
De ‘Vroeger en Nu’ wandeling is een project van de Historische

Kring Nederhorst den Berg. Het project is mogelijk gemaakt

met financiële steun van: 

Het dorp ‘Vroeger’
Nederhorst den Berg heeft nogal wat om trots op te zijn:
het oude kerkje op de berg, gewijd aan Willibrordus en
stammend uit de 12e eeuw, het kasteel Nederhorst, de
diaconiehuisjes, een poldermolen en een geheimzinnig
fort midden in de Vecht. En de legen den over onder-
aardse gangen, ondeugende nonnen en vreemde putten. 

Veel is er gebeurd in dat oude dorp aan de Vecht. De
Romeinen hebben er rondgelopen, de Noormannen en
de Spanjaarden, de Fransen en de Kozakken, de Duit-
sers en de Canadezen. Tsaar Peter was hier met zijn
 gevolg, maar ook letterkundigen als Beets en Bilderdijk.
Zij hebben hier hun sporen nagelaten. 

Een groot deel van de inwoners vond zijn bestaan vroe-
ger in de turfproductie, de hoepelbuigerijen, de veeteelt,
de rietdekkerij en later in de wasserijen en de tuinbouw. 

Het dorp ‘Nu’
Maar wat zien we na al deze historie? Een dorp, dat een
oase is in een oprukkende en jachtige wereld er om
heen. Een parel met de Vecht en een heldere Spiegel-
plas. Een mooi dorp. Het dorp van toen, van water en
land, ja, dat is er nog. De ‘Vroeger en Nu’ wandeling
helpt u om het echt te ontdekken. 

De wandeling is een prima middel voor een nieuwe of
een hernieuwde kennismaking met Nederhorst den Berg. 

De gebruikte foto’s komen uit de huiscollectie van de
Historische Kring. Onderstaande foto’s maken o.a. deel
uit van de inzendingen van de fotowedstrijd 2018.

‘Vroeger en Nu’ wandeling
Nederhorst den Berg

brengt historie dorp in beeld

De Historische Kring van 
Nederhorst den Berg
Er zit een berg historie in Neder horst den Berg. En het
is dan ook de taak van de Historische Kring om wat ons
uit het verleden aan waarde vols is nagelaten te bewaren
zo goed mogelijk te beschrijven en digitaal vast te leggen. 

Sinds de oprichting in 1988 is het ledenaantal gestaag
gekomen op 450. Hieruit blijkt dat velen geleidelijk aan
tot de ontdekking komen dat historici niet stoffig zijn
en dat geschiedenis veel leuke kanten heeft. De Kring
is inmiddels uitgegroeid naar een niet meer weg te
 denken club met een uitgebreid en gedetailleerd archief
dat tevens als inspiratiebron een duidelijke plaats heeft
verworven in de dorpsgemeenschap. 

Hoewel er al veel bekend is over de historie van ons dorp
blijft er echter nog genoeg te ontdekken of uit te diepen.

Interesse in de historie van het dorp? 

Als u geïnteresseerd bent in de streek-geschiedenis,
biedt een lidmaatschap heel veel voordelen. Het teza-
men met andere leden uitzoeken van het verleden is
één van de vele mogelijkheden voor actieve deelname,
maar ook alleen al het bijwonen van lezingen en het
lezen van ons verenigingsblad: Werinon, de oude naam
van het dorp, geeft een goed inzicht in wat er zoal ge-
beurt in en rond het dorp  Nederhorst den Berg. 

Via ledenadministratie@historischekring.nl kunt u zich
hiervoor aanmelden en nog meer informatie is te lezen
op onze website: www.historischekring.nl

In 2019 is een fotoborden-wandeling door een deel van
het dorp opgezet. De praktijk leert dat de ‘Vroeger en Nu’
wandeling een welkome aanvulling is op de informatie-
voorziening over de historie van het dorp. Reden om de
wandeling uit te breiden en borden te plaatsen bij overige
historische gebouwen en objecten in het dorp.

Het doel daarvan is om de de historie van het dorp duide -
lijk in beeld brengen. De borden geven informatie over
de historie van deze gebouwen en objecten. De beschrij-
vingen en de foto’s op de borden brengt de historie van
het dorp weer tot leven. Daarnaast zijn de borden, voor
meer informatie en foto’s, voorzien van een QR-code.
Hiermee komt u ook meer te weten over de vroegere
dorpsbewoners. De sporen die zij nalieten vormen nu het
decor voor de wandeling ‘Vroeger en Nu’.
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Wat staat u te wachten
In totaal staan er nu 52 borden met foto’s hoe de plek
waar ze staan er vroeger uit zag. De borden zijn zó ge-
plaatst, dat u op precies dezelfde plek staat als de foto-
graaf van destijds. Zo krijgt u een mooi beeld van wat
er in de loop der tijd veranderd is op die plek. De route
kan bij ieder bord begonnen worden, er is niet een be-
paald begin- of eindpunt. Iedere bezoeker komt, waar
hij of zij ook parkeert of het dorp doorloopt, wel ergens
een bord tegen en kan de wandeling volgen

Plattegrond

De plattegrond hiernaast bevat een deel (het centrum)
van het overzicht van de  locaties waar de borden staan.
Een bord met de complete plattegrond is geplaatst op
het Willie Dasplein in het centrum van het dorp. Hier-
naast kunt u de QR-code scannen voor de hele route.
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