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Leergang Vechtologie 2016 
De Vechtplassencommissie organiseerde afgelopen drie jaar de leergang Vechtologie. Deze leergang 
ging over natuur, landschap, water, bewoners, cultuurhistorie, bedrijvigheid en kunst in de Vechtstreek. 
Tientallen deelnemers hebben deelgenomen aan de modules over deze onderwerpen. 
 
Het jaar 2016 is gekozen voor het organiseren van ‘kenniswandelingen’ in de dorpen en stadskernen, 
die de Vechtstreek rijk is. Ervaren en deskundige gidsen begeleiden deze wandelingen, waarbij vele 
aspecten van de onderwerpen uit de modules van de laatste jaren terug zullen komen. 
 
Voor wie 
De wandelingen (steeds een zaterdagochtend) zijn evenals de leergang bedoeld voor alle bewoners, 
gebruikers, beleidsmakers en bezoekers van de Vechtstreek die zich meer willen verdiepen in de 
kwaliteit van het gebied. Meer kennis over het ontstaan en de bijzonderheden van het gebied maakt dat 
het wonen, werken en verblijven een nog groter plezier wordt. Met dezelfde ogen zult u meer zien. De 
verkregen kennis stelt de deelnemers ook beter in staat het mooie te herkennen en te behouden en bij 
te dragen aan het met kwaliteit ontwikkelen van de streek. 
 

Programma van de wandelingen in 2016 
 

plaats datum gids1  

Weesp 21 mei 2016 Hist. Kring Weesp en 
Museum Weesp 

oud Weesp en porselein 

Loenersloot 18 juni 2016 Peter Rombouts Kasteel en duiding park 

Muiden eind augustus 20162 Hist. Kring Muiden  stadje, vesting en 

zeesluis 

Breukelen 17 september 2016 Bertine Oosthoek  Historie Breukelen 

belicht vanuit 

Pieterskerk 

Loenen 15 oktober 2016 Juliette Jonker  dorpswandeling 

 

Kosten 
Deelnemen aan álle wandelingen kost € 25 (Vrienden van de Vecht € 20). "Losse" wandelingen kosten 
€ 6/st (VvdV € 5/st.). Na inschrijving te betalen op rekeningnummer  NL67ABNA0477352650.  
 
Informatie en aanmelden 
Eventuele vragen kunt u bij voorkeur per email voorleggen aan de Vechtplassencommissie: 
aanmelden@vecht.nl. In dringende gevallen kunt u bellen met de coördinator van de leergang, Charlotte 
Smit, 0297-261576 of 06-13086038. 
 
Aanmelden: stuur een bericht met de tekst “aanmelden wandelingen Vechtologie 2016” naar 
bovengenoemd emailadres. Wij vragen de volgende gegevens van u (en evt. andere deelnemers): naam, 
adres, woonplaats, telefoonnummer en welke wandelingen u wenst (de serie of bepaalde plaatsen). U 
ontvangt dan een bevestiging met de nadere details over de kenniswandelingen. 
 

                                                        
1 zonodig worden extra gidsen ingezet. 
2 datum volgt later 
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