
rhenen

wijk bij duurstede

vianen

Laat je 
meevoeren 
door Nederrijn 
en Lek!

Ervaar de geschiedenis zelf en beleef hoe kunstenaars verhalen over Lek en Nederrijn verbeelden in Rhenen, 

Wijk bij Duurstede en Vianen. Kom kijken naar theater op de veerponten, bezoek een van de tentoonstellingen, doe 

mee met de workshops, vaar mee, kom naar de lezingen of fiets mee met het Rondje Pontje.

Land en Water is dit jaar het thema van de Week van de Geschiedenis. Om dit thema op een prikkelende manier 

in beeld te brengen, werken erfgoedorganisaties en amateurkunstenaars voor het eerst samen in de regio Rhenen, Wijk 

bij Duurstede en Vianen. Met de rivier de Rijn, in dit gebied beter bekend als Lek of Nederrijn als bron van inspiratie 

krijgen uiteenlopende activiteiten vorm. Kijk in deze krant voor het complete programma en volg de laatste nieuwtjes op 

www.weekvandegeschiedenis.nl

Laat je meevoeren door Nederrijn en Lek wordt mede mogelijk gemaakt door het programma Cultuurparticipatie van de 

provincie Utrecht.

Doen!
Fotograferen? Doe je zo!

Workshops Lucht en Landschap

Workshops voor kinderen

Meten met voeten en duimen

Kijken naar foto’s, rondleiding

Het Vertelkabinet

Beleven!
Rijn en Lek Safari

Rondje Pontje

Veerpraat

Kijken!
Van Waterweg tot Wetlands

Rijn en Lek in Kaart
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Zaterdag 10 oktober 10.00 uur vanaf markante torens in Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen

Rijn en Lek in kaart rondom Rhenen
Gemeentehuis rhenen 
vandaag van 10.30 - 12.30 uur toegang gratis
Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
toegang € 2,50, mK/CJP/tot 16 jaar gratis 
11.00 uur feestelijke opening door Guus Beugelink, 
Hoogheemraadschap de Stichtse rijnlanden

Station en Spoorbrug van Rhenen
museum Het rondeel, 16 - 30 oktober 2010
opening 10.30 uur
regulier open 13.00 - 17.00 uur
toegang € 3,-,  4-12 jaar € 1,-, 60+/CJP € 1,50, 
mK gratis

Rijn en Lek Safari 
boottocht rhenen - amerongen met de Baron van Jutphaas 
12.30 - 17.00 uur, vertrek en aankomst: Loswal rhenen 
gids van oudheidkamer rhenen met voordracht van verhalen en 
muziek van the crew music rhenen
inclusief rondleiding door de stuw bij amerongen.
toegang € 5,-, reserveren via jmdoorman@planet.nl

Van Waterweg tot Wetlands
Steenfabriek Bosscherwaarden 
open 11.00 - 17.00 uur
toegang gratis
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
(rondleiding)

Het Vertelkabinet
Steenfabriek 
Bosscherwaarden
open 11.00 - 17.00 uur
toegang gratis

Fotograferen? Doe je zo!
Steenfabriek Bosscherwaarden 
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
(rondleidingen) 
13.30 - 16.00 uur workshop lucht en 
landschap, toegang gratis, reserveren 
workshops via geschiedenis@zimihc.nl

Rondje Pontje
fietstocht rhenen, elst, amerongen
tussen 10.00 - 16.00 uur (vaartijden veerpont rhenen) 
route € 1,- verkrijgbaar bij gemeentehuis, museum 
Het rondeel en VVV rhenen
vertrekpunt Cunerakerk (rhenen) 
let op: vandaag alleen individueel fietsen, zonder gidsen

Stadswandelingen
10.00 uur rhenen, vertrek vanaf Cunerakerk, aansluitend opening tentoonstellingen 
rijn en Lek in Kaart en Station en Spoorbrug, toegang gratis
10.00 uur Wijk bij duurstede, vertrek vanaf Grote Kerk. met demonstratie van de 
Coupure door Hoogheemraadschap de Stichtse rijnlanden, aansluitend opening 
tentoonstelling rijn en Lek in Kaart in museum dorestad, toegang gratis
14.00 uur Vianen door Hendrik van Brederode, toegang € 3,-

Lees mee(r) over Lek en Nederrijn
Bibliotheek ZOUT Rhenen
open 10.00 - 13.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek ZOUT Wijk bij Duurstede
open 11.00 - 13.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek Lek & IJssel Vianen
open 11.00 - 14.00 uur, toegang gratis

Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
museum dorestad
open 13.30 - 17.00 uur
toegang € 2,50 mK/CJP/tot 16 jaar gratis

Van Waterweg tot Wetlands
Steenfabriek Bosscherwaarden 
open 11.00 - 17.00 uur, toegang gratis
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
(rondleiding)
receptie 15.30 uur

Het Vertelkabinet
Steenfabriek 
Bosscherwaarden 
open 11.00 - 17.00 uur
toegang gratis

Fotograferen? Doe je zo!
Steenfabriek Bosscherwaarden 
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
14.00 uur workshop voor kinderen
toegang gratis, reserveren 
workshops via geschiedenis@zimihc.nl

Rijn en Lek in kaart rondom Rhenen
Gemeentehuis rhenen
open 8.30 - 12.30 uur, toegang gratis

Lees mee(r) over Lek en Nederrijn
Bibliotheek ZOUT Rhenen, 
open 14.00 - 17.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek ZOUT Wijk bij Duurstede
open 14.00 - 20.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek Lek & IJssel Vianen
open 14.00 - 20.00 uur, toegang gratis

Rijn en Lek in kaart rondom Rhenen
Gemeentehuis rhenen
open 8.30 - 12.30 uur, toegang gratis
Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
museum dorestad, open 13.30 - 17.00 uur 
toegang € 2,50 mK/CJP/tot 16 jaar gratis

Station en Spoorbrug van Rhenen
museum Het rondeel, 16 - 30 oktober 2010
regulier open 13.00 - 17.00 uur
toegang € 3,-,  4-12 jaar € 1,-, 60+/CJP € 1,50, 
mK gratis

Lezing
Lezing door Job van de Groep 
WaterWegenWerken in 3d
20.00 uur Stedelijk museum Vianen
museum open vanaf 19.30 uur
toegang gratis, reserveren via 0347-371648

Lees mee(r) over Lek en Nederrijn
Bibliotheek ZOUT Rhenen
open 14.00 - 20.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek Lek & IJssel Vianen
open 14.00 - 17.00 uur, toegang gratis

Rijn en Lek in kaart rondom Rhenen
Gemeentehuis rhenen
open 8.30 - 12.30 uur, toegang gratis
Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
museum dorestad, open 13.30 - 17.00 uur
toegang € 2,50 mK/CJP/tot 16 jaar gratis

Station en Spoorbrug van Rhenen
museum Het rondeel, 16 - 30 oktober 2010
regulier open 13.00 - 17.00 uur
toegang € 3,-,  4-12 jaar € 1,-, 60+/CJP € 1,50, 
mK gratis

Rijn en Lek Safari 
boottocht Vianen - everdingen met de Blauwe Bever
13.00 - 17.00 uur, vertrek en aankomst steiger bij veerpont 
Vianen-Vreeswijk 
i.s.m. Utrechts Landschap en Historische Vereniging Land van 
Brederode, voordracht van verhalen en muziek 
toegang € 5,-, reserveren voor boottocht via www.utrechtslandschap.nl

Meten met voeten en duimen!
museum dorestad
14.00 - 16.00 uur
toegang gratis, reserveren via 
info@museumdorestad.nl

Lezing 
Lezing door Joke Honders over het 
ingense Veer, organisatie Historische 
Vereniging oudheidkamer rhenen
20.00 uur Hof van rhenen
toegang gratis
reserveren is niet nodig

Rondje Pontje 
fietstocht rhenen, elst, amerongen 
tussen 10.00 - 16.00 uur (vaartijden veerpont rhenen)
route € 1,- verkrijgbaar bij gemeentehuis, museum 
Het rondeel en VVV rhenen
vertrekpunt Cunerakerk (rhenen) 
let op: vandaag alleen individueel fietsen, zonder gidsen

Lees mee(r) over Lek en Nederrijn
Bibliotheek ZOUT Rhenen
open 14.00 - 17.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek ZOUT Wijk bij Duurstede
open 10.00 - 17.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek Lek & IJssel Vianen
open 14.00 - 17.00 uur, toegang gratis

Rijn en Lek in kaart rondom Rhenen
Gemeentehuis rhenen
open 8.30 - 12.30 uur, toegang gratis
Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
museum dorestad, open 13.30 - 17.00 uur
toegang € 2,50 mK/CJP/tot 16 jaar gratis

Station en Spoorbrug van Rhenen
museum Het rondeel, 16 - 30 oktober 2010
regulier open 13.00 - 17.00 uur
toegang € 3,-,  4-12 jaar € 1,-, 60+/CJP € 1,50, 
mK gratis

Meten met voeten en duimen!
Gemeentehuis rhenen
10.00 - 12.00 uur
toegang gratis, reserveren via 
info@rhenen.nl of 0347-681681

Lezing
Lezing door ad van Bemmel over de Lekdijk
20.00 uur museum dorestad
museum open vanaf 19.00 uur
toegang gratis
reserveren via norma.han@casema.nl

Rijn en Lek in kaart rondom Rhenen
Gemeentehuis rhenen
open 8.30 - 12.30 uur, toegang gratis
Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
museum dorestad, open 13.30 - 17.00 uur
toegang € 2,50 mK/CJP/tot 16 jaar gratis

Station en Spoorbrug van Rhenen
museum Het rondeel, 16 - 30 oktober 2010
open 13.00 - 17.00 uur
toegang € 3,-,  4-12 jaar € 1,-, 60+/CJP € 1,50, 
mK gratis

Lees mee(r) over Lek en Nederrijn
Bibliotheek ZOUT Rhenen
open 10.00 - 17.00 uur, toegang gratis 
Bibliotheek ZOUT Wijk bij Duurstede
open 14.00 - 20.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek Lek & IJssel Vianen
open 14.00 - 20.00 uur, toegang gratis

Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
museum dorestad
open 13.30 - 17.00 uur
toegang € 2,50 mK/CJP/tot 16 jaar gratis

Station en Spoorbrug van Rhenen
Station en Spoorbrug van rhenen
museum Het rondeel, 16 - 30 oktober 2010
regulier open 13.00 - 17.00 uur
toegang € 3,-,  4-12 jaar € 1,-, 60+/CJP € 1,50, 
mK gratis

Rijn en Lek Safari 
boottocht Wijk bij duurstede - Steenfabriek Bosscherwaarden 
met oude tender
vanaf 10.30 - 16.30 uur op elk half uur vanaf Wijk bij duurstede 
(passantensteiger gemeentehaven Wijk bij duurstede)
vanaf 11.00 - 17.00 uur op elk heel uur vanaf de steenfabriek 
Bosscherwaarden (steiger aan de Lek) 
toegang € 1,- per persoon per retourtje, max 12 passagiers per vaart, 
dus kom op tijd

Van Waterweg tot Wetlands
Steenfabriek Bosscherwaarden 
open 11.00 - 17.00 uur
toegang gratis
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
(rondleiding)

Het Vertelkabinet 
Steenfabriek 
Bosscherwaarden
open 11.00 - 17.00 uur
toegang gratis

Fotograferen? Doe je zo!
Steenfabriek Bosscherwaarden 
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
(rondleidingen) 
13.30 - 16.00 uur workshop lucht en 
landschap, toegang gratis, reserveren 
workshops via geschiedenis@zimihc.nl

Rondje Pontje 
fietstocht rhenen, elst, amerongen
tussen 10.00 - 16.00 uur (vaartijden veerpont rhenen)
route € 1,- verkrijgbaar bij gemeentehuis, museum 
Het rondeel en VVV rhenen
vertrekpunt Cunerakerk (rhenen) 
let op: alleen vandaag met gidsen op diverse locaties

Veerpraat 
Tijdelijk Veer Rhenen - Kesteren: toneelvereniging de Hucht, 
tableau Vivant op basis van schilderij Hart Nibbrig
Veer Vianen - Nieuwegein: toneelvereniging Vol moed, Living Statues
Veer Wijk bij Duurstede - Rijswijk, Stichting de inrichting, Waschende vrouwen ii
Veer Amerongen - Eck en Wiel: roeland Schweitzer, Gedichten
Ingense Veer: HV oudheidkamer rhenen, Verhalen over het veer
Beusichemse Veer: Smartlappenkoor tranen met tuiten 
alle activiteiten van 10.00 - 16.00 uur, toegang ticket veerpont

Lees mee(r) over Lek en Nederrijn
Bibliotheek ZOUT Rhenen
open 10.00 - 13.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek ZOUT Wijk bij Duurstede
open 11.00 - 13.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek Lek & IJssel Vianen
open 11.00 - 14.00 uur, toegang gratis

Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
museum dorestad
open 13.30 - 17.00 uur
toegang € 2,50 mK/CJP/tot 16 jaar gratis

Rijn en Lek Safari 
boottocht Wijk bij duurstede - Steenfabriek Bosscherwaarden met oude 
tender. vanaf 10.30 - 16.30 uur op elk half uur vanaf Wijk bij duurstede 
(passantensteiger gemeentehaven Wijk bij duurstede) 
vanaf 11.00 - 17.00 uur op elk heel uur vanaf de steenfabriek 
Bosscherwaarden (steiger aan de Lek) toegang € 1,- per persoon per 
retourtje, max 12 passagiers per vaart, dus kom op tijd

Van Waterweg tot Wetlands
Steenfabriek Bosscherwaarden 
open 11.00 - 17.00 uur
toegang gratis
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
(rondleiding)

Het Vertelkabinet 
Steenfabriek 
Bosscherwaarden
open 11.00 - 17.00 uur
toegang gratis

Fotograferen? Doe je zo! 
Steenfabriek Bosscherwaarden 
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
14.00 uur workshop voor kinderen
toegang gratis, reserveren 
workshops via geschiedenis@zimihc.nl
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Dijkdoorbraak, overstroming, verzakte wegen - de Rijn is niet altijd even lieflijk 
en betoverend. Als herinnering hieraan wordt een noodsignaal afgestoken 
vanaf kerktorens in Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen. Dit signaal is het 
knallende begin van de Week van de Geschiedenis 2010 en het startsein voor 
uiteenlopende activiteiten. 

Hendrik van Brederode steekt het signaal af vanaf de toren van de Grote Kerk 
in Vianen. Na deze lastige beklimming van de toren geeft hij om 14.00 uur een 
stadswandeling vanuit de Grote Kerk. de knal markeert ook de laatste dag van 
de viering van 750 jaar Vianen. meer informatie over die dag is te vinden op 
www.vianen-750jaar.nl.

in rhenen markeert de knal de opening van de tentoonstellingen rijn en Lek in 
kaart: rondom rhenen en Station en Spoorbrug in rhenen. Ga aansluitend mee 
op rijn en Lek Safari met de Baron van Jutphaas en geniet van speciaal voor 
deze boottocht geschreven verhalen en van muziek.

een 19e-eeuwse ingenieur assisteert in Wijk bij duurstede het afsteken van 
het signaal. Loop daarna mee met een korte stads wandeling en bekijk de 
demonstratie van de coupure. de coupure is een belangrijk sluitstuk in de dijk 
die Wijk bij duurstede beschermt. de wandeling eindigt in museum dorestad 
met de feestelijke opening van de tentoonstelling rijn en Lek in kaart amerongen-
Vreeswijk. Kijk voor meer activiteiten op zaterdag 16 oktober in het programma.

Foto: WiNFried LeemaN



Rijn en Lek in Kaart  
Een tweeluik met 
historische kaarten
Ontdek hoe de loop van de rivier 
in de afgelopen eeuwen telkens 
veranderde. Hoe de plek van een 
veerpont, doorwaadbare plaats of 
overstromingsgebied de ontwikkeling 
van een plaats beïnvloedde. 

twee presentaties met topografische 
kaarten die elkaar prachtig aanvullen zijn 
te zien in rhenen (gemeentehuis) en 
Wijk bij duurstede (museum dorestad). 
Samenstelling is in handen van de 
historische verenigingen oudheidkamer 
rhenen en tussen Kromme rijn en Lek, 
museum dorestad, museum 
Het rondeel, externe deskundigen 
en het regionaal Historisch Centrum 
Zuidoost Utrecht. 

Bezoek beide tentoonstellingen voor een 
compleet beeld van Lek en Nederrijn - kijk 
in het programma wanneer je van harte 
welkom bent. 

Meten met voeten 
en duimen!

Leer meten, rekenen en tekenen als 
een echte landmeter. een ingenieur en 
een werkman uit de 19e eeuw leren je 
meten met voeten en duimen en met 
historische meetinstrumenten tijdens 
twee speciale workshops in rhenen en 
Wijk bij duurstede. de workshop wordt 
gegeven door Het Leege Land en is 
alleen voor kinderen vanaf 10 jaar. 
Kijk voor tijdstip en reserveren in het 
programma.

Rondje Pontje
Fiets over de dijken en door de 
uiterwaarden en maak gebruik van 
maar liefst drie veerponten in de route. 
Het inmiddels verdwenen veer bij 
Rhenen wordt hiervoor in ere hersteld.  

Speciaal voor de Week van de 
Geschiedenis stelden de Historische 
Vereniging oudheidkamer rhenen, 
de Historische Kring Kesteren en 
omstreken samen met de Werkgroep 
milieubeheer rhenen een fietstocht 
samen langs de veerponten van rhenen, 
elst en amerongen. Bij de mars, 
de tangh en bij de voormalige 

steenfabriek in elst zorgen gidsen 
op zaterdag 23 oktober voor meer 
informatie. 

de fietstocht kan ook op eigen 
gelegenheid gemaakt worden op 
zaterdag 16 en woensdag 20 oktober, 
dan is het fietsveer bij rhenen tussen 10 
en 16 uur ook in werking. 
op zaterdag 23 oktober is op de 
veerponten eveneens Veerpraat te 
ervaren. 

Kijk voor meer informatie in 
het programma.

Het Vertelkabinet
Heb je zelf een verhaal, foto of kaart 
over de rivier? Breng deze dan mee naar 
de Steenfabriek Bosscherwaarden. in 
Het Vertelkabinet kun je deze verhalen 
en materialen kwijt. Foto’s worden 
gescand en het verhaal wordt digitaal 
opgenomen. 
Alle verhalen en beelden krijgen een plek 
op www.gister.nl. 

Lezingen
tijdens de Week van de Geschiedenis 
worden drie lezingen gegeven. 
Joke Honders (auteur van Het ingense 
Veer - Vijfhonderd jaar geschiedenis) van 
de Historische Vereniging Kesteren en 
omstreken vertelt over het ingense Veer.
ad van Bemmel (auteur van de Lekdijk 
van amerongen naar Vreeswijk) vertelt 
over de belangrijkste dijk van Nederland. 
Hij is een van de samenstellers van de 
tentoonstelling rijn en Lek in kaart. 
Job van der Groef spreekt over 3d 
fotografie rondom Vianen.
Kijk voor locatie en tijdstip in het 
programma.

Rijn en Lek in kaart rondom Rhenen
Gemeentehuis rhenen 
vandaag van 10.30 - 12.30 uur toegang gratis
Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
toegang € 2,50, mK/CJP/tot 16 jaar gratis 
11.00 uur feestelijke opening door Guus Beugelink, 
Hoogheemraadschap de Stichtse rijnlanden

Station en Spoorbrug van Rhenen
museum Het rondeel, 16 - 30 oktober 2010
opening 10.30 uur
regulier open 13.00 - 17.00 uur
toegang € 3,-,  4-12 jaar € 1,-, 60+/CJP € 1,50, 
mK gratis

Rijn en Lek Safari 
boottocht rhenen - amerongen met de Baron van Jutphaas 
12.30 - 17.00 uur, vertrek en aankomst: Loswal rhenen 
gids van oudheidkamer rhenen met voordracht van verhalen en 
muziek van the crew music rhenen
inclusief rondleiding door de stuw bij amerongen.
toegang € 5,-, reserveren via jmdoorman@planet.nl

Van Waterweg tot Wetlands
Steenfabriek Bosscherwaarden 
open 11.00 - 17.00 uur
toegang gratis
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
(rondleiding)

Het Vertelkabinet
Steenfabriek 
Bosscherwaarden
open 11.00 - 17.00 uur
toegang gratis

Fotograferen? Doe je zo!
Steenfabriek Bosscherwaarden 
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
(rondleidingen) 
13.30 - 16.00 uur workshop lucht en 
landschap, toegang gratis, reserveren 
workshops via geschiedenis@zimihc.nl

Rondje Pontje
fietstocht rhenen, elst, amerongen
tussen 10.00 - 16.00 uur (vaartijden veerpont rhenen) 
route € 1,- verkrijgbaar bij gemeentehuis, museum 
Het rondeel en VVV rhenen
vertrekpunt Cunerakerk (rhenen) 
let op: vandaag alleen individueel fietsen, zonder gidsen

Stadswandelingen
10.00 uur rhenen, vertrek vanaf Cunerakerk, aansluitend opening tentoonstellingen 
rijn en Lek in Kaart en Station en Spoorbrug, toegang gratis
10.00 uur Wijk bij duurstede, vertrek vanaf Grote Kerk. met demonstratie van de 
Coupure door Hoogheemraadschap de Stichtse rijnlanden, aansluitend opening 
tentoonstelling rijn en Lek in Kaart in museum dorestad, toegang gratis
14.00 uur Vianen door Hendrik van Brederode, toegang € 3,-

Lees mee(r) over Lek en Nederrijn
Bibliotheek ZOUT Rhenen
open 10.00 - 13.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek ZOUT Wijk bij Duurstede
open 11.00 - 13.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek Lek & IJssel Vianen
open 11.00 - 14.00 uur, toegang gratis

Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
museum dorestad
open 13.30 - 17.00 uur
toegang € 2,50 mK/CJP/tot 16 jaar gratis

Van Waterweg tot Wetlands
Steenfabriek Bosscherwaarden 
open 11.00 - 17.00 uur, toegang gratis
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
(rondleiding)
receptie 15.30 uur

Het Vertelkabinet
Steenfabriek 
Bosscherwaarden 
open 11.00 - 17.00 uur
toegang gratis

Fotograferen? Doe je zo!
Steenfabriek Bosscherwaarden 
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
14.00 uur workshop voor kinderen
toegang gratis, reserveren 
workshops via geschiedenis@zimihc.nl

Rijn en Lek in kaart rondom Rhenen
Gemeentehuis rhenen
open 8.30 - 12.30 uur, toegang gratis

Lees mee(r) over Lek en Nederrijn
Bibliotheek ZOUT Rhenen, 
open 14.00 - 17.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek ZOUT Wijk bij Duurstede
open 14.00 - 20.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek Lek & IJssel Vianen
open 14.00 - 20.00 uur, toegang gratis

Rijn en Lek in kaart rondom Rhenen
Gemeentehuis rhenen
open 8.30 - 12.30 uur, toegang gratis
Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
museum dorestad, open 13.30 - 17.00 uur 
toegang € 2,50 mK/CJP/tot 16 jaar gratis

Station en Spoorbrug van Rhenen
museum Het rondeel, 16 - 30 oktober 2010
regulier open 13.00 - 17.00 uur
toegang € 3,-,  4-12 jaar € 1,-, 60+/CJP € 1,50, 
mK gratis

Lezing
Lezing door Job van de Groep 
WaterWegenWerken in 3d
20.00 uur Stedelijk museum Vianen
museum open vanaf 19.30 uur
toegang gratis, reserveren via 0347-371648

Lees mee(r) over Lek en Nederrijn
Bibliotheek ZOUT Rhenen
open 14.00 - 20.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek Lek & IJssel Vianen
open 14.00 - 17.00 uur, toegang gratis

Rijn en Lek in kaart rondom Rhenen
Gemeentehuis rhenen
open 8.30 - 12.30 uur, toegang gratis
Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
museum dorestad, open 13.30 - 17.00 uur
toegang € 2,50 mK/CJP/tot 16 jaar gratis

Station en Spoorbrug van Rhenen
museum Het rondeel, 16 - 30 oktober 2010
regulier open 13.00 - 17.00 uur
toegang € 3,-,  4-12 jaar € 1,-, 60+/CJP € 1,50, 
mK gratis

Rijn en Lek Safari 
boottocht Vianen - everdingen met de Blauwe Bever
13.00 - 17.00 uur, vertrek en aankomst steiger bij veerpont 
Vianen-Vreeswijk 
i.s.m. Utrechts Landschap en Historische Vereniging Land van 
Brederode, voordracht van verhalen en muziek 
toegang € 5,-, reserveren voor boottocht via www.utrechtslandschap.nl

Meten met voeten en duimen!
museum dorestad
14.00 - 16.00 uur
toegang gratis, reserveren via 
info@museumdorestad.nl

Lezing 
Lezing door Joke Honders over het 
ingense Veer, organisatie Historische 
Vereniging oudheidkamer rhenen
20.00 uur Hof van rhenen
toegang gratis
reserveren is niet nodig

Rondje Pontje 
fietstocht rhenen, elst, amerongen 
tussen 10.00 - 16.00 uur (vaartijden veerpont rhenen)
route € 1,- verkrijgbaar bij gemeentehuis, museum 
Het rondeel en VVV rhenen
vertrekpunt Cunerakerk (rhenen) 
let op: vandaag alleen individueel fietsen, zonder gidsen

Lees mee(r) over Lek en Nederrijn
Bibliotheek ZOUT Rhenen
open 14.00 - 17.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek ZOUT Wijk bij Duurstede
open 10.00 - 17.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek Lek & IJssel Vianen
open 14.00 - 17.00 uur, toegang gratis

Rijn en Lek in kaart rondom Rhenen
Gemeentehuis rhenen
open 8.30 - 12.30 uur, toegang gratis
Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
museum dorestad, open 13.30 - 17.00 uur
toegang € 2,50 mK/CJP/tot 16 jaar gratis

Station en Spoorbrug van Rhenen
museum Het rondeel, 16 - 30 oktober 2010
regulier open 13.00 - 17.00 uur
toegang € 3,-,  4-12 jaar € 1,-, 60+/CJP € 1,50, 
mK gratis

Meten met voeten en duimen!
Gemeentehuis rhenen
10.00 - 12.00 uur
toegang gratis, reserveren via 
info@rhenen.nl of 0347-681681

Lezing
Lezing door ad van Bemmel over de Lekdijk
20.00 uur museum dorestad
museum open vanaf 19.00 uur
toegang gratis
reserveren via norma.han@casema.nl

Rijn en Lek in kaart rondom Rhenen
Gemeentehuis rhenen
open 8.30 - 12.30 uur, toegang gratis
Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
museum dorestad, open 13.30 - 17.00 uur
toegang € 2,50 mK/CJP/tot 16 jaar gratis

Station en Spoorbrug van Rhenen
museum Het rondeel, 16 - 30 oktober 2010
open 13.00 - 17.00 uur
toegang € 3,-,  4-12 jaar € 1,-, 60+/CJP € 1,50, 
mK gratis

Lees mee(r) over Lek en Nederrijn
Bibliotheek ZOUT Rhenen
open 10.00 - 17.00 uur, toegang gratis 
Bibliotheek ZOUT Wijk bij Duurstede
open 14.00 - 20.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek Lek & IJssel Vianen
open 14.00 - 20.00 uur, toegang gratis

Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
museum dorestad
open 13.30 - 17.00 uur
toegang € 2,50 mK/CJP/tot 16 jaar gratis

Station en Spoorbrug van Rhenen
Station en Spoorbrug van rhenen
museum Het rondeel, 16 - 30 oktober 2010
regulier open 13.00 - 17.00 uur
toegang € 3,-,  4-12 jaar € 1,-, 60+/CJP € 1,50, 
mK gratis

Rijn en Lek Safari 
boottocht Wijk bij duurstede - Steenfabriek Bosscherwaarden 
met oude tender
vanaf 10.30 - 16.30 uur op elk half uur vanaf Wijk bij duurstede 
(passantensteiger gemeentehaven Wijk bij duurstede)
vanaf 11.00 - 17.00 uur op elk heel uur vanaf de steenfabriek 
Bosscherwaarden (steiger aan de Lek) 
toegang € 1,- per persoon per retourtje, max 12 passagiers per vaart, 
dus kom op tijd

Van Waterweg tot Wetlands
Steenfabriek Bosscherwaarden 
open 11.00 - 17.00 uur
toegang gratis
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
(rondleiding)

Het Vertelkabinet 
Steenfabriek 
Bosscherwaarden
open 11.00 - 17.00 uur
toegang gratis

Fotograferen? Doe je zo!
Steenfabriek Bosscherwaarden 
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
(rondleidingen) 
13.30 - 16.00 uur workshop lucht en 
landschap, toegang gratis, reserveren 
workshops via geschiedenis@zimihc.nl

Rondje Pontje 
fietstocht rhenen, elst, amerongen
tussen 10.00 - 16.00 uur (vaartijden veerpont rhenen)
route € 1,- verkrijgbaar bij gemeentehuis, museum 
Het rondeel en VVV rhenen
vertrekpunt Cunerakerk (rhenen) 
let op: alleen vandaag met gidsen op diverse locaties

Veerpraat 
Tijdelijk Veer Rhenen - Kesteren: toneelvereniging de Hucht, 
tableau Vivant op basis van schilderij Hart Nibbrig
Veer Vianen - Nieuwegein: toneelvereniging Vol moed, Living Statues
Veer Wijk bij Duurstede - Rijswijk, Stichting de inrichting, Waschende vrouwen ii
Veer Amerongen - Eck en Wiel: roeland Schweitzer, Gedichten
Ingense Veer: HV oudheidkamer rhenen, Verhalen over het veer
Beusichemse Veer: Smartlappenkoor tranen met tuiten 
alle activiteiten van 10.00 - 16.00 uur, toegang ticket veerpont

Lees mee(r) over Lek en Nederrijn
Bibliotheek ZOUT Rhenen
open 10.00 - 13.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek ZOUT Wijk bij Duurstede
open 11.00 - 13.00 uur, toegang gratis
Bibliotheek Lek & IJssel Vianen
open 11.00 - 14.00 uur, toegang gratis

Rijn en Lek in kaart Amerongen - Vreeswijk
museum dorestad
open 13.30 - 17.00 uur
toegang € 2,50 mK/CJP/tot 16 jaar gratis

Rijn en Lek Safari 
boottocht Wijk bij duurstede - Steenfabriek Bosscherwaarden met oude 
tender. vanaf 10.30 - 16.30 uur op elk half uur vanaf Wijk bij duurstede 
(passantensteiger gemeentehaven Wijk bij duurstede) 
vanaf 11.00 - 17.00 uur op elk heel uur vanaf de steenfabriek 
Bosscherwaarden (steiger aan de Lek) toegang € 1,- per persoon per 
retourtje, max 12 passagiers per vaart, dus kom op tijd

Van Waterweg tot Wetlands
Steenfabriek Bosscherwaarden 
open 11.00 - 17.00 uur
toegang gratis
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
(rondleiding)

Het Vertelkabinet 
Steenfabriek 
Bosscherwaarden
open 11.00 - 17.00 uur
toegang gratis

Fotograferen? Doe je zo! 
Steenfabriek Bosscherwaarden 
11.00 en 13.30 uur Kijken naar foto’s 
14.00 uur workshop voor kinderen
toegang gratis, reserveren 
workshops via geschiedenis@zimihc.nl

Foto: WiNFried LeemaN

BiBliotheek UU, Depot (Detail), p. 236 aD van Bemmel
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nationaal arChief: kaarten ZUiD-hollanD (Detail)
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Laat je meevoeren door Nederrijn en Lek kwam tot stand met steun van: Provincie Utrecht, programma cultuurparticipatie / Gemeente rhenen  

Waterschap riverenland / Hoogheemraadschap de Stichtse rijnlanden / regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 

COLOFON Redactie martine Spanjers, ZimiHC huis voor amateurkunst / Vormgeving krant ontwerp 77 / Vormgeving Van Waterweg tot Wetlands andré van Zwieten / Beeldmateriaal Winfried Leeman, marjan Versluijs, ad van Bemmel 

Het regionale programma in Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen is een initiatief van cultuurscout Martine Spanjers in opdracht van provincie Utrecht, BiSC/Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken, Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en ziMiHC 
huis voor amateurkunst. Het programma kwam tot stand dankzij het enthousiasme en de inzet van vele mensen en organisaties. Veel dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd, ook hen die onverhoopt niet meer in de onderstaande lijst vermeld 
staan. Historische Vereniging Land van Brederode • Historische Vereniging oudheidkamer rhenen • Historische Vereniging tussen Kromme rijn en Lek • ad van Bemmel • andré van Hooidonk • andré van Zwieten • annemarie doesburg • arja van 
Veldhuizen • Bart Smulders • Baron van Jutphaas • Bert Huiskes • Bibliotheek Lek & iJssel Vianen • Bibliotheek ZoUt rhenen en Wijk bij duurstede • Bibliotheek eemland • BiSC/SUB • Ceciel Beneken Kolmer • Christina Barten • Cock Krouwel • Cultureel 
Forum Vianen • els van Staveren • erik dekker • Familie Schoenmaker • Familie van elst • Fotoclub ’t Sticht • Fotoclub Contrast • Fotoclub Flash • Fotoclub Kromme rijn • Gemeente rhenen • Gemeente Vianen • Gemeente Wijk bij duurstede • Gerard 
Nieuwenhuis • Guus Beugelink • Hans Kluit • Henk deys • Henk muis • Herma de Groot • Hetty Heijnis • Het Leege Land • Hetty Clarisse • Historische Kring Kesteren & omstreken • ina müller • ingrid tinbergen • Jan Cor van manen • Jan Bouwhuis • Jan 
maarten doorman • Joke Honders • Joke van de Pol • Joop ten Heul • Jos Wassink • Karel Schneider • Kasteel amerongen • Kobus van ingen • Kunst Centraal • LeU • Lidy Bultje • Lisette le Blanc • mace dekker • manon Henzen • mariska van toor • marjan 
Versluijs • martin Brand • martine van erp • monique Lammers • museum dorestad • museum Het rondeel • Nationaal Historisch museum • Norma mulder • ontwerp 77 • Pieter Windmeijer • Pim Strous • Provincie Utrecht • regionaal Historische 
Centrum Zuidoost Utrecht • ria van der eerden • rijkswaterstaat • rinske Verburg • roeland Schweitzer • Simone Gijben • Stedelijk museum Vianen • Stichting de inrichting • Stichting Statief • Stichting tabula Batavorum • Stichting Utrechts Landschap 
• Suzanne Paap • the crew music • tom rouwens • toneelvereniging de Hucht • toneelvereniging Vol moed • tranen met tuiten • Utrechts Landschap • Veerdienst amerongen - eck en Wiel • Veerdienst Beusichem • Veerdienst ingen - elst • Veerdienst 
Vreeswijk- Vianen • Veerdienst Wijk bij duurstede - rijswijk • Werkgroep milieubeheer rhenen • Winfried Leeman • Yi Fong au • en vele anderen

RHENEN

Museum Het Rondeel
Kerkstraat 1, 3911 Ld rhenen
t. 0317- 612077
open di - zat 12.00 - 17.00 uur

Historische Vereniging 
Oudheidkamer Rhenen
Kerkstraat 3a, 3911 Ld rhenen 
info@oudrhenen.nl, open di 10.00 - 
12.00 uur, do 19.30 - 22.00 uur

VVV Rhenen
markt 20, 3911 LJ rhenen
t. 0317 - 612333, open di - vrij 
9.30 - 16.30 uur, za 10.00 - 14.00 uur

Gemeentehuis Rhenen
Nieuwe Veenendaalseweg 75, 
3911 mG rhenen, t. 0317 - 681 681

Bibliotheek zOUt Rhenen
Bantuinweg 2, 3911 mX rhenen
t. 0317 - 613236

Cunera kerk
markt 20, rhenen 

Rhenense Veer
Veerplein 1, 3911 tN rhenen, alleen 16, 
20 en 23 oktober van 10.00 - 16.00 uur

ingense Veer
Veerweg 4, 4031 KP ingen

Amerongse Veer
rijnsteeg, amerongen
Veerweg 2, 4024 BP eck en Wiel

Hof van Rhenen
Koningin elisabethplantsoen, 
Grutterstraat 17
3911 KV rhenen, t. 0317-612101

WijK Bij DUURStEDE

Historische Vereniging 
tussen Kromme Rijn en Lek
Karpersloot 9, 3993 tN Houten
t. 030 - 6377513

Museum Dorestad
muntstraat 2 
3961 aL Wijk bij duurstede
t. 0343 - 571448
open di - z0n 13.30 - 17.00 uur

VVV Wijk bij Duurstede
markt 24 / t. 0343 - 575995
open ma 13.30 - 17.00 uur, 
di - zat 9.30 - 17.00 uur

Bibliotheek zOUt Wijk bij Duurstede
Karel de Grotestraat 61
3962 CK Wijk bij duurstede 
t. 0343 - 572288

Regionaal Historisch Centrum 
zuidoost Utrecht
Karel de Grotestraat 30 
3962 CL Wijk bij duurstede
t. 0343 - 595595
open ma - vrij 9.00 - 17.00 uur, 
za 8.30 - 12.30 uur

Wijkse Molen Rijn en Lek
dijkstraat 11, 
3961 aa Wijk bij duurstede

Steenfabriek Bosscherwaarden
Lekdijk West 28
3961 mC Wijk bij duurstede

Grote Kerk
markt  22, 
3961 BC Wijk Bij duurstede

Veerdienst Wijk bij Duurstede - Rijswijk
N229, Veerweg, Wijk bij duurstede

ViANEN

Historische Vereniging 
Land van Brederode
Spechtstraat 17, 4131 CH Vianen
t. 0347-372285

Bibliotheek Lek & ijssel Vianen
Spekdam 2, 4132 BP Vianen
t.  0347 - 373009

Grote Kerk
Voorstraat 110, 4132 at Vianen
t. 0347 - 326107

Stedelijk Museum Vianen
Voorstraat 97, 4132 aP Vianen 
t. 0347 - 371648
open di - vrij 10.30 - 16.30 uur, 
zat en zon 12.00 - 16.00 uur
toegang € 2,50, tot 12 jaar en mK gratis 
Beleef Vianen in 3d, t/m 16 januari 2011

VVV Vianen
zie Stedelijk museum Vianen

Veerdienst Vianen - Vreeswijk
Buitenstad Vianen / Veerweg Nieuwegein

OVERiGE ADRESSEN

Veer Beusichem
Veerweg Beusichem
Veerweg Wijk bij duustede

Adressen

zelf meer leren over fotograferen 
of over kijken naar foto’s? 
Kom dan naar een van de speciale 
rondleidingen of workshops bij 
de tentoonstelling Van Waterweg 
naar Wetlands in de steenfabriek 
Bosscherwaarden. 

Vergeet niet je mobiele telefoon, 
spiegelreflex of pocketcamera mee te 
nemen. een professionele fotograaf van 
Stichting Statief vertelt twee keer per 
dag meer over compositie, standpunt 
en lichtval aan de hand van de foto’s 
in de tentoonstelling. elke zaterdag 
kunnen volwassenen aan de slag onder 

begeleiding van een professionele 
fotograaf van Stichting Statief.
elke zondag zijn er speciale workshops 
voor kinderen onder begeleiding van 
fotograaf Suzanne Paap.

Kijk voor meer informatie in het 
programma.

Rijn en Lek Safari
Ga mee op Safari over Lek en Nederrijn 
en ervaar tijdens drie verschillende 
boottochten de hele rivier tussen Rhenen 
en Vianen. 

aan boord van telkens een andere 
sfeervolle boot worden Nederrijn 
en Lek verkend. op zaterdag 16 en 
woensdag 20 oktober wordt de uitleg 
van een deskundige gids afgewisseld 
met verhalen en muziek. de verhalen 
op beide boottochten zijn geschreven 
tijdens de schrijfworkshops die eerder 
georganiseerd zijn door de bibliotheken 
in rhenen en Vianen. op zaterdag 16

oktober staat ook een bezoek aan de 
stuw bij amerongen op het programma.
op zaterdag 23 en zondag 24 oktober 
brengt een houten tenderboot de 
bezoeker vanaf de passantensteiger in 
de gemeentehaven bij Wijk bij duurstede 
naar de steenfabriek Bosscherwaarden 
en weer terug. Geniet onderweg van de 
beroemde Wijkse molen rijn en Lek die 
deze dagen draait.
Zorg tijdens alle boottochten voor 
warme, regenbestendige kleding en 
comfortabele schoenen. 
Kijk in het programma wanneer en vanaf 
welke locatie een boot vertrekt.

Veerpraat
Waar anders dan op de veerponten 
is het thema Land en Water het best 
te beleven? tussen rhenen, Wijk 
bij duurstede en Vianen brengen 
theatermakers, dichters en zangers op 
zaterdag 23 oktober tussen 10 en 16 uur 
op bijna alle veerponten tussen rhenen 
en Vianen de geschiedenis van deze 
plekken tot leven. 
Kijk in het programma waar je 
je kunt laten verrassen.

Fotowedstrijd
Maak jij foto’s met je mobiele 
telefoon of andere camera? 
Schrijf dan zelf geschiedenis en 
maak tussen 16 en 24 oktober foto’s 
van de verschillende activiteiten. 
zet de foto’s op Facebookpagina 
Week van de Geschiedenis Rhenen 
Wijk bij Duurstede Vianen of mail 
de foto’s voor 1 november 2010 
naar geschiedenis@zimihc.nl.

De zes mooiste foto’s worden 
gebundeld in een ansicht-
kaartenboekje.

De ruige locatie van de voormalige 
steenfabriek Bosscherwaarden is 
het decor voor een prikkelende 
tentoonstelling over de verandering 
van de rivier. Waar vroeger industrie 
en handel de hoofdrol speelden, 
vinden we nu natuur. De steenfabriek 
Bosscherwaarden belichaamt deze 
verandering: waar eerst stenen 
werden gevormd en gebakken zijn nu 
rondleidingen en voorstellingen.

Fotografen en historici uit rhenen, 
Wijk bij duurstede en Vianen brengen 
deze verandering in een bijzondere 
tentoonstelling tot leven. 

ruim 100 prachtige foto’s en bijzondere 
verhalen inspireren op deze historische 
locatie. Fotografie door fotoclubs Flash 
(Vianen), Contrast (Vianen), Kromme 
rijn (o.a. Wijk bij duurstede) en ‘t Sticht 
(rhenen). teksten door Historische 
Verenigingen oudheidkamer rhenen 
(rhenen), Land van Brederode (Vianen) 
en tussen Kromme rijn en Lek 
(o.a. Wijk bij duurstede).
de steenfabriek Bosscherwaarden is 
bereikbaar per fiets of auto en op 
23 en 24 oktober ook per boot vanaf de 
gemeente haven in Wijk bij duurstede. 

Zie het programma voor meer informatie.

Station en Spoorbrug 
van Rhenen

museum Het rondeel brengt met een 
bijzondere maquette en enkele originele 
litho’s in beeld hoe het spoor, wat 
nu stopt in rhenen maar vroeger tot 
Kesteren liep, de Nederrijn overstak. 
ook het oude station krijg in deze 
tentoonstelling aandacht.
Kijk in het programma voor openingstijden 
van het museum.

Lees mee(r) over 
Nederrijn en Lek

talloze schrijvers hebben zich laten 
inspireren door de rivier en het om-
liggende landschap. de bibliotheken in 
rhenen, Wijk bij duurstede en Vianen 
richten elk een speciale presentatie in 
met boeken en films over het thema 
Land en Water. eerder zijn in de biblio-
theken schrijfworkshops georganiseerd 
- enkele verhalen en gedichten die hierin 
gemaakt zijn, worden voorgedragen bij 
rijn en Lek Safari.

Van Waterweg tot Wetlands: 
de rivier in tekst in beeld

Fotograferen? doe je zo!

Foto: WiNFried LeemaN

Foto: marJaN VerSLUiJS
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