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• het Gregoriushuis aan de He
renstraat 
het voormalige stadskasteel 
Compostel aan de Ganzenmarkt 
de Duitse bunker aan het Ser
vaasbolwerk 
het Noorderpark {ten noorden 
van de Gageldijk) 
het centrale park van Leidsche 
Rijn: het Rijnsche Park, waarbij 
twee uit 1927 daterende drui
venkassen worden bedreigd, de 
overblijfselen van het voorma
lig kasteel Den Engh worden 
verwaarloosd en oude topo
grafische structuren, zoals het 
Appellaantje en de Enghlaan, 
worden bedreigd door de aan
leg van de noordelijke stadsas 

• het landschap rond de Ham
toren bij Vleuten: bedreiging 
door de aanleg van toeristen
voorzieningen nabij kasteel De 
Haar in Haarzuilens 
het groene lint langs de Krom me 
Rijn: bedreiging door hoogbouw 
(tot 80 meter) naast stadion 
Galgenwaard {'Manhattan aan 
de Kromme Rijn'). 

In de voorjaarsledenvergadering 
werd het tweede deel van het be
leidsplan vastgesteld, dat was ge
wijd aan het waken over cultureel 
erfgoed. Om dit nader in te vullen 
werd op 1 november een bijeen
komst belegd met een aantal in 
het onderwerp ge·lnteresseerde le
den. Als resultaat werd besloten 
tot uitbreiding van de Commissie 
Actuele Ontwikkelingen en tot het 
projectmatig aanpakken van veel
omvattende onderwerpen. Als 
eerste zal een projectgroep Singels 
worden geformeerd. 

De secretaris 

SPOU 

JOZE RUTTEN - NASS 

De St ic/11 ing Publicaties 011d-Utrecht (SPOU) 

is opgeric/1t i11 1988 met nls doe/ her uitgeven 

Mii boeken over gescl1iede11is, arclreologie en 

111011u111e11te11 betr-effende de provincie Utrecht. 

An11/eidi11g was i11dertijd de door de provincie 

ge11ite wens 0111 te ko111e11 tot de publicntie vnn 

ee11 serie gemee11telijke 11101111111e11te11boeke11 op 

lwsis vn11het111<1terianl vn11 het Mo1111me11te11 

lnventarisnt ie Project. An11 de 1vieg 11n11 de 

SPOU sto11d de Vere11igi11g 011d-Utrecht. die 

11iet zelf nls 11itge11er wilrle opt red en. lnmiddels 

is de SPOU zelfsta11dig geworde11 e11 op eigen 

be11e11 ko111e11 te staa n. De bnnde11 met Oud

Utreclzt zij11 echter hecht gebleve11. 

De SPOU ziet het als haar taa k pu
blicaties mogelijk te maken die 
kwaliteit hebben, waarvoor be
langstelling bestaat - soms bij een 
breed, soms bij een wat kleiner 
publiek - en die niet direct voor 
een commerciele uitgave in aan
merking komen. Daarvoor moeten 
aanvullende subsidies gezocht 
worden: bij de provincie, gemeen
ten, fondsen en het bedrijfsleven. 
Soms neemt de SPOU het initiatief 
tot een uitgave, soms wordt zij 
hiervoor door anderen benaderd. 
Bij projecten waarin meerdere in
stanties en personen participeren 
kan de SPOU een belangrijke coor
dinerende rol spelen. In bepaalde 
gevallen wordt bij publicaties sa
mengewerkt met een of meer an
dere uitgevers. De SPOU is dus 
geen concurrent van andere uitge
vers. Sinds enkele jaren worden de 
werkzaamheden van de SPOU on
dersteund door een bureau met 
een directeur en kon meer profes
sioneel worden gewerkt. De mo
menteel zes bestuursleden doen 
niet alleen bestuurswerk maar 
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'trekken' ook verschillende reek
sen. Daardoor kunnen de over
headkosten laag gehouden wor
den. Hoewel ook de SPOU zich niet 
aan de marktwerking kan onttrek
ken, is van meet af aan het streven 
geweest de auteurs een passend 
honorarium te geven en hiervoor 
bij subsidienten nadrukkelijk aan
dacht te vragen. 

OU 

De SPOU lieeft de vo fgende 
reekse11 in /war fonds: 

Archeologische en Bouwhistori
sche Kroniek van de gemeente 
Utrecht. De reeks is afgesloten 
met het dee I over 1991-1992. 

• Monumenten lnvent arisatie 
Provincie Utrecht (M.l.P.). Be

schrijvingen van de belangrijk
ste monumenten tot 1940 (hui
zen, boerderijen, molens, 
fabrieksgebouwen e.d.} en een 
korte geschieden is van de ge
meente. Met deze reeks zullen 
in dit voorjaar 27 gemeenten 
zijn bediend. 

• Utrechtse Monumenten. lnfor
matieve gidsjes voor de bezoe
kers van kerken en andere mo
numentale gebouwen in de 
stad Utrecht, waarvan inmid
dels deeltjes in meerdere ta len 
zijn verschenen over de Dom
kerk, de Pieterskerk, de Domto
ren, de Aula/Pandhof, het Stad
huis en de Gertrudiskapel. 




