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Lid worden van de European Society for Environmental History:
waarom, hoe en verder ESEH-nieuws?
ESEH is a scholarly society that was founded in 1999 to promote environmental history in
Europe, by encouraging and supporting research, teaching and publications in the field. The
Society aims to stimulate dialogue between the humanities, environmental science and other
disciplines. It welcomes members from all disciplines and professions who share its interest in
past relationships between human culture and the environment.
Aims
• Encourage the study of European environmental history in a comparative perspective.
• Foster communication among environmental historians across Europe, and with colleagues
elsewhere.
• Promote the further institutional development of environmental history within secondary
and tertiary education.
• Promote the research and use of environmental history in academic programmes.
• Strengthen the crucial link between environmental history, all policy making, and the
general public.
Activities
Newsletter
The society publishes a newsletter, ESEH Notepad, which is quarterly published in the journal
Environment and History, published by White Horse Press in Cambridge.
Website
ESEH also maintains this web site with the aim to provide resources and news for scholars
and others interested in environmental history. The site also hosts a news page and it is the
place to download a copy of the Notepad Newsletter. The website can be accessed at
http://eseh.org
Discussion list
Along with the American Society for Environmental History, ESEH coordinates H
Environment, an internet discussion forum that keeps subscribers posted about events and
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issues related to the field. For more information visit H- environment at http://www.hnet.org/~environ/
Conferences
The most important activity of ESEH is the organisation of biannual conferences at which
scholars from all over Europe and the world gather to share their work.
Since 2001 ESEH has held four successful conferences in St. Andrews, Prague, Florence and
Amsterdam, where scholars from all over Europe and beyond presented their research. In
2009 the ESEH, as a member of the International Consortium of Environmental History
Organizations (ICEHO), was involved in organising the 1st World Conference of
Environmental History which was held in Copenhagen from 4-8 August 2009.
The 2011 ESEH Conference will be held in Turku, Finland from 28 June to 2 July 2010.
Please visit the conference website at http://eseh2011.utu.fi/ for more details.
More information about our biannual meetings can be found on the ESEH website and in our
newsletter.
Membership
ESEH welcomes as its members all practitioners of European environmental history
(including students). Membership of ESEH will enable you to receive all information and
services provided by the society. The membership fees are paid annually and there are two
types of membership:
• Full membership: 20 Euro per year
• Student membership: 10 Euro per year (with details of your affiliation and student number)
Registration
To become a member you can fill out the membership registration form on the ESEH website.
The completed membership application form must be accompanied by a short CV in English.
For more information please visit http://eseh.org/membership/.
Alternatively write or email to the Secretary using the address below. The letter must include
your name and affiliation. In case you are a student attach a copy of a valid student ID. After
we have received your letter or email we will send you all the information needed to pay your
membership fee.
Contact:
Dr. Phia Steyn, ESEH Secretary
School of History and Politics
University of Stirling
Stirling
FK9 4LA
Scotland/United Kingdom
Tel. +44 (0)1786 – 467574
Email: m.s.steyn@stir.ac.uk
Website: http://eseh.org
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Oratie door Dr. P.J.E.M. van Dam: 29 oktober 2010 Vrije
Universiteit

Dag van het landschapsbeheer: “Het landschap ben je zelf”
Landschapsbeheer Nederland organiseert op 21 oktober in Cultuur- en congrescentrum
Antropia in Driebergen het symposium ‘Het Landschap ben je Zelf’. Het thema van deze
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dag is ‘Biodiversiteit in het cultuurlandschap’. Hoe zorgen we er voor dat biodiversiteit hoger
op de agenda komt bij overheden en burgers?
Thema: Biodiversiteit in het cultuurlandschap
De kwaliteit van het cultuurlandschap gaat achteruit en daarmee ook biodiversiteit in de
leefgebieden van plant en diersoorten loopt terug. We slagen er niet in dit proces te stoppen.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij iedereen. Maar waarom staat biodiversiteit niet
hoger op de agenda bij burgers, beleidspersonen en bestuurders? Kijken we op de goede
manier tegen het behoud van biodiversiteit aan? Wat kunnen we eraan doen om biodiversiteit
wel hoger op de agenda te krijgen van burgers en beleid?
Voorlopig programma
Dagvoorzitter: Arno Willems – directeur Landschapsbeheer Nederland
09.00 uur Ontvangst
10.00 uur Aanvang ochtendprogramma met diverse plenaire sprekers
- Cultuurlandschap en biodiversiteit – prof. dr. T. A.M. Beckers, voorzitter Landschapsbeheer
Nederland
- Actuele stand van zaken rond biodiversiteit– drs. J.J.T. Teeuwisse – Soortenbescherming
Nederland
- Biodiversiteit en multifunctionaliteit – dr. C.J. Grashof-Bokdam (Wageningen
Universiteit/Alterra)
- Wat kan een gemeente doen? – drs. G. van den Oetelaar (ex wethouder gemeente Boxtel)
- Soortenbeheer en cultuurlandschap, praktijkvoorbeelden – J. Reinhold (Landschapsbeheer
Flevoland)
12.00 uur Lunch met informatiemarkt
13.00 uur Aanvang middagprogramma
- Praktijkervaringen 8 cases (2x50 minuten parallelle sessie)
- Plenair debat tussen overheid/maatschappelijke rganisatie/landschapsbeheerder/onderzoeker
- Prijsuitreiking aan de gemeente die zich het meest actief en succesvol heeft betoond op het
gebied van biodiversiteit (12 genomineerden; 1 uit iedere provincie) door Onno Hoes
(juryvoorzitter en gedeputeerde Ecologie provincie Noord Brabant)
17.30 uur Afsluiting
Aanmelden
Er is behoorlijk ruimte, maar niet voor een onbeperkt aantal deelnemers. Heeft u dus
belangstelling, meld u dan zo spoedig mogelijk aan. Aanmeldingen worden behandeld op
basis van binnenkomst. U ontvangt een aanmeldbevestiging.
Aanmelden via http://www.landschapsbeheer.nl/agenda/bericht/symposium-overbiodiversiteit-in-het-cultuurlandschap/39
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Aad van Paassen (030-2345019) of
Wanne Roetemeijer (030-2345012)
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Contactdag Netwerk Historische Cultuurlandschap (NHC) te
Zegveld, 29 oktober 2010
De Stichting Netwerk Historisch Cultuurlandschap organiseert ieder jaar een contactdag: de
Dag van het Historisch Cultuurlandschap. Op vrijdag 29 oktober 2010 vindt voor de vijfde
keer de ‘Dag van het Historisch Cultuurlandschap’ plaats. Deze dag wordt jaarlijks
georganiseerd door de Stichting Netwerk Historisch Cultuurlandschap (NHC) en heeft dit jaar
als thema: De Toekomst van het Veenweidegebied. Plaats van samenkomst is de
proefboerderij Zegveld, Oude Meije 18, 3474 KM te Zegveld. Het veenweidegebied is een
typische Hollands landschap. Het onderzoek in dit historische cultuurlandschap kent een
lange traditie. Onderzoeken van de afgelopen jaren bieden nieuwe inzichten en invalshoeken,
die op deze dag gepresenteerd worden. Zoals in het programma te zien is, is er voor een
klassieke indeling gekozen. Chris de Bont trapt af met nieuwe inzichten in het ontstaan van
het veenweidegebied. Ook het historische waterbeheer krijgt uiteraard aandacht. Het heden
wordt belicht door Adriaan Haartsen, die verschillende inventarisaties heeft verricht in het
veenweidegebied. Ook is er ruimte om het hedendaagse landschap zelf te ontdekken tijdens
de wandelexcursie. In de middag komt de toekomst aan bod: de problematiek van het
veenweidegebied wordt vanuit de optiek van burgers, boeren en biologen bekeken. De
Rijksadviseur voor het Landschap, Yttje Feddes, verteld over het project de Groene
Ruggengraat en wat dat voor het veenweidegebied zal betekenen. Aansluitend is er een
plenaire discussie over de toekomst van het veenweidegebied. Het inhoudelijke programma
van de Dag wordt afgesloten door Hans Renes, die de vraag stelt welke inbreng vanuit het
historische cultuurlandschap nodig en gewenst is om het veenweidegebied nieuw perspectief
te bieden. Om verder met elkaar van gedachten te wisselen is er aan het eind van de Dag een
borrel en de mogelijkheid om gezamenlijk te dineren. Deelname aan deze dag kost 30 euro
per persoon. Studenten betalen een gereduceerd tarief van 20 euro onder vermelding van het
nummer van hun collegekaart. De lunch en koffie/thee tijdens de pauzes zijn bij dit bedrag
inbegrepen, evenals een exemplaar van het boek “Historisch Cultuurlandschap van
Nederland”, dat bijdragen bevat van eerdere studiedagen van het Netwerk. Aanmelding dient
plaats te vinden door betaling van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer
786773170 t.n.v. Stichting Netwerk Historisch Cultuurlandschap te Utrecht. Meldt u zich
zo spoedig mogelijk aan, want er is een maximale capaciteit van 100 personen! De
aanmelding is definitief als het geld op onze rekening staat. Dit dient vóór 15 oktober te
hebben plaatsgevonden. Indien u voor meer personen tegelijkertijd betaald, wilt u dan a.u.b.
de achternamen op de betaling vermelden? Als het maximum aantal deelnemers wordt
overschreden en u derhalve niet kunt deelnemen, dan krijgt u hiervan per e-mail bericht en
wordt het betaalde bedrag teruggestort. Bij de proefboerderij is voldoende parkeerruimte.
Desondanks verzoeken wij u zoveel als mogelijk te carpoolen. Voor wie per openbaar vervoer
reist is de proefboerderij Zegveld vanaf station Woerden bereikbaar via Regiotaxi Veenweide.
De duur van de taxirit is ca. 20 minuten en de kosten zijn € 7,40 per persoon. Om een
regiotaxi te bestellen dient u tenminste één uur tevoren te bellen naar 0800 9926663. Dit geldt
ook voor een eventuele rit terug naar station Woerden. Na afloop van het congres kunt u op
eigen kosten met andere deelnemers aan de Dag dineren. Wilt u van deze mogelijkheid
gebruik maken, dan verzoeken wij u dit bij de betaling aan te geven door de vermelding “plus
diner”. Tenslotte vragen wij u, indien u deze uitnodiging per post ontvangt, uw meest recente
e-mailadres aan de Stichting door te geven via info@historischegeografie.nl. Dit maakt een
efficiënte communicatie binnen het netwerk mogelijk. Programma 9:00 Ontvangst met koffie
en thee 9:40 Introductie door de dagvoorzitter Verleden 9:45 Middeleeuwse geschiedenis van
het veenweidegebied - Chris de Bont, Alterra 10.15 Historisch waterbeheer en bodemdaling Guus Borger (Universiteit van Amsterdam) Heden 10:35 Karakteristiek van het hedendaagse
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veenweidegebied - Adriaan Haartsen, Bureau Lantschap 11:00 Wandelexcursie 12:30 Lunch
Toekomst 13:30 Bewoners en het veenweidegebied - Kees van Tilburg, Stichting
Beschermers Amstelland. 13:50 Boeren en het veenweidegebied - Willem Rienks, ROM3D
14:10 Biologen en het veenweidegebied - Aad van Paassen, Landschapsbeheer Nederland
14:30 Pauze 14:55 De Groene Ruggengraat - Rijksadviseur voor het Landschap, Yttje
Feddes. 15:15 Plenaire discussie o.l.v. de dagvoorzitter 16:15 Hoe nu verder? Wie gaat wát
doen? Hans Renes, Universiteit van Utrecht 17:00 Borrel 18:00 Diner (facultatief)

Over het Netwerk Historisch Cultuurlandschap (NHC)
Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve
of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse historische
cultuurlandschap;
•

•
•

biedt een platform voor contact, overleg en samenwerking tussen onderzoekers,
beleidsmakers, belangenorganisaties en liefhebbers op het gebied van het Nederlandse
cultuurlandschap;
organiseert jaarlijks de ‘Dag van het Historisch Cultuurlandschap’ ;
verzorgt jaarlijks de uitgave van een 'Jaarboek Historisch Cultuurlandschap'.

Het NHC is opgericht in 2006 en komt voort uit de wens om de tot dan toe sterk versnipperde
groep van personen en instellingen die zich in hun dagelijkse werk of in hun vrije tijd
bezighouden met onderzoek, beleid en educatie op het gebied van het historische Nederlandse
cultuurlandschap op een meer structurele wijze met elkaar in contact te brengen. Sinds
september 2008 heeft het netwerk een officiële status door de oprichting van de Stichting
Netwerk Historisch Cultuurlandschap.

Doelen van het netwerk zijn:
•
•

•
•

het in contact brengen van personen en instellingen die zich bezighouden met en
interesseren voor verleden, heden en toekomst van het Nederlandse cultuurlandschap;
het onderhouden van een website die als platform dient voor personen, instellingen,
projecten, recente ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van het historische
Nederlandse cultuurlandschap;
de organisatie van een jaarlijkse studiedag waarop recente ontwikkelingen op het
gebied van het historisch cultuurlandschap worden gepresenteerd en bediscussiëerd;
de uitgave van een jaarboek waarin actuele bijdragen op het gebied van onderzoek en
beleid inzake het Nederlandse en Belgische cultuurlandschap kunnen worden
gepresenteerd.
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Deelname
Inschrijving als deelnemer aan het netwerk is gratis en staat open voor alle personen en
instellingen die beroepshalve of uit persoonlijke interesse belangstelling hebben voor het
cultuurlandschap van Nederland en België. Aanmelding voor deelname, waardoor men op de
hoogte blijft van alle activiteiten, kan plaatsvinden op het volgende e-mailadres:
info@historischegeografie.nl.

Stichting Digitaal Erfgoed Nederland: conferentie 7 en 8 dec. 2010
te Rotterdam
Vanaf vrijdag 1 oktober 2010 is de officiële inschrijving voor de Digitaal Erfgoedconferentie
2010 geopend. Stichting DEN en Erfgoed Nederland organiseren DE conferentie 2010 op 7
en 8 december 2010 in De Doelen, Rotterdam. Het thema is dit jaar 'Lang Leve Leren!'.
Tijdens de conferentie staan de digitale ontwikkelingen rond erfgoed en educatie centraal; van
onderwijs tot publieksbegeleiding en van kennisoverdracht tot 'lifelong learning'.
Dag 1: dinsdag 7 december
Het plenaire programma en de parallelsessies op dag 1 bieden een brede blik op de
innovatieve technologische ontwikkelingen in maatschappij, onderwijs, cultuureducatie en
erfgoededucatie en de kansen die deze bieden voor de (nabije) toekomst. Thema's zijn onder
andere: mediawijsheid, 'lifelong learning', open standaarden en locatieafhankelijke diensten.
Prof. dr. Theo Huibers, lector Media Technology Design aan de Saxion Hogeschool, verzorgt
de openingslezing. De internationale keynote is van de hand van Rachel Smith van het
internationale New Media Consortium (NMC), dat verantwoordelijk is voor de
gezaghebbende Horizon Reports over de impact van technologische ontwikkelingen op het
onderwijs. Piet Hagenaars, directeur van Cultuurnetwerk Nederland, schetst een beeld van de
ontwikkelingen binnen cultuureducatie in het algemeen en erfgoededucatie in het bijzonder.
Dag 2: woensdag 8 december
Op dag 2 richt het inhoudelijk programma zich op de praktische (on)mogelijkheden van al die
ontwikkelingen. Thema’s zijn onder andere: leerdoelen van de overheid, de rol van
erfgoedinstellingen in de educatieve keten en leren van voorgangers. De workshops worden
dit jaar verzorgd door onder andere de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland
(BRAIN), het BMICE-netwerk en Virtueel Platform.
Programmamaker Rob Prass en internetstrateeg Jim Stolze sluiten de Digitaal
Erfgoedconferentie 2010 af met een wervelende duopresentatie.
Meer informatie en inschrijven
Het volledige programma wordt de komende weken in gedeeltes gepubliceerd. Raadpleeg de
conferentiewebsite voor de meest actuele informatie: www.deconferentie2010.nl.
Inschrijven kan via de conferentiewebsite.
Toegangsprijzen
1 dag: € 125 / 2 dagen: € 225
student 1 dag: € 50 / 2 dagen: € 100
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Tweede Conferentie over de geschiedenis van het water in ZuidAfrika, 2011
IWHA 7th BIENNIAL CONFERENCE: 5 - 7 JULY 2011
VENUE: MOPANI CONFERENCE CENTRE, KRUGER NATIONAL PARK, SOUTH
AFRICA
1ST ANNOUNCEMENT
On behalf of the organizing committee, we at North-West University would like to invite you
to the attend the seventh IWHA Biennial Conference in South Africa. It promises to be a real
“Out of Africa” experience. Full details will follow soon. Should you not receive an electronic
announcement by the end of August 2010, please mail your details to Petra Lawson.
Johann Tempelhoff
IMPORTANT DATES:
2nd Announcement and 1st Call for Abstracts: August 2010. Conference Dates: 5–7 July
2011
ENQUIRIES:
Abstracts, Registration & General Information:
Ms Petra Lawson
Tel.: +27 (0)16 910 3015
Fax to mail: +27 (0)86 645 6820
E-mail: Petra.Lawson@nwu.ac.za
Technical:
Prof Johann Tempelhoff
Tel. +27 (0)16 910 3450
Johann.Tempelhoff@nwu.ac.za

Nieuw boek: Biological Globalisation
Biological Globalisation
Bio-invasions and their impacts on nature, the economy and public health
Auteurs: Wouter van der Weijden, Rob Leewis and Pieter Bol
Uitgever: KNNV Publishing, The Netherlands
Technische gegevens: 228 blz., 16.7 x 24 cm, paperback with flaps, full colour
Prijs: € 49.95
ISBN: 978 90 5011 234 7
Biologische globalisering is een verschijnsel dat allang voor het ontstaan van de mens
bestond. Het verspreiden van zaden, planten en dieren naar nieuwe habitats is door de mens
echter in een grote versnelling geraakt. En het tempo neemt alleen nog maar toe.
De toenemende entropie van soorten over de wereld heeft voor- en nadelen. De auteurs, twee
biologen en een arts, geven talloze voorbeelden van de vele aspecten die introductie van
planten en dieren op nieuwe plekken heeft. Dit doen ze vaak in boxen, een kleine honderd, die
soms verrassend adstrueren wat in de systematische grondtekst beschreven wordt.
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Er zijn diverse momenten te kiezen die kenmerkend zijn voor de versnelling in de biologische
globalisering. De auteurs kozen voor 1500, het eind van de Middeleeuwen en in het begin van
een tijdperk van tomeloze exploraties en het ontstaan van het wereldsysteem. Maar ze
beschrijven ook uitgebreid de explosie van transport van levend materiaal over grote
afstanden gedurende de 20e eeuw.
Wat het boek uniek maakt is de integratie van biologische en medische aspecten van
globalisering. Tot nu toe schreven biologen over planten en dieren en medici over mensen .
Verspreiding van infectieziekten onder mensen, soms pandemieën, werd niet geduid volgens
hetzelfde stramien als de biologen hanteerden voor hun onderwerpen. In dit boek staat alles
op hetzelfde plan.
‘Biological globalisation’ werd ten doop gehouden in de bewindhebberskamer van Heeren
XVII van de VOC in Amsterdam. Dat laat al zien dat de drie Nederlandse auteurs veel
aandacht hebben besteed aan Nederlandse voorbeelden. De VOC en de WIC, de introductie
van de paalworm, de Japanse oester in de Oosterschelde, de import van de tijgermug met
‘lucky bamboo’ uit Zuid-China, de introductie van gele koorts in de Amerika’s door
Nederlandse slavenhandelaars, de rol van de As Aalsmeer-Schiphol, het is te veel om op te
noemen.
Het boek is door zijn
generalistische karakter
interessant voor een breed
publiek. Historici, ecologen,
geografen, biologen, medici,
infectiologen, politici,
anthropologen, economen, en
studenten in die disciplines,
kunnen hier veel van hun gading
vinden. Het boek is (kleur)rijk
geïllustreerd en voorzien van
een uitgebreid (dubbel) register.

Tenslotte nog dit:
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