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LEDEN:  

In 2015 zijn 57 nieuwe leden ingeschreven en 31 leden afgevoerd uit de ledenadministratie. 

Het totale aantal leden op 31 december 2014 bedroeg 820, waaronder 2 ereleden. Op 31 december 

2015 was dit 846 leden (incl. 2 ereleden). 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Op 14 april 2015 werd de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering gehouden. De rekening en balans 

werden goedgekeurd en de begroting en contributie voor 

2016 vastgesteld. 

 

De heren De Jonge en Holdorp traden af als bestuurslid. De 

heren De Vrankrijker, Bosman en Huijgen werden verkozen 

als bestuurslid. Mevrouw Horst en de heer Van der Woerd werden herkozen als bestuurslid.  

 

BESTUUR: 

Het bestuur bestond in 2015 uit de volgende personen: 

 Mw. G.A. Oskam (voorzitter) 

  Dhr. drs. M.J. van der Woerd (secretaris) 

  Dhr. G.C. Huijgen, MSc. (penningmeester sinds 16 april 2015) 

  Mw. drs. V.L.W.M. Voorn-Verkleij (bestuurslid) 

  Dhr. M. van Harten (bestuurslid) 

  Mw. I Horst-Vermaas (bestuurslid) 

  Dhr. J.J. van der Pijl (bestuurslid) 

  Dhr. H.J. van der Meer (bestuurslid) 

  Dhr. W. N.M. de Vrankrijker (bestuurslid sinds 16 april 2015) 

  Dhr. J. Bosman (bestuurslid sinds 16 april 2015) 

 

De volgende bestuursleden hadden een nevenfunctie: 

Mw. G.A. Oskam  

- senior-purser bij KLM 

- Voorzitter Raad van Toezicht Welzaam 

- Voorzitter Via Vinex/Vrijstaat 

Dhr. M.J. van der Woerd  

- project management officer bij spir-it 

Mw. I. Horst  

- vrijwilliger bij Castellum Hoge Woerd en bij Sint Antonius 

Dhr. H.J. van der Meer (bestuurslid sinds 16 april) 

- beleidsadviseur gezondheidszorg bij het Ministerie van Defensie 

Dhr. W. de Vrankrijker 

- Producer bij MATCH Sports Media Solutions  

Dhr. G. C. Huijgen 

- Manager Bedrijfsvoering & Bestuurssecretaris bij het departement Sociale Geografie en 

Planologie aan de Universiteit Utrecht. 



 

In 2015 kwam het bestuur achtmaal in vergadering bijeen. Leden en bestuursleden hebben de 

vereniging in diverse bijeenkomsten van diverse organisaties en instellingen vertegenwoordigd. 
             

ACTIVITEITEN: 

In 2015 werden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd: 

 De medewerkersavond in restaurant de Geertjehoeve op woensdag 21 januari. 

 Een lezing over de kastelen in Vleuten/De Meern door de heer Rasch op donderdag 19 
februari in De Meern. (Filmpje op Youtube: https://youtu.be/QQcoG5C1K0U ). Hier hadden 
we een unieke samenwerking met de locatie, restaurant Abrona, die onze leden korting bood 
op een maaltijd die zij vooraf konden nuttigen. De lezing, vlak naast het voormalige kasteel 
Nijevelt was zo druk bezocht dat we hem in het najaar nog een keer hebben georganiseerd. 

 Lezing over de geschiedenis van het Amsterdam-Rijnkanaal door de heer Hans van Bemmel. 
Deze lezing vond op 3 maart plaats in de mooie ambiance van de Metaal kathedraal, op een 
steenworp afstand van het 
Amsterdam-Rijnkanaal 

 Zaterdag 23 mei werd o.l.v. archeloog 
Erik Graafstal een excursie 
georganiseerd naar het schip “De 
Meern 1” in het Castellum. Het 
Castellum was toen nog niet officieel 
geopend. 

 Woensdag 9 september gaf de heer Ad 
van Liempt een lezing over zijn boek 
“Aan de Maliebaan”. Deze lezing vond 
plaats in de Metaal Kathedraal. 

 Dinsdag 13 oktober hield de heer C. 
Rasch voor de tweede maal zijn lezing 
over kastelen in Vleuten en De Meern. 
Ook deze lezing, ditmaal in de Schakel 
in Vleuten, had weer een erg hoge opkomst. 

 In de maand november gaf de heer C. Rasch de cursus Genealogie.  
 
Daarnaast was de vereniging aanwezig op de Uitmarkt Leidsche Rijn (5-9). In 2015 werden ook voor 
de tweede maal de Romeinse voettochten georganiseerd. De organisatie van dit evenement koos dit 
jaar wederom onze vereniging als goed doel. Ook hier was de vereniging de gehele dag aanwezig met 
een standje in het Maximapark en bij de Broederschapshuisjes, welke als stempelpost fungeerde. 
Onze vereniging mocht aan het eind van de dag een bedrag van €411,- ontvangen. 
 
In 2015 ontwikkelde de Historische Vereniging 
samen met fotograaf Werry Crone een fotoboek 
met een combinatie van oude en nieuwe foto’s uit 
Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Woensdag 24 
juni is het eerste exemplaar van dit boek uitgereikt 
aan wethouder Geldof. 
Naar aanleiding van dat boek werd eveneens een 
fototentoonstelling met foto’s uit het boek 
samengesteld. Deze fototentoonstelling heeft in het 
wijkservicecentrum in Vleuten en vervolgens, vanaf 
1 januari, in het oude stadhuis van Utrecht 
gehangen. 

https://youtu.be/QQcoG5C1K0U


 
Zaterdag 3 oktober was de 20e 
archeologiedag van Landschap erfgoed 
Utrecht en AWN. De morgen was 
gereserveerd voor een paar sprekers en na 
de lunch waren er rondleidingen o.a. in de 
Broederschapshuisjes. In de 
Broederschapshuisjes hebben onze 
medewerkers in twee sessies verteld over 
de geschiedenis van de Broederschap. 
 
Medio mei 2015 is een projectgroep binnen 
de vereniging begonnen met het project 
‘Van Vinex tot Vicus’. Dit project heeft tot 
doel om de kennis van onze lokale historie naar de bewoners van de nieuwe wijken van ons gebied te 
brengen. Dit zal gebeuren door het organiseren van bijeenkomsten in de wijken bestaande uit een 
audio-visuele presentatie, een rondwandeling door de wijk en een afsluitende quiz. Deze 
presentaties zullen negenmaal worden georganiseerd in de verschillende vinex-wijken. In het najaar 
van 2015 zijn hiervoor subsidieaanvragen toegekend geworden door respectievelijk de Rabobank en 
de gemeente Utrecht. 
    

 

DOCUMENTATIECENTRUM: 

 
Automatisering 
In het documentatiecentrum werd de database verder met informatie gevuld. Door onze 
medewerk(st)ers zijn weer vele honderden foto’s, krantenartikelen en overlijdensadvertenties 
ingevoerd.  
 
Documentatie 
De publicatieverzameling werd ook dit jaar weer fors uitgebreid met aankopen en schenkingen. Ook 
het verruimen van genealogische kennis over ons gebied vordert gestaag. Doel hiervan is om zo’n 
volledig mogelijk beeld van de bewoningsgeschiedenis te krijgen.  
 
Bezoekers 
Nog steeds komen regelmatig scholieren en studenten de vereniging benaderen met vragen voor 
informatie ten behoeve van schoolprojecten of afstudeeropdrachten.  
Op maandag- en dinsdagmiddagen werd het documentatiecentrum bezocht door ruim 250 
belangstellenden op zoek naar informatie en door vele tientallen die een of meerdere dvd’s of 
boeken, tijdschriften, speciale uitgaven of magazines wilden aanschaffen. 
 
De Broederschapshuisjes waren naast de reguliere maandag- en dinsdagmiddag geopend op 
Koningsdag (27-4), tijdens de Loop van Leidsche Rijn (14-05), tijdens de Vleutense braderie en tijdens 
Open monumentendag (12-09). Zowel op Koningsdag als tijdens de Vleutense braderie was er een 
kleine tentoonstelling ingericht in de Broederschapshuisjes, respectievelijk met het thema 'Oude 
dorpsgezichten van Vleuten, gezien en getekend door Albert Wolswijk 
Vanaf juni 2015 zijn de Broederschapshuisjes eveneens geopend op de zaterdagmiddag (eerste 
zaterdag van de maand). Dit om mensen die door de week moeten werken ook de gelegenheid te 
geven om ons documentatiecentrum te bezoeken. 
 
 
 



Externe contacten 
De Historische Vereniging is weer in verschillende externe overleggen en projecten 
vertegenwoordigd geweest.  
De vereniging is o.a. betrokken geweest bij de ontwikkeling van kasteeltuin Nijevelt. Begin 2014 
hebben een aantal maatschappelijke organisaties en buurtbewoners het initiatief genomen om het 
terrein rond de plek waar kasteel Nijevelt heeft gestaan op te knappen. De historische vereniging 
heeft er o.a. voor gepleit om de plek niet Viscontipark te noemen maar de historisch meer accurate 
naam Nijeveltpark te gebruiken.Zie ook: www.viscontipark.nl 
Gedurende 2015 heeft een discussie plaats gevonden over de 2 overgebleven schoorstenen van de 

voormalige tuinbouwcomplexen in dit gebied. Deze schoorstenen bevinden zich in het Maximapark, 

specifiek in het inmiddels bijna opgeleverde nieuwbouwcomplex ‘Le Parc’. Mede op aandringen van 

de Historische Vereniging zijn de schoorstenen gerestaureerd en behouden op hun historische 

locatie in het Maximapark. Hiermee heeft Leidsche Rijn een klein stukje van de geschiedenis van de 

tuinbouw in dit gebied fysiek behouden. 

Educatieve projecten 
Het documentatiecentrum is een maandlang op woensdagmiddag “leslokaal” geweest voor een 
groep kinderen in de leeftijd van 9 t/m 11 jaar om onder leiding van Birgit Postma en Jan Bosman het 
Oral History project Grootmoederstijd voor te bereiden. Zowel “de kinderen van Toen” als “de 
kinderen van Nu” waren erg onder de indruk van het resultaat dat door Cees van de Wens 
gemonteerd was. Het eerste Oral History project, namelijk dat over de Tweede Wereldoorlog, uit 
2013, is in mei uitgezonden bij U-Stad Als “uitleencentrum” heeft ons documentatiecentrum 15 keer 
bezoek gehad voor het uitlenen van onze museumkoffers. Niet alleen plaatselijke scholen maar ook 
scholen uit Leusden, Bussum, Hilversum maakten er gebruik van. Tevens rouleerden er 3 
reminiscentiekoffers onder de woon-zorginstellingen in onze wijk/gemeente. 
 
Website 
De website mag zich nog steeds in een grote belangstelling verheugen, het vormt toch voor velen het 
startpunt om vragen te stellen, lid te worden, DVD’s aan te schaffen en lezingen/rondleidingen te 
reserveren. In 2014 is er nog meer functionele informatie toegevoegd op de website zodat mensen 
sneller informatie kunnen vinden over openingstijden en activiteiten.  
Op de jeugd- en school pagina kunnen bassischolen diverse koffers en projecten reserveren.  
(Zie http://www.histvervdmh.nl/allesover). 
In 2015 heeft een werkgroep gekeken naar de manier waarop de website zou moeten worden 
vernieuwd. Dit krijgt een vervolg in 2016. 
  
Social media:  
Sociale media worden steeds belangrijker in onze communicatie. Met name via ons twitter-account 
komt er meer bekendheid voor onze activiteiten en krijgt de Historische Vereniging meer 
naamsbekendheid.  Op het moment van schrijven heeft de vereniging 375 volgers op twitter en 182 
op Facebook. Met name op dit laatste medium is onze aanhang in een jaar tijd meer dan verdubbeld. 
  
OUDHEIDSKAMER:  

Eind 2013 is via Landschap Erfgoed Utrecht een locatie gevonden in Willeskop waar de vereniging 
veel van de inventaris uit grootmoederskamer (uit het voormalig Kabinet aan de Zandweg) en delen 
van haar archief heeft opgeslagen. De familie Van Rijn, de nieuwe eigenaren van Thematerweg 5, 
gaat onze collectie land- en tuinbouwwerktuigen tentoonstellen op hun Geertjeshoeve.  
 
 
 
 

http://www.viscontipark.nl/
http://www.histvervdmh.nl/allesover


Vicus 

Een groepje actieve leiden is eind mei, begin juni erg druk geweest met het leeg halen van het 
gebouw De Vicus. Een gedeelte van de spullen is tijdelijk opgeslagen en vervolgens later naar het 
Castellum gebracht. Alle spullen die 
niet meer gebruikt konden worden 
zoals de kasten en andere inventaris 
zijn naar de vuilstort gebracht. Het 
gebouw De Vicus is vervolgens 
ontmanteld. 
 

HOGE WOERD: 

Eind augustus 2015 is Castellum Hoge 

Woerd voor het eerst geopend. 

Deelnemers zijn Podium Hoge Woerd, 

Museum Hoge Woerd, Steede Hoge 

Woerd en het Castellum Cafe. 

Inmiddels heeft het gebouw begin 

februari 2016 al zijn 10.000e bezoeker mogen ontvangen.  Foto: Romeinselimes.nl 

Ook in 2016 zal de vereniging weer een bijdrage leveren aan de nog te openen vleugel “3000 jaar 

Leidsche Rijn”. Er zullen voorwerpen uit onze collectie tentoongesteld worden, o.a. in de 

vrijwilligerskamer. Ook levert de vereniging foto- en videomateriaal aan. 

Tevens zijn diverse leden actief als rondleider of museumdocent in het museum. 

 

Zowel tijdens het openingsweekend op 30 augustus als tijdens Open monumentendag op 12 

september heeft de Historische Vereniging een belangrijke inbreng gehad bij de diverse activiteiten.  

 

Verder neemt de Historische Vereniging deel aan de subprogrammacommissie, die de link is tussen 

het programmateam Castellum Hoge Woerd en de Historische Vereniging. Via deze commissie kan 

de Historische Vereniging voorstellen doen voor de inrichting en programmering van het Castellum 

en wordt zij geïnformeerd over de stand van zaken. 

 

De Kijkwijzers 

In de zomermaanden van 2015 zijn de Kijkwijzers opgeleid. De kijkwijzers zijn kinderen in de leeftijd 

van 10 tot 14 jaar die hun leeftijdgenoten rondleidingen geven in Museum Hoge Woerd. In 2015 zijn 

ze allemaal geslaagd voor hun deeldiploma : “De Meern 1” In 2016 zullen ze verder worden opgeleid 

om ook in de wachttoren, bij het badhuis en in/bij het Castellum rondleidingen te kunnen geven. 

 

De Graaf Juniors 

In de herfst van 2015 is er weer een nieuwe groep Graaf Junior gestart. Deze groep komt in het 

schooljaar maandelijks bij elkaar. Ook dit jaar waren er weer veel meer aanmeldingen dan plaatsen. 

     

Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering :    

Het tijdschrift van onze vereniging, Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering,  – vol met 

interessante artikelen van veel auteurs - is in 2015, voor het eerst in full-color - vier keer verschenen.  

     

 



FINANCIËLE POSITIE:        

Het exploitatieoverzicht van de vereniging over 2015 sluit met een positief saldo van € 247,00 (het 

saldo over 2015 bedroeg € 1.848,- negatief). De inkomsten bedroegen in totaal € 22.108,00 terwijl de 

totale kosten € 21.861,00 groot waren.  

Meer informatie over de financiën van de vereniging is te vinden in de jaarstukken met de cijfers van 

de jaarrekening 2015 en de begrotingen voor de jaren 2016 en 2017, die op de Algemene 

Ledenvergadering van 2016 aan de orde zullen komen. 

 

TENSLOTTE: 

Ter afsluiting van dit jaarverslag wil het bestuur iedereen danken die zich in 2015 op welke wijze dan 

ook voor de vereniging heeft ingezet. 

 

Vleuten, 20 april 2016 

 

Namens het bestuur, 

 

 

M.J. van der Woerd 

secretaris 


