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Twee muurtjes in de Veerstraat
Tijdens het saneren van vervuilde grond in de tuinen aan de Veerstraat1, kwamen in de achtertuin
van nummer 110 twee muurtjes tevoorschijn2.(Afb. 1) De bewoners dachten aan overblijfselen van
muren van eerdere woningen en vroegen de Werkgroep Archeologie Wageningen (WAW) om meer
informatie. Als werkgroep moesten we het doen met foto’s en beschrijvingen want inmiddels was ter
plaatse reeds schone grond opgebracht.
Gezien de onderlinge afstand van de muurtjes en de aard van het metselwerk is het onwaarschijnlijk
te maken te hebben met overblijfselen van eerdere opgaand
muurwerk. Het geheel wekt de indruk een restant te zijn van een
vroegere afvoer die overkluisd moet zijn geweest met een
gewelf of een afdichting van planken of luiken. De maker van
eerdergenoemde foto meldde: ‘[het geheel] loopt recht naar
achter richting dijk’.3 De aard van de stenen en specie duidt niet
op een zeer hoge ouderdom, zonder metingen blijft het gissen,
maar ouder dan 19e-eeuws lijkt het metselwerk echter niet te
zijn.
Onderzoek in de Kadastrale Archieven wijst uit dat het huidige
huizenblok Veerstraat 110-118 voor het eerst werd ingemeten in
oktober 19344, de huizen zullen kort hiervoor gebouwd zijn. Dit
blijkt ook het kadastraal leggerartikel, dat de bouw van de
Afb. 1. De twee muurtjes in de achtertuin
huizen meldt in 1934. Het perceel bestaat volgens de legger uit
van Veerstraat 110. (Foto Twan de Vos).
5 huizen, erf en ½ sloot5
In 1959 werd het perceel E 3447 verkocht, dat beschreven staat als ‘5 huizen, erf en ½ sloot’6 Het
werd vernummerd tot E4362 en vervolgens beschreven als ‘5 huizen en tuin’. Net als bij latere
verkoop in 19717 wordt de sloot wordt niet genoemd, mogelijk is deze dus rond 1959 gedempt.
Wanneer de sloot aangelegd is blijkt niet te achterhalen. Op het kadastraal minuutplan uit 1832 staat
deze niet aangegeven op een hulpkaart uit
1906 echter wel.8 Het is aannemelijk dat de
onlangs aangetroffen afvoer uitmondde in de
sloot, die dus ergens tussen 1832 en 1906
moet zijn aangelegd.
In Wageningen werd het rioolstelsel rond
eind jaren ’20, begin jaren ’30 van de
twintigste eeuw aangelegd9. Daarna werden
dus ook geen tonnetjes meer gebruikt die
opgehaald werden door de strontkar, hoewel
er nog tot na WO2 op de stadsgracht en
Afb. 2. Kaart uit ca. 1925 met daarop aangegeven het complex
van sloten (ter verduidelijking is de blauwe kleur benadrukt).
bijvoorbeeld de Dijkgraaf werd geloosd.
(Gelders Archief, zie eindnoot 10)
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Mogelijk werd de afvoer achter Veerstraat 110 dus gebruikt om rioolwater te lozen op de al
aanwezige sloot. Een kaart van de Dijkstoel uit ca. 192510 toont in het blok ‘Rustenburg’ meerdere,
met elkaar in verbinding staande sloten, die uiteindelijk uitmondden in de stadgracht, naast de
zogenaamde ‘leerlooiershuisjes’(Afb.2).
De WAW heeft door middel van georeferentie in het programma QGIS oude kaarten exact
geprojecteerd op de huidige kadastrale percelen11 (Afb. 4). Hieruit blijkt dat tot ca 1934 op de huidige
locatie van huizenblok Veerstraat 110-118 de (voormalige) herberg ‘De Vette Hen’ was gevestigd12.
Dat deze herberg al in 1526 bestond, blijkt uit archiefstukken over de aanleg van de noordelijke
kasteelmuur13. Aan de andere kant van de Grebbedijk lag trouwens Herberg ‘Het Roode Hert’. Beide
herbergen staan fraai aangegeven op de kaart van B. Elshoff
uit 172214 (Afb. 3). Een detail van een kaart15 uit ca. 1820,
honderd jaar later, vermeldt naast deze herbergen ook nog
herberg ‘De Molen’, aan de andere kant van de Veerstraat,
tegenover de twee voornoemde etablissementen.
Eeuwenlang heeft men dus geen dorst hoeven lijden op deze
locatie. Oorspronkelijk liep de Grebbedijk tussen de Vette
Hen en het Roode Hert door, totdat deze rond 1860 (n.a.v.
de grote dijkdoorbraak in 1855) werd omgelegd ten oosten
van het Roode Hert en dus zijn huidige tracé kreeg16.
Afb. 3. Herbergen 'De Vette Hen' en 'Het
Roo(de) Hert' aangegeven door B. Elshoff in
1722. Het andere gebouw is later bekend als
Herberg ‘De Molen’. (Gelders Archief, zie
eindnoot 14).

Het is ook goed mogelijk dat de aangetroffen afvoer dateert
van vóór de bouw van het huizenblok Veerstraat 110-118 in
1934 en bijvoorbeeld verband houdt met “De Vette Hen”.
Een restant van een eerder opgaand bouwwerk van voor de
realisatie van het huidige huizenblok in 1934 kan het in ieder

geval niet zijn.
Inmiddels zijn de afgegraven percelen weer opgehoogd met schone grond en kunnen de tuinen weer
aangelegd worden.
Samenvattend:
Naar aanleiding van bodemsanering werd in oktober 2018 een tweetal muurtjes aangetroffen in de
tuin van Veerstraat 110. Bewoners maakten hier foto’s van en vroegen de WAW wat dit geweest kon
zijn. Het meest waarschijnlijk is dat het de restanten zijn van een negentiende of twintigste -eeuwse
afvoer, uitmondend in een sloot die daar tot 1959 heeft gelegen. Mogelijk verloor de afvoer zijn
functie al rond 1930, toen in Wageningen riolering werd aangelegd. De sloot waar aanvankelijk in
geloosd werd maakte deel uit van een stelsel sloten op het terrein bekendstaande als ‘Rustenburg’
dat uitmondde in de Wageningse stadsgracht. Ook is het denkbaar dat deze behoorde bij eerdere
bebouwing op die plek, namelijk herberg ‘De Vette Hen’. De splitsing Veerstraat Grebbedijk was
destijds voorzien van maar liefst drie etablissementen: naast ‘De Vette Hen’ ook nog ‘Het Roode
Hert’ en herberg ‘De Molen’.
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Afb. 4. Projecties van kaartwerk d.m.v. georeferentie in QGIS (WAW - E. van Dorland 2018), zie eindnoot 11
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Noten en bronnen:
1

Gemeente Wageningen, Project Bodemsanering Veerstraat 110 t/m 118 en Veerstraat 130 t/m 140a, via
https://www.wageningen.nl/inwoners/Projecten/Bodemsanering_Veerstraat
2
Foto: Twan de Vos, bewoner Veerstraat 112
3
Mededeling: Twan de Vos per e-mail dd. 23-10-2018
4
Kadastraal Archief, Gem. Code WGN00 Sectie E Hulpkaart 564
5
Kadastraal Archief, Gem. Code WGN00 Leggerartikel 4665 Reeks 2
6
Idem, Leggerartikel 4665 Reeks 3 regel 15
7
Idem, Leggerartikel 4665 Reeks 3 regel 18
8
Kadastraal Archief, Gem. Code WGN00 Sectie E Hulpkaart 713
9
Zie hiervoor diverse Wageningsche Couranten en raadsverslagen uit genoemde periode
10
Gelders Archief, Toegang 1963 Inventaris 681, “Kadastraal plan van de gemeente Wageningen sectie E en I,
Bovendijkgraafse landen, 8e polder, weergevende de bebouwing tussen de Grebbedijk en de Veerstraat ten
oosten van de stadsgracht” datering ca 1925
11
Reconstructie (WAW – E. van Dorland 2018) d.m.v. georeferentie in QGIS aan de hand van Kadastraal
Archief, Gem. Code. WGN00 Sectie E, hulpkaarten 326, 564 en 713. Verder de actuele kadastrale grenzen en
bebouwing alsmede de opentopo kaart.
12
Op het kadastrale minuutplan van 1832 aangeduid als Sectie E perceelnummer 166
13
Uit een oorkonde d.d. 27 Oktober 1527 aanwezig in het Gelders Archief, Toegang 0001 (Graven en hertogen
van Gelre, graven van Zutphen), Karel van Egmond (1492-1538), 4. XIV Libri, blijkt dat de Noordelijke
kasteelmuur aangelegd moest worden, vanuit de reeds voltooide poorttoren langs de wal in de richting van ‘De
Vette Hen’: “langes den wall bis anden hoick toe nae der Vette Henne dair die nije toirn liggen sall”. Dit is
overigens heel letterlijk uitgevoerd; dit blijkt als men een zichtlijn reconstrueert vanaf het centrum van de
noordelijke poorttoren richting de voormalige locatie van de Herberg [EvD 2018].
14
Gelders Archief, Toegang 1538 Inventaris 0004, “Landerijen bij Wageningen en Ede behorende aan de familie
Torck” door B. Elshoff, datering: 1722.
15
Gelders Archief, Toegang 0875 Inventaris 309, De aanleg van de nieuwe straatweg Arnhem-Utrecht door de
gemeente Wageningen, datering ca.1820.
16
Tussen maart 1858 en 1861 blijkens twee kaarten uit het Gelders Archief, Toegang 1963 Inventaris 34 en
Toegang 1964 Inventaris 280. Het Kadastraal Archief, Gem. Code WGN00 Leggerartikel 1914 Reeks 1, wijst uit
dat de dijk in 1861 ‘herschat’ is, een datum van aanleg is hieruit niet af te leiden.
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