
 
JAARVERSLAG 2018 
 
Het bestuur bestond in dit jaar uit voorzitter Hans Voorberg, secretaris Nico Broeders en 
penningmeester Cees Dubbeld. 
 
Eigen biermerk Jacob’s Wegh 
Begin 2018 is gestart met besprekingen met de brouwer en bedrijven etc. die het eigen biermerk van 
de Stichting eventueel willen gaan verkopen. Gedurende het uitzetten en aanbieden van het bier aan 
de bedrijven is gebleken dat het bier ernstige problemen had m.b.t. de kwaliteit. Vervolgens is nog 
enkele keren geprobeerd om het bier opnieuw aan te bieden. Echter bleef de kwaliteit onvoldoende. 
Diverse malen is door de brouwer beterschap toegezegd maar zonder resultaat. Het gaat hier te ver 
om alle details rondom de vele gesprekken met de brouwer samen te vatten. Wij hebben toen 
besloten verdere initiatieven rondom Jacob’s Wegh voorlopig stop te zetten.  Het merk Jacob’s Wegh 
is geregistreerd in het Benelux merkenregister. 
 
Opening Hernhuttersmuseum 
Via het geheugen van Zeist is de Stichting uitgenodigd om op 10 februari aanwezig te zijn bij de 
opening van het Hernhuttersmuseum in Zeist onderdeel van de Evangelische Broedergemeente en het 
Zeister Zendingsgenootschap. 
 
Streefbeeld. 
De provincie Utrecht tekende op 31 januari 2018 een samenwerkingsovereenkomst met de stichting 
Wegh der Weegen. De gemeenten Amersfoort, De Bilt, Soest en Zeist gingen haar daarin al voor. 
Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof en de bestuursleden van de stichting Hans Voorberg en Nico 
Broeders tekenden die overeenkomst in het provinciehuis. 
 
In het voorjaar zijn er diverse besprekingen gevoerd rondom het definitief maken van het Streefbeeld 
zodat dit aan de Provincie en diverse gemeenten aangeboden kan worden. 
23 april is in het Berghotel het concept besproken van het Streefbeeld. Aanwezig waren 
afgevaardigden van de provincie en de gemeenten Amersfoort, Soest en Zeist. Buiten het bestuur van 
de stichting namen tevens deel de leden van de Raad van Advies en de bureaus SB4 en Unicum 
Communicatie. 
Tijdens de Inspiratiebijeenkomst ‘Europese wegen – Weg van Utrecht’ die op 31 mei werd 
georganiseerd door de provincie Utrecht heeft Hans Voorberg, namens de Stichting Wegh der Weegen 
en allen die hieraan hun medewerking hebben verleend – waarbij de deelnemers aan de 
dialoogavonden niet werden vergeten – het eerste exemplaar van het Streefbeeld aangeboden aan 
Dennis Straat, gedeputeerde met o.a. de portefeuille Mobiliteit. 
Veel geïnteresseerden waaronder beleidsmakers, gemeenten, ontwerpers, wegonderhoud, mobiliteit 
en de erfgoedsector waren aanwezig alsmede gedeputeerde Mariëtte Pennarts gezien haar 
portefeuille Cultuur. 
 
Gebiedsvisie Dijnselburg Zeist. 
Door de gemeente Zeist is op 23 mei een informatieavond gehouden m.b.t. de gebiedsvisie van het 
plan Dijnselburg. Een afvaardiging van het bestuur van de Stichting was op deze avond aanwezig met 
als resultaat dat vele punten uit het Streefbeeld in de gebiedsvisie zijn opgenomen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wijkfeest Amersfoort Zuid. 
Op zaterdag 2 juni tijdens het wijkfeest van Amersfoort Zuid op het Juliana van Stolbergterrein was de 
Wegh der Weegen ook vertegenwoordigd. Dit wijkfeest werd dit jaar voor het eerst georganiseerd en 
is, gezien de publieke belangstelling en de vele activiteiten, zeker geslaagd te noemen. De 
informatiekraam van de Wegh der Weegen trok ook veel belangstellenden. Door de recente artikelen 
in dag- en weekbladen bleken veel bewoners al op de hoogte te zijn van onze activiteiten. Aan de 
geïnteresseerden die de Wegh nog niet kenden werd het ontstaan en, middels het Streefbeeld, de 
toekomst van de Wegh toegelicht. De tekening die het traject van 11 kilometer weergeeft was een 
prima hulpmiddel om dit te verduidelijken. 
 
Open Monumentendag. 
Georganiseerd door de Stichting is er tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september een 
unieke lezing gehouden over de ceremoniële tenues die bij Defensie nog steeds worden gebruikt. De 
lezing werd gegeven door kolonel Harold Jacobs, commandant van het centrale bureau Kleding en 
Persoonlijke Uitrusting van Defensie, en vond plaats in de kleine zaal van de Evangelische 
Broedergemeente in Zeist. 
Veel van de tenues worden gebruikt op Prinsjesdag. Ook is er een toelichting gegeven over 
verduurzaming: hoe Defensie een bijdrage levert aan het verminderen van de grootste afvalberg ter 
wereld, de textielberg. Ook het proces om het energiegebruik in het KPU-pand aan het Zeisterspoor te 
Soesterberg terug te dringen kwam ter sprake. 
De lezing werd 2 keer gehouden en beide keren waren er ongeveer 30 personen aanwezig. 
 
Jubileumconcert. 
In het kader van het Erfgoedjaar en het 5-jarig bestaan van de Stichting is op  
25 oktober is in de sfeervolle ambiance van de kapel in de Sint-Joriskerk het lustrumconcert gehouden. 
80 vrienden van de Wegh hebben genoten van de muziek uit de 17e en 18e eeuw die uitgevoerd werd 
door talentvolle musici van diverse conservatoria. Er werden stukken gespeeld van de componisten 
Carel Hacquart, Johan Schenck, Unico Wilhelm van Wassenaer en Willem de Fesch. 
Mede door een financiële bijdrage van de gemeente Amersfoort is dit concert tot stand gekomen. 


