
metselwerken van de voormalige
Wilhelminasluis welke 1 meter
onder het maaiveld /straatniveau
liggen. Gesprekken met de
gemeente, projectontwikkelaar en
architect hebben plaats gevonden
en worden voortgezet.
Buitenstad
Het laten opmeten van de gevels
van de Buitenstad voor
erfgoeddocumentatie, historisch
onderzoek en voor wie er gebruik
van wil maken voor restauratie
van de gevels. Sponsoring en
subsidie is en wordt aangevraagd.
Hofplein
Het bord met informatie over de
opgraving van de bastiontoren
van het kasteel Batestein moet
weer leesbaar gemaakt worden.
Initiatieven zijn inmiddels in gang
gezet.
De werkgroep maakt zelf een plan
voor het zichtbaar maken van de
middeleeuwse torenfunderingen.
Blauwpoort
De werkgroep heeft bij de
Rijksdienst voor archeologie en

monumentenzorg de stadsmuur
traveé achter Brederodestraat 3
voorgedragen voor plaatsing op
de rijksmonumentenlijst. Er is
aandacht gevraagd bij de
Erfgoedcommissie voor de
geplande verdwijning van de
kasteelgracht op het terrein
Blauwpoort.
Verder wijst de werkgroep de
Erfgoedcommissie op het
verdwijnen van de kleuren op een
gevelsteen, het overschilderen
van de granito gevelpui van
Voorstraat 27, de slordige
uitvoering van de kromme
loopbrug over de stadsgracht en
heeft met treurnis het verplaatsen
van de pomp op de Voorstraat
waargenomen.
Overleg met het sectorhoofd
Archeologie en Monumenten
mevr. A.F van Pelt vindt
regelmatig plaats.
Tenslotte is de Werkgroep lid
geworden van de Landelijke
Federatie het Behouden Huis en
heeft een delegatie de
jaarvergadering in Leeuwarden
bijgewoond.
Tot zover een greep uit onze
bezigheden in het belang van de
monumenten van Vianen.

Geïnteresseerden gezocht
Wij vragen uw aandacht voor
vacatures in het bestuur en
commissies van de Historische
Vereniging. Wij zoeken onder
andere mensen voor de
activiteitencommissie.
De activiteitencommissie
organiseert, in overleg met
bestuur, de lezingen en excursies
en andere voorkomende
activiteiten.
Ook onze penningmeester zoekt
op niet al te lange termijn een
opvolger.
Wij zouden het leuk vinden als wij
met een breder team onze mooie
vereniging kunnen besturen.
Heeft u interesse? Neem dan
contact op met de secretaris
secretaris@landvanbrederode.nl
of met de voorzitter
josien.verduin@online.nl.
Kerstfeest
Via deze weg willen wij u allen
fijne feestdagen toewensen en
een goed begin van het nieuwe
jaar.
Bestuur Historische Vereniging
Het Land van Brederode

