Stichting Wegh der Weegen

JAARVERSLAG 2014
Ondanks de beperkte middelen van de Stichting kan het Bestuur met genoegen vast stellen dat de Stichting
in 2014 een volle agenda had en de nodige activiteiten heeft kunnen ontwikkelen. De Stichting was
daarnaast vertegenwoordigd tijdens een aantal toonaangevende evenementen. Ook bleef het Bestuur in
contact met de lokale overheden, bewoners langs de Wegh en de Provincie om de Stichting waar mogelijk
verder te profileren. Met enige trots kan worden geconstateerd dat de activiteiten succesvol waren en de
bekendheid van de Stichting verder is toegenomen.

DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN EN GEBEURTENISSEN
Beleid
Verkrijging ANBI status
Nadat een eerder verzoek om toekenning van de
ANBI status was afgewezen vanwege de inhoud
van de statuten en deze alsnog door de notaris
waren aangepast, kon in februari 2014 het
desbetreffende predicaat worden verkregen.
Beleidsplan
Mede met het oog op de ANBI aanvraag is een beleidsplan opgesteld waarin het doel van de Stichting, de
middelen om het doel te bereiken en de plannen voor de periode 2014 2016 zijn opgenomen. Het
beleidsplan is te lezen op de website.
Cultuurpact Provincie
Tijdens het verslagjaar bracht de provincie een nota heeft uit op grond waarvan zij een Cultuurpact 20142015 heeft afgesloten met de gemeente Amersfoort. Het ligt in de bedoeling van de Provincie vergelijkbare
afspraken te maken met de gemeenten Zeist, Soest en De Bilt.
In het Cultuurpact met Amersfoort worden een aantal initiatieven genoemd met een daaraan gekoppeld
budget. Ook de Stichting komt in beeld. Wij hebben in dit kader contact met de Provincie gezocht om
onderdeel te vormen van de in betreffende pacten gemaakte afspraken. Het is gebleken dat, mede door de
Provinciale Staten verkiezingen,
nog op zich
laten wachten. Wij hebben het voornemen om voor de Stichting een voorname plaats te realiseren in de
overeenkomsten, die tussen de Provincie en de andere gemeenten zullen worden gesloten.
COMMUNICATIE & PUBLICATIES
Website
Helaas ondervond de Stichting problemen bij het actueel houden van de website. Tekstbureau Delicaat
heeft op verzoek van het Bestuur een voorstel gedaan om de bestaande website en social media up to date
te maken, een analyse te maken en advies te geven voor communicatie en pr, het schrijven van blogs,
inzetten storytelling en het houden van lezingen en historische tours. De beschikbare middelen van de
Stichting maken het momenteel niet mogelijk alle onderdelen van dit plan te realiseren.
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Wegh der Weegen in vogelvlucht en Fietsroute
Tijdens het verslagjaar werd actief gewerkt aan de promotie van de Stichting, onder andere middels de
verkoop van het in 2013 verschenen boekje Wegh der Weegen in Vogelvlucht. Het boekje werd
aangeboden via de grotere boekhandels in de omgeving en tijdens de evenementen, waar de Stichting
aanwezig was. Er bleek een brede belangstelling te bestaan voor het boekje in met name Amersfoort en
Zeist.
Naast Vogelvlucht bracht de Stichting begin 2014 een fietsroute uit, waarin vier tracés worden
beschreven, twee aan de zuidkant van de Wegh
Zwaantje in Soesterberg en twee aan de Amersfoortse zijde van de Wegh beginnend bij respectievelijk het
De routes hebben een lengte van ongeveer 11km en voeren langs alle aan de
Wegh gelegen hoogtepunten. Er bleek ruime belangstelling voor deze publicatie te zijn, die onder meer
verkocht wordt via de eerder genoemde boekhandels en de meeste
aan de Wegh gelegen
gemeentes.

Hans Zijlstra en Monumenten
Hans Zijlstra, gespecialiseerd in historisch onderzoek naar natuurbeleving, deed de nodige voorbereidingen
voor een artikel in het tijdschrift Monumenten
Jaap Evert Abrahamse en Roland Blijdenstijn, interviewde hij hiervoor ook onze voorzitter Hans Voorberg.
Monumentale zeventiende
het
artikel in het januari 2015 nummer van het tijdschrift.
Populaire versie van de geschiedenis van de Wegh
Op suggestie van Tanja van der Knoop had de voorzitter een gesprek met Klaas de Boer, die goed thuis is de
wereld van uitgevers. Hij bood aan contact op te nemen met Standaard Uitgeverij die de serie Suske en
Wiske op de markt brengt. Volgens hem zou de Wegh der Weegen in aanmerking kunnen komen voor een
afzonderlijk deel, waarbij hij wijst op vergelijkbare voorbeelden: de Raap van Rubens en ook is er een deel
over Brugge die naar zijn zeggen een
is geworden. Dit heeft nog niet geleid tot resultaat.
Contact met ondernemers
Op aanwijzing van ons oud bestuurslid Mieke Visser kon contact worden gelegd met Ondernemers Netwerk
Soesterberg O.N.S. Wij streven er naar om tijdens een van de ledenbijeenkomsten van de
ondernemersvereniging de Wegh te introduceren en te bezien of en waar er raakvlakken zijn om met
elkaar samen te werken.
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Vak 5 Zuid: het Jagershuis
Op initiatief van het in dit vak gelegen
vakantiepark het Jagershuis heeft een gesprek
plaats gehad, waarin informatie over elkaar is
uitgewisseld. Er werden een aantal afspraken
gemaakt, waaronder verwijzing naar elkaars
website en verkoop van boekjes.

EVENEMENTEN & PRESENTATIE
Bewonersbijeenkomsten en herdenking Eerste Wereld Oorlog
In vervolg op de in 2013 gehouden bijeenkomsten werden in 2014 een drietal bijeenkomsten
georganiseerd, gericht op bewoners en bedrijven van langs de Wegh gelegen gemeenten. Tijdens deze
bijeenkomsten werd aandacht besteed aan de geschiedenis van de Wegh en de bijzondere rol, die de
Wegh vervulde tijdens de Eerste Wereld Oorlog. Deze bijeenkomsten zijn gehouden op
-

15 april in De Oude Tempel (Soesterberg)
19 mei in het Berghotel (Amersfoort) en
17 juni in landgoed Beukbergen (Zeist).

Tijdens deze over het algemeen goed bezochte bijeenkomsten werd een inleiding geven over de historie
van de Wegh en de activiteiten van de Stichting, gevolgd door een presentatie door historicus Hans Zijlstra.
Zijlstra gaf, in het kader van het landelijke project 100 jaar herdenking Wereld Oorlog I, een interessante
inkijk op de totstandkoming van het Belgenmonument gelegen in vak 0 aan de Wegh, het Kamp van
Zeist en Albertsdorp, waar Belgische soldaten en hun families gedurende de Eerste Wereldoorlog waren
geïnterneerd of gehuisvest.
Presentaties
Naast de bewoners bijeenkomsten zijn afzonderlijke presentaties over de geschiedenis van de Wegh en de
Stichting geven aan het Zeister Historisch Genootschap op 8 oktober en de donateurs van Stichting
Vrienden Landgoed Vollenhoven op 9 november.
Open Monumentendagen 2014

Deze vonden landelijk plaats op 13 en 14
september. Op 13 september was de
Stichting, als onderdeel van de Open
Monumentendag De Bilt, aanwezig in het
koetshuis van Landgoed Vollenhoven.
Tijdens die dag verzorgde onze voorzitter
een aantal presentaties over de
geschiedenis van de Wegh en het ontstaan
en doelstellingen van de Stichting.
Daarnaast liep er gedurende de dag een
doorlopende audiovisuele presentatie, met
daarin opgenomen een aantal
hoogtepunten langs de Wegh.
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Nacht van de Buitenplaats 13 september 2014
Als onderdeel van de Open Monumentendagen werd onder leiding
van de Stichting Landschap Erfgoed Utrecht de Nacht van de
Buitenplaats georganiseerd. Vertegenwoordigers van de Stichting
droegen bij in de programmering en de voorbereidingen van dit
evenement. De Stichting was tijdens dit event aanwezig op de
buitenplaatsen Zandbergen, Beukbergen en De Oude Tempel.

Feestelijke opening Park Vliegbasis Soesterberg 13 december 2014

De bijdrage van de Stichting bij deze,
door de provincie groots opgezette
feestelijkheden, was een groot
succes. Tijdens de eerste dag van het
weekend van 13/14 december bood
de Stichting bezoekers, in het
bijzonder de kinderen die met hun
ouders meekwamen, de gelegenheid
met een vijftal ingehuurde leden van
de Amsterdamse Schutterij,
uitgedost in kleding van rond 1647.
Hiervoor was de beschikbare artist
impression op een groot scherm
geprojecteerd dat speciaal voor deze
gelegenheid door de Stichting was
aangeschaft. Cees Dubbeld meldde

voor de bezoekers, die op de foto waren gezet, konden worden gedownload van internet.
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PROJECTEN
Visie op Educatieve Ontsluiting
Op verzoek van het Bestuur heeft Annemiek Hakkers van
educatief te ontsluiten. Doel hiervan is de historie van de Wegh bij een zo groot mogelijke groep bekend te
maken en hen de cultuurhistorie van de Wegh te laten beleven. Ook wordt hiermee beoogd een netwerk
op te bouwen voor het afnemen van educatieve producten over de Wegh.
Naast de hierin o.a. aanbevolen lezingen, waarvan er in 2014 meerdere zijn gehouden , heeft dit geleid tot
de voorbereiding van een lesprogramma over de Wegh in samenwerking met het Corderius college in
Amersfoort. De Stichting heeft
dweek in het voorjaar van 2015.
Project Watertoren
Maarten Minderhoud had, naar aanleiding van eerdere
contacten van de Stichting met de eigenaar van de Watertoren
Vitens, medio 2014 een drietal gesprekken om de haalbaarheid
te onderzoeken om, in een multi-functionele opzet, in de tank
van de Toren, gelegen in vak 0 aan de Wegh, een permanente
audio visuele presentatie te realiseren over de Wegh.
Hierbij is onder meer gesproken met Leon Wennekes van
Imagination, die betrokken is geweest bij de succesvolle
herontwikkeling en realisatie van Watertoren Groningen,
waarvoor een herbestemming is gevonden die vergelijkbaar is
met de door de Stichting beoogde opzet . Ook heeft een gesprek
plaatsgevonden over de haalbaarheid van de noodzakelijke
bouwkundige aanpassingen met Sandra Hovers en Max Cramer
van de gemeente Amersfoort. Tenslotte is er contact geweest
met Yourik Fokker van StudioRaak dat door Vitens is verzocht
een voorstudie te maken voor de herbestemming van de Toren.
De Stichting volgt de ontwikkelingen, die naar de ervaring in
Groningen heeft geleerd een lange doorlooptijd hebben, op de
voet en blijft in nauw contact met alle betrokkenen.
Herinrichting N237
Op verzoek van de Stichting kregen wij inzage in het ontwerp voor de herinrichting van de N237 tussen het
De plannen werden ons door de
Provincie, tijdens een informatiebijeenkomst, toegelicht door Ben van de Puttelaar, de manager van dit
project van de afdeling Landschap.
De werkzaamheden zijn voor het grootste deel in de laatste maanden van 2014 uitgevoerd. Ondanks het
feit dat de vluchtstroken aan beide zijden van de Wegh zijn verwijderd is het aanzien van de Wegh in onze
ogen geen goed gedaan, onder andere door de vervanging van de bomen in de middenberm door jonge
aanplant met eikenbomen en door de massaal aangebrachte hoge lichtmasten. Dit in een periode dat
overheden straatverlichting uitlaten uit duurzaamheid s en budgettaire overwegingen. Wij zijn van mening
dat dit tracé afwijkt van andere delen van de Wegh en dat bij de herinrichting elke landschappelijke en
historische visie en inbreng heeft ontbroken.
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ORGANISATIE
Helaas kampt de Stichting met een voortdurend gebrek aan bestuurlijke kracht. Ondanks de vele pogingen
om tot versterking te komen, blijkt het lastig te zijn om geïnteresseerden te vinden voor een plek in het
bestuur van de Stichting. Hetzelfde geldt voor onze vrijwilligers.
Het Bestuur is verheugd dat Nico Broeders, onze ambassadeur die met veel enthousiasme en resultaat de
Stichting sinds de oprichting heeft ondersteund, bereid is gebleken plaats te nemen in het Bestuur.
Daarnaast hebben wij een aantal enthousiaste ambassadeurs weten aan te trekken waaronder, naast
genoemde Cees Dubbeld, ook Fred Smith en Piet van Dijk.
Helaas heeft Tanja van der Knoop in het najaar van 2014 aangegeven uit het Bestuur te willen
teruggetreden. Wij zijn Tanja zeer erkentelijk voor het werk dat zij voor de Stichting heeft verzet. Niet
alleen is zij een van de belangrijkste initiatiefnemers van de Stichting geweest, zo niet de belangrijkste. Zij
heeft in de aanloop naar de oprichting van de Stichting en gedurende de twee jaar van het bestaan ervan
een zeer grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming en vormgeving van de Stichting. Daarnaast heeft
zij in diverse gremia bij een groot publiek de Wegh onder de aandacht gebracht. Tevens heeft zij voor de
opleiding Groen Erfgoed een uitgebreide studie gemaakt naar de mogelijkheid om de classicistische
structuur van de Wegh, met name door het gebruik van beplanting, weer zichtbaar te maken.

VOORUITZICHTEN 2015
Ondanks de beperkte bestuurlijke kracht heeft de Stichting het voornemen om geselecteerde onderwerpen
in 2015 ruime aandacht te geven.
Het actueel krijgen en houden van de website, het
Stichting, is daarbij
van de hoogste prioriteit. In dit kader zijn initiatieven ontwikkeld met Cees Dubbeld en Piet van Dijk. Als
eerste stap zal Joomla worden vervangen door een gebruiksvriendelijker platform. Ook zal contact worden
gelegd met het Geheugen van Zeist, de website over de geschiedenis van Zeist en het platform van de
gezamenlijke erfgoedpartners binnen de Gemeente Zeist. Het ligt in de bedoeling om onze Stichting als
elnemen.
Met het Corderius College in Amersfoort zullen wij in het kader van de Erfgoedweek van 20 24 april
tijdens de betreffende week de
houden in de vorm van een lesprogramma over de Wegh der
Weegen. Plannen zijn in ontwikkeling om dit programma verder uit te werken en het aan bieden aan
andere scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in met name de provincie Utrecht.
Op initiatief van de provincie is een prijsvraag uitgeschreven voor de verdiepte ligging van de N237 in
Soesterberg. Het gaat om de invulling van een beperkt stuk van de wanden van de onderdoorgang,
waarvoor de bewoners zelf ideeën en voorstellen mogen aandragen. De provincie zal, tezamen met de
Stichting, een keuze maken uit de binnengekomen inzendingen.
Veel aandacht zal in 2015 uitgaan naar het versterken van het Bestuur en het instellen van een Raad van
Advies.
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