
  

1 

 

 

 
 
 

 

Jaarverslag 2018 
 

Historische Vereniging  
Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn 

 

 

 
 

 

 
© maart 2019  



  

2 

 

1. Vereniging 

 

Doel van de vereniging 
Het behoud van het historisch erfgoed binnen het geografisch grondgebied van de voormalige 
gemeente Vleuten - De Meern, tegenwoordig bekend als de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en 
Vleuten-de Meern, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Leden 
In 2018 zijn 50 nieuwe leden ingeschreven en 42 leden afgevoerd uit de ledenadministratie. Het 
totale aantal leden op 31 december 2018 bedroeg 857 leden, waaronder 6 ereleden en 8 leden van 
verdienste. Daarnaast zijn er 24 niet betalende leden (zusterverenigingen bijvoorbeeld). 
 
Vrijwilligers 
Alle bestuursleden en actieve leden van de Historische Vereniging dragen als vrijwilliger bij aan de 
activiteiten. Het aantal actieve vrijwilligers is in 2018 is stabiel gebleven op ongeveer 10% van al onze 
leden, zo’n 80 mensen die onbezoldigd en belangeloos een grote bijdrage leveren aan het realiseren 
van onze doelstelling.  
 
Algemene Ledenvergadering  
In 2018 werden, zoals in 2016 geïntroduceerd, twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden. 
Op 18 april 2018 was de eerste Algemene Ledenvergadering. De nieuwe penningmeester Edwin van 
den Berg werd gekozen. In de vacature van Ingrid Horst die zich niet meer herkiesbaar stelde, 
werden Arthur van der Leij en Martijn van Veldhuizen gekozen. Vanwege privé-omstandigheden trad 
Martijn van Veldhuizen later in 2018 uit het bestuur. Harry van der Meer, Wim de Vrankrijker en 
Gerda Oskam werden herkozen. Het jaarverslag 2017 werd goedgekeurd en de herziene jaarrekening 
2016 werd eveneens goedgekeurd onder speciale vermelding van het vele werk dat de heren Van 
Bommel en Pouw hierin verzet hadden. Ook vice voorzitter Harry van der Meer heeft in de 
hoedanigheid van penningmeester ad interim veel tijd in de financiën gestoken. Tevens werd de 
jaarrekening 2017 en balansen  2016 en 2017 goedgekeurd. Op 26 september 2018 werd de Najaars 
Ledenvergadering gehouden waarin de begroting voor 2019 werd goedgekeurd door de leden. De 
ledenvergadering benoemde Rien Pouw en Jan Bosman tot ereleden vanwege hun grote verdienste 
voor de vereniging. 
 
Ereleden en Leden van Verdienste 
Op 3 september 2018 overleed ons oudste erelid, professor dokter Ina Isings. Zowel op de website en 
in ons blad als tijdens de Najaars Ledenvergadering werd er bij haar overlijden stilgestaan en haar 
grote betekenis voor de archeologie in ons gebied herdacht. 
In het najaar van 2018 zijn twee ereleden benoemd door de ledenvergadering. Rein Pouw is 
jarenlang penningmeester geweest van de Vereniging. Hij zette het administratiesysteem op en na 
zijn bestuurslidmaatschap nam hij als lid van de financiële commissie ook de verantwoordelijkheid op 
zich om alles te blijven monitoren en in goede banen te leiden. Daarnaast is hij al jarenlang één van 
de klantvriendelijke medewerkers in het documentatiecentrum van de vereniging in de 
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Broederschapshuisjes. Jan Bosman is al jarenlang de drijvende kracht achter het 
documentatiecentrum van de Vereniging, is de ontwerper van ons archiefsysteem en tevens is hij 
degene die de digitalisering van onze collectie heeft ingezet . Daarnaast is hij ook nog eens initiator 
en uitvoerder van alle erfgoededucatie in Castellum Hoge Woerd, met onder meer de zeer 
succesvolle projecten ‘Kijkwijzers’ en ‘Graaf Junior’. 
Per 31 december kent onze verenigingen de volgende ereleden: Prof. Dr. Ina Isings (†), Ad van 
Zoeren, Jan Schutte. Margreet Staal-Spekman, Jan Bosman en Rein Pouw. 
 
De Vereniging kent tevens Leden van Verdienste, die worden door het bestuur benoemd. Op de 
nieuwjaarsbijeenkomst nam het bestuur de gelegenheid te baat om op deze avond Veronique Voorn-
Verkleij te benoemen tot Lid van Verdienste van onze vereniging. Veronique is al jarenlang zeer actief 
als auteur van en eindredacteur voor ons prachtige tijdschrift en was lang bestuurslid van de 
Historische Vereniging. Per 31 december 2018 zijn Lid van Verdienste: 
Kees Rasch, Tiny de Groot, Jan de Jonge, Anne de Moraaz Imans, Jan Bos, Jan van Zuijlen, Theo 
Wolters en Veronique Voorn-Verkleij.  
 
Bestuur: 
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende personen: 

● Gerda Oskam (voorzitter) 
● Harry van der Meer (vice-voorzitter en bestuurslid communicatie) 
● Edwin van den Berg (penningmeester) 
● Afiena van IJken-van Zanten (secretaris) 
● Arjo Roersch van der Hoogte (2e secretaris) 
● Wim de Vrankrijker (bestuurslid publieksevenementen)  
● Jan Sangers (bestuurslid documentatiecentrum) 
● Arthur van der Leij (bestuurslid erfgoededucatie) 

 
De volgende bestuursleden hadden een nevenfunctie in 2018: 
Gerda Oskam  

- Voorzitter Raad van Toezicht Welzaam 
- Voorzitter Raad van Toezicht De Vrijstaat 
- Voorzitter D66 Midden Nederland (tot november 2018) 
- Voorzitter Raad van Toezicht Sport Utrecht 

 
Harry van der Meer 

- Beleidsadviseur gezondheidszorg bij het Ministerie van Defensie 
 
Edwin van den Berg 

- Senior Risk manager VIVAT (Zwitserleven/Reaal) 
- Bestuurslid Pensioenfonds SNS REAAL 
- Voorzitter organisatie NK Atletiek 2018 Utrecht 

 
Arthur van der Leij 

- Voorzitter A.F.W. Daarnhouwer Stichting 
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- Bestuurslid Heijmerink-Reith Stichting 
- Adviseur Expat Center Utrecht 
- Docent/Examinator Economie Hogeschool Utrecht 

 
Wim  de Vrankrijker 

- geen nevenfuncties 
 
Afiena  van IJken-van Zanten 

- Conservator bij Stedelijk Museum Vianen en Gemeente Vijfheerenlanden 
 
Arjo Roersch van der Hoogte 

- Postdoc onderzoeker University of Strathclyde, Glasgow, Schotland 
 

In 2018 kwam het bestuur acht maal in vergadering bijeen. Leden en bestuursleden hebben de 
vereniging in bijeenkomsten van diverse organisaties en instellingen vertegenwoordigd. 
 

2. Publieksevenementen 
 
Activiteiten 
In 2018 werden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:  

● De Nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers en relaties  vond plaats op 11 januari 2018. 
Deze activiteit werd voor het eerst in deze vorm georganiseerd. Doelstelling was ook onze 
relaties (sponsors, partners) bij de vereniging meer te betrekken. Uiteindelijk waren 70 
bezoekers aanwezig. 

● 26 jan: Lezing over historie van Jeremiebrug. Activiteit georganiseerd in samenwerking met 
de Bibliotheek. Ca 55 bezoekers. 

● 26 febr.: Lezing over molens in onze omgeving, locatie de Schakel in Vleuten, ca 40 
bezoekers. 

● 6 maart: Lezing over de resultaten en komende opgravingen in onze wijken.  Locatie Brede 
school ’t Zand, ca 60 bezoekers 

● 11 april: Lezing over wandelen n.a.v. boek over Jacobus Craandijk. 
Locatie: Wapen van Haarzuilens, ca 25 bezoekers 

● 6 mei: Romeinendag in Castellum Hoge Woerd, deelname met kinderactiviteit en promotie. 
● 11 juni: Lezing Industrieel Erfgoed, locatie: Metaal Kathedraal de Meern, ca 40 bezoekers 
● 25 aug. Braderie Vleuten: Stand bij de Broederschapshuisjes met promotieactiviteiten 
● 8 & 9 sept: Open Monumenten Dag: Broederschapshuisje geopend. 
● 11 sept: Lezing over tegelplateaus. Locatie de Brouwerij Vleuten, ca 25 bezoekers 
● 15 sept: Vertoning Historische films in Castellum Hoge Woerd, organisatie i.s.m. Museum. 

Locatie Castellum, doorlopende activiteit gehele middag, ca 40 bezoekers 
● 14 okt: Theatershow 20 jaar Leidsche Rijn, organisatie i.s.m. 20 jaar Leidsche Rijn. Locatie: 

theaterzaal Castellum, ca 300 bezoekers 
● 17 okt: Lezing over het boek Ridder van Brederode, Organisatie i.s.m. Bibliotheek. Locatie 

Bibliotheek Vleuterweide, ca 40 bezoekers 
● 22 nov: Lezing “Wilde Wieven in Utrecht”, locatie de Schalm, ca 45 bezoekers 
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● 11 dec: lezing, “Kastelen in en rondom ons gebied”, locatie de Weide Wereld, ca 45 
bezoekers 

● 2 maart en 14 sept zijn in het Raadhuis te Vleuten twee presentaties gehouden over de 
historie van Vleuten. Presentator Ad van Zoeren, telkens rond de 50 bezoekers. 

● Het wijkproject Vinex tot Vicus heeft in 2018 de twee laatste edities verzorgd:  
o 23 mei presentatie voor wijken ’t Zand & Grauwaart,  

aansluitend op de jaarlijkse natuurdag bij Brede school ’t Zand 
o 4 nov presentatie voor de wijk Hoge Weide. Georganiseerd in wijkcentrum en 

speeltuin de Hoef. 
 
 

Speciale activiteiten 
De Historische Vereniging is in 2017 een uitgebreide samenwerking met projectontwikkelaar AM 
Wonen aangegaan. AM is de projectontwikkelaar van de wijk Haarzicht, een nieuwbouwproject van 
ca 500 woningen die tussen 2019 en 2021 opgeleverd zullen worden. De overeenkomst is in januari 
2018 ondertekend tijdens de relatie- en medewerkersavond. De overeenkomst behelst een 
uitgebreide samenwerking tussen AM en de Historische Vereniging voor een periode van drie jaar. 
De overeenkomst betreft: 

● Alle nieuwe bewoners van de wijk Haarzicht ontvangen vier keer het kwartaaltijdschrift van 
de Historische Vereniging 

● AM ondersteunt het wijkproject Vinex tot Vicus financieel. 
● Op de bouwgrond van het project Haarzicht zullen door de archeologische dienst 

opgravingen gedaan worden. De Historische Vereniging zal bij publieksbezichtigingen 
betrokken worden. In de periode van 19 t/m 27 mei 2018 kunnen bewoners de opgravingen 
komen bekijken. In samenwerking met de Kees Valkensteinschool zullen de klassen van de 
school een archeologisch project gaan volgen. 

Tot slot zal de Historische Vereniging aan het project Haarzicht bijdragen door het overbrengen van 
historische kennis. 
 
In 2018 zijn op de bouwlocatie opgravingen gedaan door de archeologische dienst van de gemeente 
Utrecht en rondom deze werkzaamheden zijn er diverse publieksactiviteiten georganiseerd door de 
Historische Vereniging in de periode 19 t/m 27 mei. 

- Voor de Kees Valkensteinschool is er een speciaal klassenproject georganiseerd. Alle klassen 
kregen speciale lessen over de historie van de wijk. Aansluitend op de lessen konden de 
leerlingen in groepen zelf actief meedoen met de opgravingen rond hun toekomstige school 

- Voor genodigden was er een separate kick-off meeting. (25 mei) 
- Drie publieksdagen georganiseerd waarbij alle geïnteresseerden zelf de opgravingen konden 

bekijken. Naast informatievoorziening werden de bezoekers met begeleiding langs de 
opgraving geleid. (19, 25 & 26 mei)  In totaal kwamen ca. 1500 geïnteresseerden het terrein 
bezoeken. 

 
Samenwerking met bibliotheek 
Voor het uitdragen van ons product is samenwerking met verschillende partners van groot belang. 
Met de bibliotheek zijn een aantal activiteiten georganiseerd die zijn toegespitst op locaties in ons 
leefgebied. Het hoogtepunt was de tentoonstelling in de periode oktober tot december 2018. 
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In de vitrines van de locatie Vleuterweide werd een groot deel van onze collectie gepresenteerd. 
Daarnaast werden diverse historische foto’s tentoongesteld en op de leestafel was een groot aantal 
boeken uit ons archief in te zien.  
 
Naamsbekendheid 
Naast het openbaar maken van de historie van ons gebied is de naamsbekendheid van onze 
vereniging een belangrijke reden om de activiteiten te organiseren. Zowel naar partners en media 
hebben we veel aandacht weten te generen. Ook hebben wij bij al de activiteiten veel 
geïnteresseerden en nieuwe leden weten te binden. De inspanningen op dit gebied hebben een 
positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze vereniging in de nieuwe leefomgeving. 
 
De activiteiten leidden tot beperkte kosten voor de vereniging. Alle activiteiten zijn mede 
gefinancierd met externe en separate middelen:  

- Bezoekers betaalden entree voor lezingen 
- Belangrijk waren ook de bijdrage van maatschappelijke partners, overheid en sponsoren. 

 
3. Documentatiecentrum de Broederschapshuisjes 

Openstelling 
Elke maandag- en dinsdagmiddag, alsmede de eerste zaterdagmiddag van de maand, is het 
documentatiecentrum in de Broederschapshuisjes geopend voor het publiek. In totaal zijn 
ongeveer 1.050 bezoekers in de BSH geweest. Dit is inclusief de vrijwilligers die de reguliere 
openingen doen. Vele bezoekers komen met vragen over hun voorouders of willen informatie 
over het gebied/straat/huis waarin ze (zijn komen/gaan) wonen 

In 2018 zijn wij gemiddeld tweemaal per week open geweest. Na aftrek van de feestdagen zijn 
dit 95 openstellingen, daarbij zijn we op Koningsdag, Braderie en de OMD open geweest. De 
openstelling op zaterdag heeft zich in 2018 tienmaal voorgedaan.  

Op speciale dagen ontvingen we in de Broederschapshuisjes nog meer bezoekers: op 
Koningsdag 62, tijdens de Braderie Vleuten 95 en op Open Monumenten Dag mochten wij 
rekenen op 46 bezoekers. 

Per 1 november 2018 startte de eigenaar van de Broederschapshuisjes de verbouwing annex 
restauratie ervan. Dankzij de inzet van vele vrijwillige medewerkers is het gelukt om tijdig en 
veilig alles in te pakken en de huisjes leeg op te leveren voor de verbouwing. Speciale 
vermelding verdient de verhuisploeg die in de maanden november en december bergen werk 
heeft verzet. 

Automatisering 
In het documentatiecentrum werd de database met informatie bijgehouden. Weer vele honderden 
foto’s, krantenartikelen en overlijdensadvertenties zijn door onze medewerk(st)ers ingevoerd.  
 
Documentatie 
De verzameling publicaties werd ook dit jaar weer fors uitgebreid met aankopen en schenkingen. 
Ook het verruimen van genealogische kennis over ons gebied vordert gestaag. Het doel hiervan is om 
een zo volledig mogelijk beeld van de bewoningsgeschiedenis te krijgen.  
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4. Communicatie 

Eind 2018 is een werkgroep vrijwilligers gestart die de communicatie van de vereniging naar alle 
belanghebbenden gaat optimaliseren en een plan hiervoor zal vastleggen in een 
communicatieplan. Via diverse media is er een enquête uitgezet waar 58 mensen op 
gereageerd hebben. De meeste respondenten waren 50 jaar en oud, leden en niet-leden uit 
diverse wijken en buurten. Het meest gewaardeerd communicatiemiddel is het kwartaalblad 
gevolgd door de website en nieuwsbrief. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van sociale media 
als Facebook, Twitter en Instagram. Onderzocht wordt hoe de jeugd beter bereikt kan worden 
met bijvoorbeeld een blog door jonge deelnemers van Graaf Junior en Jeugd Rondleiders 
Castellum Hoge Woerd.           
 
Website 
In 2016 is er een nieuwe, eigentijdse website voor de Historische Vereniging gerealiseerd. De website 
mag zich nog steeds in een grote belangstelling verheugen, deze vormt voor velen het startpunt om 
vragen te stellen, lid te worden, boeken en DVD’s aan te schaffen en lezingen/rondleidingen te 
reserveren. Deze site ziet er goed uit, maar een aantal pagina’s dient nog wel aangepast te worden 
naar de wensen van tegenwoordig. Over bezoekersaantallen hebben we helaas nog geen analyse, 
daar wordt aan gewerkt. 
 
Sociale media 
Sociale media zijn een belangrijk onderdeel van onze communicatie. Met name via Twitter en 
Facebook komt er meer bekendheid voor onze activiteiten en krijgt de Historische Vereniging meer 
naamsbekendheid.   
Vanuit het Twitteraccount @HistVerVdMHLR wordt regelmatig getwitterd, berichten worden geliked 
en geretweet, het account had aan het einde van 2018 501 volgers.  
De Facebookpagina van de Historische Vereniging heeft 515 volgers. Wekelijkse worden meerdere 
berichten gepost. Het aantal deelnemers wat de lezingen bezoekt is gestegen mede doordat er bij 
diverse activiteiten gericht is geadverteerd op Facebook. Helaas hebben we wegens technisch 
probleem een nieuwe Facebookpagina moeten aanmaken, waar we graag weer binnen een jaar 
groeien naar 500 volgers. Hier is nog wel de nodige inzet voor nodig, voorlopig plaatsen we de 
berichten op beide pagina’s. 
 
Ook wordt er gecommuniceerd via Instagram, een medium dat populair is bij jongeren. Op dit 
account hadden wij eind 2018 122 volgers. 
 
Daarnaast maakt de Historische Vereniging in toenemende mate gebruik van enkele “uitladders” 
voor onze activiteiten zoals de Uitladder voor Leidsche Rijn. Ook zijn het afgelopen jaar de contacten 
met lokale en regionale kranten verbeterd waardoor artikelen en onze activiteiten vaker 
gepubliceerd worden.  We maken gebruik van Free publicity via diverse lokale (sociale) 
mediakanalen. Activiteiten worden regelmatig overgenomen en ondersteunt in publiciteit, maar is 
niet altijd gegarandeerd. 
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Een nieuwe vorm van publiciteit is de promotie van Leidsche Rijn door middel van de Embrosa Pics 
app. Deze heeft tot doel mensen te laten ontdekken hoe veelzijdig en bruisend Leidsche Rijn is. Zij 
stimuleren ondernemers om leuke en interessante berichten over Leidsche Rijn op hun sociale media 
te posten. Hiervoor heeft de Vereniging content aangeleverd aan Embrosa dat gebruikt kan worden 
door ondernemers.  Hiervoor krijgt de Vereniging gratis publiciteit, promoot zij historische 
onderwerpen en ontving daarvoor bovendien een vergoeding van 250 euro.  
     
Kwartaalblad Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering    
Medio 2017 is er een nieuwe full colour en nieuwe vormgeving van het tijdschrift gelanceerd. Het 
kwartaalblad, vol met interessante artikelen van veel auteurs, is visueel aantrekkelijker gemaakt door 
het toevoegen van meer fotomateriaal en tussenkopjes in de tekst. Deze wijziging in de lay-out van 
het magazine heeft, ook in 2018, tot veel positieve reacties geleid en zal worden gecontinueerd. 
Verder is er een vaste informatieve pagina voor de jeugd opgenomen in het tijdschrift.  
Om de vele activiteiten van onze Vereniging te promoten en andere wetenswaardigheden te delen, 
ook voor niet-leden, wordt periodiek een nieuwsbrief uitgegeven.   
 
Eenmalige glossy 
Wij zijn trots op de glossy over 20, 200 en 2000 jaar Leidsche Rijn die gelanceerd is op 14 oktober 2018 
in een oplage van 10.000 stuks in het kader van ’20 jaar Leidsche Rijn’. Deze uitgave is bij zo’n 5.000 
nieuwe huishoudens, leden en stakeholders bezorgd en daarnaast op meer dan twintig locaties als 
meeneemexemplaar beschikbaar gesteld.  
Met verschillende verhalen is een compleet beeld geschetst over 2000 jaar geschiedenis van 
Leidsche Rijn. Dit succesnummer is tot stand gekomen dankzij de inzet van vrijwilligers en 
gefinancierd door het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht en de bijdrage van de organisatie 
`20 jaar Leidsche Rijn` en opbrengsten uit onze eigen advertentieverkoop.  
Naast vele positieve reacties van lezers waren ook de recensies in de (sociale) media zeer positief. 
 
Nieuwe plannen 

Naast bovenstaande zijn we druk bezig om alle communicatie verder te versterken, 
professionaliseren, maar ook te versimpelen. Dit kost tijd, maar ook handjes. Voor diverse 
onderdelen kunnen we extra vrijwilligers gebruiken (Facebook, hulp bij diverse webpagina’s 
updaten, …). Maar ook zouden we best met vlogjes of andere filmpjes aandacht aan de lokale 
historie willen geven. Ook hiervoor zoeken wij nog (jeugd) vrijwilligers.  

 

5. Erfgoededucatie  
 
Het jaar 2018 heeft vele initiatieven gekend op het vlak van educatieve projecten, samenwerking 
met Castellum Hoge Woerd en andere onderwerpen. 

De educatieve projecten worden veelal uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Utrecht in het 
Castellum Hoge Woerd. Zo zijn er in samenwerking met basisscholen uit Leidsche Rijn en Vleuten-de 
Meern leerlingen opgeleid tot Kijkwijzers. Dit zijn kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar die 
hun leeftijdgenoten rondleidingen geven in Museum Hoge Woerd. Alle deelnemers zijn geslaagd 
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voor hun deeldiploma: “De Meern 1”. Ook zijn ze verder opgeleid om ook in de wachttoren, bij het 
badhuis en in/bij het Castellum rondleidingen te kunnen geven. Met Castellum wordt overleg 
gevoerd over een beloning, die dan kan worden gebruikt om activiteiten van hen te bekostigen. 
  
Graaf Junior zijn kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. Deze groep komt in het schooljaar 
maandelijks bij elkaar. Ook dit jaar waren er weer veel meer aanmeldingen dan plaatsen. 
Als “uitleencentrum” heeft ons documentatiecentrum veel aanvragen gehad voor het uitlenen van 
onze museumkoffers. Tevens rouleerden er ook dit jaar weer drie reminiscentiekoffers onder de 
woon-zorginstellingen in onze wijk/gemeente. 

In het Aelius project krijgen kinderen van de basisschoolleeftijd op een uitdagende en leuke manier 
geschiedenisles over de Romeinen in de Limes.  Het lespakket is online toegankelijk. Het wordt 
aangeboden voor de verjaarspartijtjes in het museum. Graaf Junior en Kijkwijzers kunnen er ook 
gebruik van maken. 
Het afgelopen jaar was ook een hoogtepunt voor Graaf Junior en Kijkwijzers door het bezoek aan de 
archeologische opgravingen in het project Haarzicht in mei. De archeologen gaven de kinderen een 
levendig overzicht hoe in de IJzertijd de mensen op die plek leefden. 

Ook in 2018 is het Programma Team Castellum Hoge Woerd-Historische Vereniging actief geweest. 
Eens per maand, of voor zoveel nodig, wordt overleg gevoerd. Dit overleg dient om elkaars acties te 
ondersteunen en/of af te stemmen. Een voorbeeld van gezamenlijke activiteit is het UIT-feest 
geweest. Zowel de Activiteitencommissie als Graaf Junior en Kijkwijzers hebben daaraan 
medewerking verleend. De laatsten hebben enthousiast folders uitgedeeld voor dit evenement. De 
samenwerking is goed verlopen. Verder zijn ook de Archeologiedagen en Romeinen-dag te noemen. 
Met veel enthousiasme hebben de Kijkwijzers en Graaf Junior de vele kinderen, die scherven zochten 
en daar potten van wilden maken, begeleid. 

Een belangrijk aspect van de samenwerking is ook de voortdurende training van de 
museumdocenten. Het gaat er daarbij om kennis over plaatselijk erfgoed over te dragen aan 
mededocenten en nieuwe docenten door middel van erfgoed-workshops per thema op te leiden. 
  
Het voortgezet onderwijs is ook een speerpunt geweest. De goede contacten met het Leidse Rijn 
College werden verder aangehaald. De VWO en HAVO-klassen zijn daarbij aan de hand van 
vragenlijsten begeleid, zodat tijdens het bezoek aan Castellum actieve verdieping van de kennis van 
onderwerpen van het museum kon worden bereikt. Voor eenzelfde activiteit werden zes klassen van 
het Christelijk Gymnasium Utrecht ontvangen. 

Verder zijn contacten gelegd om historische projecten op te starten voor HAVO-scholieren, waarover 
wij het komende jaar veel hopen te kunnen melden. 

Bij de leiding van de jeugdgroepen kwam het idee naar voren om aan het einde van elk seizoen met 
de groepen Graaf Junior en Kijkwijzers junior een uitstapje te gaan maken naar het Archeon in 
Alphen aan de Rijn om daar een Romeins programma te volgen. Met de oudere jeugd, de Kijkwijzers, 
willen we naar Xanten, vlak over de grens in Duitsland. 
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Achterliggend idee is dat het niet alleen leuk moet zijn, maar dat we daar ook nog iets van opsteken 
als aanvulling op ons programma. De uitvoering is over de jaarwisseling getrokken. De begroting voor 
dit plan is in een vergevorderd stadium en er is met Castellum overeenstemming over de bekostiging. 
 
De privacy-wetgeving is ook aan ons niet voorbij gegaan. Contacten met de ouders zijn gelegd over 
de publicatie van beeldmateriaal van verschillende gelegenheden en activiteiten. Tot op heden zijn 
geen negatieve reacties ontvangen. 
  
Niet alleen in het kader van het project ‘Van Vinex tot Vicus’, maar ook in het kader van erfgoed valt 
nog te melden dat er huifkartochten zijn gehouden in ’t Zand en Hoge Weide (de Hoef). Beide waren 
met name bedoeld voor de jeugd. Bezocht werden plaatsen van historische waarden in de directe 
(woon)omgeving. De animo voor de huifkartocht was steeds goed voor volledig bezette plaatsen. 
Ook was er aandacht voor ouderen en konden wij aan hun wens voldoen middels een tocht vanaf de 
Schakel in Vleuten, door het Máximapark naar Haarzuilens te ondernemen. De stemming zat er goed 
in als dat afgemeten kon worden aan het gezang. Verder heeft onze ondersteuning van de viering 20 
jaar Leidsche Rijn een welkome aanvulling van onze kas opgeleverd. 
  
Verder is ook aandacht naar publicatie van erfgoed wetenswaardigheden uitgegaan. In ons tijdschrift 
is meer ruimte ingeruimd om de activiteiten van de jeugd breder onder de aandacht te brengen via 
o.a. de educatiewebpagina jeugd@histvervdmh.nl. In het kader van 20 jaar Leidsche Rijn hebben de 
basisscholen in Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens de speciale editie ontvangen. 

De plannen en uitwerking van de activiteit Erfgoed en Educatie werden in 2018 geïnitieerd door het 
comité bestaande uit Jan Bosman, Martijn Veldhuizen en Arthur van der Leij. Vanwege privé-
omstandigheden heeft Martijn zijn werkzaamheden voor het comité moeten beëindigen. 

2018 is een jaar geworden met veel initiatieven in de erfgoededucatie en wij kijken met 
tevredenheid terug op het jaar. 

6. Relaties 
De Historische Vereniging is weer in verschillende externe overleggen en projecten 
vertegenwoordigd geweest.  
 
Castellum Hoge Woerd 
Met het museum Castellum Hoge Woerd zijn er intensieve contacten. De Vereniging neemt deel aan 
het Programmateam Museum. Via dit Programmateam wordt de Historische Vereniging 
geïnformeerd over de stand van zaken in het Castellum en kan zij voorstellen doen voor de inrichting 
en programmering van het Castellum. Deze voorstellen worden meegenomen naar het 
Programmateam Castellum Hoge Woerd, waarin de vier partners van het Castellum zijn 
vertegenwoordigd.  
In het Castellum Hoge Woerd vindt een groot deel van de educatieprojecten plaats die de Historische 
Vereniging in samenwerking met het Museum organiseert (zie hierboven). Om de maand vergaderde 
het bestuur er in de Vrijwilligerskamer.  
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Gemeente Utrecht 
Ook met de gemeente Utrecht zijn de contacten goed. Afgesproken is om, na de kerkenvisie, 
gezamenlijk een boerderijenvisie op te stellen. In ons gebied zijn er vele boerderijen met een 
rijksmonumentale of gemeentelijk monumentale status.  
 
Overige relaties 
Tot slot zijn de contacten aangehaald met Oud-Utrecht, de historische vereniging voor Woerden e.o., 
het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de Werkgoep Open Monumenten Dag Utrecht, de 
Historische Kring IJsselstein, de Historische Kring Maarssen en de Vrijwilligers van Kasteel de Haar. 
Samen met Landschap Erfgoed Utrecht is er door de Historische Vereniging een eerste bijeenkomst 
geweest met alle historische verenigingen in en rondom Utrecht om te verkennen hoe verdere 
samenwerking vorm kan worden gegeven. In 2018 is daardoor het promoten van elkaars activiteiten 
gestart via o.a. social media. 
 
7. Financiële positie 
 
De huidige penningmeester is aangetreden op de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2018. 
Effectief is de penningmeester, in afstemming met het bestuur, in de zomer begonnen met zijn 
werkzaamheden. Tot dat moment heeft bestuurslid Harry van der Meer het penningmeesterschap 
waargenomen. Als lid van de financiële commissie heeft Rien van Bommel, op aangeven van de 
huidige penningmeester, tot 1 oktober de boekingen ingevoerd in het boekhoudpakket. 

Zoals u hebt kunnen lezen heeft de Historische Vereniging in 2018 weer veel activiteiten ontplooid. 
De vele lezingen vallen onder de reguliere activiteiten van de vereniging en leidden tot beperkte 
kosten voor de vereniging, binnen het begrote bedrag. Daarnaast liepen er in 2018 een tweetal grote 
projecten, 20 jaar Leidsche Rijn en het doorlopende project Van Vinex tot Vicus. De projectleiders 
hebben de begroting van deze projecten goed bewaakt, de (nog deels naar verwachting) positieve 
eindresultaten zullen ten goede komen aan het projectenbudget van de vereniging. Het bestuur wil 
graag benadrukken dat iedereen met een goed gemotiveerd plan hier in co-financiering gebruik van 
kan maken. 

De financiële positie stemt op dit moment niet ontevreden, maar er was wel reden om in 2019 een 
contributieverhoging door te voeren van 2 euro per maand. Met de eigenaren van de 
Broederschapshuisjes is nog overleg gaande over de huur van de Broederschapshuisjes na de 
verbouwing. Het zal echter duidelijk zijn dat die structureel hoger zal zijn dan in de jaren tot en met 
2018. Door de nieuwe penningmeester Edwin van den Berg en de voorzitter Gerda Oskam is intensief 
overlegd met de gemeente Utrecht over een structurele bijdrage van de gemeente aan de 
vereniging, niet in de laatste plaats door de maatschappelijke bijdrage van de vereniging aan 
projecten in de wijk. Voor de herinrichting van de tentoonstellingsruimte van de 
Broederschapshuisjes is er goede voortgang in co-financiering. 
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Tenslotte 
Ter afsluiting van dit jaarverslag wil het bestuur iedereen danken die zich in 2018 op welke wijze dan 
ook voor de vereniging heeft ingezet. 
 
Vleuten, 19 maart 2019 
 
Namens het bestuur, 
 

 
Gerda Oskam, 
Voorzitter 


