
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop

Najaarsexcursie zaterdag 8 oktober  2022 
naar steenfabriek Bosscherwaarden en Fort bij Vechten

Rond 1900 stonden er zo’n 
15 steenfabrieken in ons 
rivierenlandschap. 
In 2021 is daar in twee afleveringen 
van onze Lek en Huibert Kroniek 
uitgebreid over geschreven.   
Zaterdag 8 oktober worden we in de 
gelegenheid gesteld om in Wijk bij 
Duurstede, onder begeleiding van 
twee deskundige gidsen, een bezoek 
te brengen aan dit historisch erfgoed en kunnen we de 
bakovens en andere machines van de voormalige steenfabriek Bosscherwaarden bekijken. 
Vooraf drinken we overigens eerst een kopje koffie met een “baksteen” daarbij. 

Na dit bezoek vertrekken we voor de lunch naar de beroemdste molen 
van Nederland: Die van Wijk bij Duurstede. Destijds ging de doorgaande 
weg onder de molen door!

In “De Graanschuur” gaan we er uitgebreid voor zitten: Het Molenmaal, 
zelfgemaakte soep, groentekroketjes, diverse soorten beleg, etc.   

’s Middags staat Fort Bij Vechten bij Bunnik op het programma. 
Ook daar hebben we ervoor gekozen om ons door twee gidsen te 
laten rondleiden om in korte tijd alle geheimen van het Fort te leren 
kennen. (Vraag vooral naar het geheim van de Koude Oorlog)
Ook is er gelegenheid het terrein te verkennen en het museum over 
de Waterlinie te bezoeken. Hier is ook een grote maquette van het 
inundatiegebied. 

Het programma ziet er als volgt uit:
09.00 uur Vertrek van de bus bij Huis Het Bosch
09.45 uur Koffie met een “baksteen” bij de steenfabriek, rondleiding. 
12.30 uur Lunch in “De Graanschuur” in Wijk bij Duurstede
14.00 uur Rondleiding door Fort Bij Vechten, museumbezoek, wandelen over het terrein, etc. 
16.30 uur Afsluiting in ’t Wapen van Bunnik met een praatje en een glaasje
17.30 uur Vertrek naar Lexmond, waar we dan rond 18.00 uur aankomen 

Opgeven voor de excursie:
U kunt zich opgeven bij Arie van der Zouwen. 
Liefst via een e‐mail naar arievanderzouwen@hetnet.nl of een telefoontje naar 06‐18188357 
De prijs bedraagt 70 euro (houders van een Museumjaarkaart krijgen 9,50 euro korting). 

Voor meer informatie info@vhlhb.nl


