
 
JAARVERSLAG 2016 
 
Het bestuur bestond in dit jaar uit voorzitter Hans Voorberg, secretaris Nico Broeders en bestuurslid  
Cees Dubbeld. 
 
Onthulling van de eerste sortie markeringen. 
Op 12 april was de officiële onthulling van de eerste sortie markeringen langs de Amersfoortsestraat door Mevr. 
Pennarts, gedeputeerde voor o.a. Cultuur en mevr. Houwing, wethouder voor o.a. Cultuur van de gemeente 
Amersfoort. De feestelijke bijeenkomst werd gehouden bij sortie 7 noord, gelegen naast De Stoeterij, 
Amersfoortsestraat 91a te Soesterberg. 
 
Corderius College  
Tijdens de erfgoedweek hebben leerlingen uit leerjaar 3 van het Corderius College uit Amersfoort op 11 en 12 
mei  met de fiets kennis gemaakt met de Wegh der Weegen. Door middel van een aantal opdrachten en een 
presentatie zijn zij meer op de hoogte van dit unieke stuk erfgoed.  
 
Streefbeeld. 
Op 23 juni is er een kennismakinggesprek gevoerd met de burgemeester van Amersfoort, de heer Bolsius. 
Tevens is de opzet en verdere planning besproken voor het Streefbeeld. 
Met de gemeente Zeist is op 22 augustus ook dit gesprek gevoerd met wethouder de heer Fluitman en   
de heer Bunnik van de afdeling cultuur van de gemeente. 
Vervolgens is ook de gemeente Soest van onze ideeën op de hoogte gebracht. Aanwezig waren op 1 september 
van de gemeente de burgemeester de heer Metz en de wethouder mevr. Pijnenborg. 
 
Op 25 oktober is er een bijeenkomst in het Berghotel gehouden met de Raad van Advies, SB4, Martin 
Oudshoorn, Jørn Copijn, Piet van Dijk en  en het bestuur om de verdere voortgang en uitwerking van het 
Streefbeeld te bespreken. 
 
Opening verdiepte ligging N237 
Door de Utrechtse gedeputeerde de heer Krol en Mevr. Pijnenborg, wethouder van de gemeente Soest is op 
donderdag 7 juli de officiële opening uitgevoerd van de verdiepte ligging in de N237 midden in Soesterberg. Het 
bestuur heeft een prijsvraag uitgeschreven om de Wegh der Weegen bij de verdiepte ligging te betrekken. 
Martin Oudshoorn, inwoner van Soesterberg en winnaar van deze prijsvraag , heeft een prachtig ontwerp 
gemaakt van de beeltenis van Jacob van Campen, de ontwerper van de Wegh der Weegen, die aan beide zijden 
van de tunnelbak is aangebracht. 
 
Historische Doe- en beleefdag 
Op 18 september jl. werd door het Geheugen van Zeist op slot Zeist een druk bezochte historische doe- en 
beleefdag georganiseerd. Het programma van deze zonnige dag, in het bijzonder gericht op kinderen, omvatte 
een theatervoorstelling, rondleidingen, demonstraties zwaardvechten en lanssteken, optreden van een tweetal 
zangkoren, voorlezingen en presentaties. De bijdrage van onze stichting, die sinds begin dit jaar is toegetreden 
tot dit platform van erfgoedpartners in Zeist, bestond uit een aantal presentaties over de geschiedenis van de 
Wegh der Weegen. Ook waren wij aanwezig met een stand, waar ons bestuurslid Nico Broeders, in historische 
kledij, de kinderen op geheel eigen wijze meenam in zijn verhaal over de koets en de koetsier die zijn te vinden 
op onze artist impression die voor de gelegenheid bij de stand was opgesteld. 
 
Belgenmonument 
Op 26 oktober vond de officiële herdenkingsceremonie plaats van de bouw van het Belgenmonument, gelegen 
in vak 0 langs de Wegh, 100 jaar geleden. Bij deze ceremonie waren vertegenwoordigers uit zowel België als 
Nederland aanwezig, bestaande uit landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, naast 
veteraneninstanties en vluchtelingenorganisaties. Ook ons bestuur, die hiervoor een formele uitnodiging had 
ontvangen, gaf acte de préséance. 
 
Representatie. 
Op 31 oktober is er voor een aantal leden van de Rotaryclub Zeist een presentatie gehouden over de Wegh. 


