
 

 
• Torckdael: hommage aan de 'grootste Wageninger' 
 
 
Torckdael, 'Wonen als Torck in Wageningen' – met die 
slogan zette de Woningstichting de nieuwe woonwijk in 
de markt die zij op Rustenburg gebouwd heeft. Het was 
een verwijzing naar het rijke leven van de 
Torck-dynastie, die eeuwenlang over de stad heerste 
vanuit het kasteel, op een steenworp afstand van het 
bouwproject. En natuurlijk hoopt de stichting dat iets 
van de Torckse luister afstraalt op het nieuwe wijkje.  
Torckdael wordt begrensd door Spijk, Veerstraat en 
Rustenburg. Het terrein is vrijgekomen door de sloop 
van het politiebureau en van het verzorgingshuis 
Rustenburg. Daarvóór stond de gasfabriek er en een 
huis genaamd Rust en Burgh.  
 

De Woningstichting heeft als eigenaar van het terrein 
inspraak gehad in de naamgeving van de straten in het 
nieuwe wijkje; zij bedacht de naam Torckdael voor het 
geheel en wilde vervolgens ook Torck-namen voor de 
straten. Daarmee wil de stichting een hommage brengen aan de Torcks, een erkenning van hun grote 
betekenis voor Wageningen.  De laatste Torck op het kasteel van Wageningen, Lubbert Adolph 
(1687-1758), werd een paar jaar geleden 'misschien wel de grootste Wageninger aller tijden' genoemd. Dat 
was in 2008, bij gelegenheid van zijn 250e sterfdag. 
 
Vrouwen 
De gemeente had wel oor naar de ideeën van de Woningstichting, maar vond het niet handig om de straten 
in de wijk allemaal naar 'n Torck te noemen, dat zou maar vergissingen opleveren. En zo ontstond het idee 
de namen te gebruiken van de echtgenotes van de Torcks. Er waren vijf namen nodig, want er komen vijf 
straten, die overigens hoven worden genoemd. De stadsarchivaris maakte een mooi lijstje op van vijf 
vrouwen, te beginnen met die van de laatste en belangrijkste Torck, Lubbert Adolph en vervolgens, langs 
zijn stamboom omhoogklimmend, de eega's van zijn vader, grootvader, overgrootvader en 
betovergrootvader. In die volgorde waren dat de dames Petronella Wilhelmina van Hoorn, Anna Maria 
Ripperda, Judith van Appelthorn, Jacoba van Arnhem en Josina van Sallandt. Voor de bewoners Torckdael 
zijn dat volstrekt onbekende namen, al zijn ze om goede redenen gekozen. Piet Aben 
 
Foto: Lubbert Adolph Torck als Baron, een van de gevelstenen in Torckdael, gemaakt door Toon Rijkers. 
 


