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Excursie van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis 2019 naar de 

Gelderse Vallei/Grebbelinie 

 
Datum: 27 september 2019 

 

 
De Vereniging voor Landbouwgeschiedenis nodigt haar leden uit voor de najaarsexcursie 2019. Deze zal op 

27 september gaan naar de Gelderse Vallei/Grebbelinie. Vanaf het station Veenendaal-De Klomp 

(voldoende parkeermogelijkheden) zullen we met de bus richting Achterveld en Woudenberg door het 

landschap rijden dat een afwisseling kent tussen vooral grasland en kleine bos- en heidegebieden en 

tegenwoordig bepaald is door intensieve veeteelt. In de bus worden we begeleid door Bert Rietberg, 

Coördinator van Grebbelinie Bezoekerscentrum (onder voorbehoud) en horen we het verhaal over het 

landschap en over de invloed die het verdedigingswerk van de Grebbelinie erop had. 

Later bezoeken wij het Grebbelinie Bezoekerscentrum in het Fort aan de Buursteeg tussen Veenendaal, 

Renswoude en Ederveen. Hier wordt het verhaal verteld van de waterlinie, die eeuwenlang een rol heeft 

gespeeld in de landsverdediging, als laatste tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Na een rondleiding en een lunch geeft etnoloog Sophie Elpers een lezing over de wederopbouw van 

boerderijen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in de Gelderse Vallei honderden boerderijen 

verwoest: tijdens de meidagen van 1940 en nogmaals in 1945. De wederopbouw ervan werd bepaald door 

een spanningsveld tussen behoud en innovatie.  

Hierna stappen we weer de bus in en rijden we, begeleid door architectuurhistoricus Michiel Kruidenier, 

naar verschillende wederopbouwboerderijen in de gemeente Ede. De excursie eindigt rond 16:45 uur bij het 

station Veenendaal-De Klomp. 

 

Het belooft een spannende excursie te worden! Meldt u tot 20 september 2019 aan door een email naar de 

secretaris te sturen (office.rhi@wur.nl) met uw naam en (eventueel) met hoeveel mensen u komt. U kunt 

zich ook telefonisch opgeven bij het secretariaat van de leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis, 0317 

482584. 

 

De kosten zijn: €12,50 voor leden, €17,50 voor niet-leden. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekening 

NL 43 INGB 0001 1786 69 ten name van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis. De aanmelding is 

geldig nadat wij uw betaling ontvangen hebben. 

 

Voor vragen kunt u terecht bij Sophie Elpers, sophie.elpers@meertens.knaw.nl, 0612629638 

 

Programma 

9:30  Verzamelen bij station Veenendaal-De Klomp (noordzijde, grote parkeerplaats) 

9:45-11:15 Busrit door de Gelderse Vallei, uitleg over het landschap en de geschiedenis door Bert 

Rietberg, Coördinator Grebbelinie Bezoekerscentrum 

11:15-11.30 Koffie/thee in Grebbelinie Bezoekerscentrum 

11:30-13:00 Rondleiding in het Bezoekerscentrum en over het Fort 

13:00-13:45 Lunch in de Grebbelounge, Bezoekerscentrum 

13:45-14:45 Lezing over de wederopbouw van boerderijen door Sophie Elpers 



  Korte inleiding op het middagprogramma door Michiel Kruidenier 

15:00-16:30 Busrit langs en naar wederopbouwboerderijen in de gemeente Ede onder begeleiding van 

Michiel Kruidenier 

Rond 16:45 Einde excursie bij station Veenendaal-De Klomp 

 

 

 

Nog geen lid van de VLG? 

U kunt lid worden door een email te sturen naar office.rhi@wur.nl of door te bellen naar 0317-482584. U 

kunt ook naar onze website gaan: www.landbouwgeschiedenis.nl en daar klikken op e-secretaris. In uw 

email vermeldt u uw naam en adres. De contributie is 10 euro per jaar. 

U krijgt als welkomstgeschenk het monumentale boek van Jan Bieleman Boeren in Nederland 

cadeau. Twee keer per jaar krijgt u post van ons over de studiedagen van de vereniging. U kunt tegen korting 

boeken bij de Vereniging kopen. De VLG is een boeiend en belangrijk ontmoetingspunt voor iedereen die is 

geïnteresseerd in platteland en landbouw en de geschiedenis ervan. Door hierin te participeren zorgt u dat 

het platteland en landbouw zichtbaar blijven in de geschiedenis en in het maatschappelijk debat. 

 

 


