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Eenmalige gratis glossy over 20, 200 en 2000 jaar Leidsche Rijn 
 
 
Dit jaar vieren we het 20jarig bestaan van Leidsche Rijn. In oktober 1998 werden de eerste huizen in 

de nieuwe wijk Langerak opgeleverd en bewoond en ondertussen zijn we van circa 18.000 

bewoners (destijds eigenlijk alleen in Vleuten De Meern) naar nu ruim 85.000 bewoners gegroeid in 

Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern.  

Soms vergeten we dat dit gebied ook al eeuwen bewoond werd, door steeds andere bewoners en 

ieder met zijn eigen verhalen, gebruiken, bebouwing en transport. Tijd dus om alle recente 

bewoners en geïnteresseerden, de diverse verhalen te vertellen en wie kan dat beter dan de lokale 

Historische vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens & Leidsche Rijn.  

 

Geïnspireerd op een eerdere uitgave uit 2011 van de vereniging Oud Utrecht, hebben we een 

twaalftal artikelen verzameld in deze gratis glossy, die over meer dan 2000 jaar bewoning van dit 

gebied gaat. Deze reis door de tijd verhaalt o.a. over de bronstijd, de Romeinen en de Limes, 

bijzondere opgravingen, de waterwegen en straten, gemeentegrenzen en de bouw van de Vinexwijk 

Leidsche Rijn. In 56 pagina’s leert u over uw woongebied en ziet u een variëteit aan kleurrijke foto’s 

en afbeeldingen. 

 

Deze speciale uitgave is samengesteld in het kader van ’20 jaar Leidsche Rijn’ en wordt zondag 14 

oktober voor het eerst gepresenteerd.  

U kunt hem gratis meenemen op een twintigtal locaties t/m eind december, zo lang de voorraad 

strekt. Onder andere bij het wijkbureau Leidsche Rijn, Castellum Hoge Woerd en onze 

Broederschapshuisjes (hier t/m 30 november). Alle andere locaties vindt u o.a. op onze website. 

In de buurten Leidsche Rijn Centrum, Grauwaart, Hoge Weide en andere recente nieuwbouw-

locaties worden zo’n 5000 stuks Huis aan Huis verspreid (uitgezonderd NEE/NEE stickers) in de 

laatste weken van oktober.  

Na 31 december zijn de laatste exemplaren alleen nog te verkrijgen via de Historische vereniging.  

Leden van de Historische Vereniging ontvangen ook een exemplaar van deze speciale uitgave 

samen met de reguliere december editie van het tijdschrift. 

 

Wij hopen dat u na het lezen van deze glossy net zo enthousiast geworden bent over de rijke 

geschiedenis van dit gebied als wij al zijn. Mocht u verder op de hoogte willen blijven over de diverse 

historische wetenswaardigheden, dan kunt u altijd lid worden van onze vereniging. Voor € 22,=/ jaar 

(2018) bent u lid en ontvangt u o.a. 4x/ jaar het vergelijkbare kwartaalblad vol afwisselende artikelen 

en ondersteunt u ook nog eens ons goede werk.  

 

Namens de redactie van deze speciale uitgave,  

Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn 
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