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Verknocht
TEN GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

U bent verknocht aan Wageningen. Net als ik. Anders waren we geen lid van Oud-Wageningen 
geworden en lazen we dit blad niet. In de ruim veertig jaar dat ik hier nu woon is deze plaats mijn 
thuis geworden. Hier hoef ik niet meer weg, al houd ik nostalgische gevoelens voor mijn Limburgse 
geboortegrond. Hier hebben mijn vrouw en ik ons geworteld, hier hebben we collega’s en vrienden 
leren kennen voor het leven. Zo is het ongetwijfeld ook u vergaan. Onze columniste in dit nummer 
Tanja Ledoux weet die ontwikkeling uitstekend te verwoorden. Zij is een geboren Wageningse, ze 
voelt zich verknoopt met de stad. Zo ook Arno Boon, die wij voor dit nummer spraken: hij kwam 
als student, studeerde niet af, maar kreeg wel iets met Wageningen en bleef. Ik lees hun verhalen 
en constateer net als zij: hier geboren of hierheen getogen, je bent Wageninger en dat voelt goed. 
Geen wonder dat je dit Wageningen wilt leren kennen. Wat is zijn geschiedenis, wat is hier allemaal 
gebeurd? Wie waren de mensen die deze plaats hebben gemaakt tot een aangename plek om te 
wonen en te werken? 
Als redactie willen wij die vragen helpen beantwoorden, voor ons zelf en voor u. Daar kunnen we 
uw hulp trouwens best bij gebruiken. Steek ons een (schrijvende) hand toe en wij pakken hem met 
beide handen vast.

Piet Aben, eindredacteur
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van de studentenvoetbalclub GVC werd, is hij uiter-
aard – gezien zijn opleiding – in de geschiedenis 
van de club gedoken. ‘Clubmoeder’ Diny van Ernst 
bleek een schat aan GVC-erfgoed al wel dertig jaar 
in huis te hebben. Daaronder de beker en een paar 
vaandels. Ze had die kostbaarheden in de jaren 
tachtig thuis in een kast opgeborgen omdat het 
spul toch ergens veilig moest staan. ’Zo is het altijd 
gegaan’, vergoelijkt Benthem, ‘spullen van de club 
lagen altijd thuis bij de leden. We hadden geen 
clublokaal. Een goed archief is er nooit geweest. 
Een echt geheugen heeft zo’n club van in- en uit-
vliegende studenten niet’. 
Bekend is wel dat de beker tijdens de oorlog onder 
de grond is verborgen, maar waar hij daarvóór en 
erná stond, niemand die het weet. 

Door Piet Aben
‘We vonden het zelf natuurlijk wel heel leuk 
toen we de lange historie van die beker ontdek-
ten. Maar het was voor ons een complete verras-
sing dat er voor de onthulling zoveel belangstel-
ling zou zijn’. GVC-voorzitter Maarten Benthem 
is historicus, het is vooral aan hem te danken dat 
de beker en daarmee de vroege voetbalhistorie 
van Wageningen dezer dagen in de belangstel-
ling staat. ’Er waren wel honderd mensen bij de 
presentatie van de beker’, zegt hij met zichtbaar 
plezier, ‘en vanaf dat moment is de interesse niet 
meer opgehouden. Het lijkt wel of iedereen nu op 
zoek is naar oude trofeeën. Die beker heeft een 
hoop reuring veroorzaakt’.
Toen Benthem een paar jaar geleden voorzitter 

Wageningen viert nogmaals de 
oudste voetbalbeker van het land

Wageningen heeft de oudste voetbalbeker van ons land, hij staat sinds  
7 februari fraai uitgestald en goed verzekerd in het universitaire sportcentrum 
De Bongerd. Plotseling was hij in het nieuws, opgedoken uit een vergetelheid 
van tientallen jaren. Het is een zilveren wisselbeker die de voetbalclub 
Victoria, voorganger van het tegenwoordige GVC, mocht behouden door 
drie keer achtereen kampioen te worden van Oost-Nederland.

Wethouder Han ter Maat 
en GVC-voorzitter Maarten 
Benthem tonen de gevier-
de beker aan het publiek. 
Volgens de KNVB een van 
de weinige kostbare erf-
stukken van het vroegste 
Nederlandse voetbal.  
De beker is in 1894 door de 
Londense firma Bussey & 
Co. gemaakt en lijkt spre-
kend op de FA Cup uit het 
Engelse voetbal.  
Foto Guy Ackermans
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Het elftal van Victoria in 
het kampioensjaar 
1899-1900. Voorzitter  
H. van Beuningen showt 
de kampioensvaan; in 
het midden achter de 
beker aanvoerder Max 
Offers. Foto Collectie 
GVC

Bronnen
.  Geschiedenis van Wage-

ningen, hoofdstuk 14: 

Schouwburg voor de klei-

ne man. Wageningen 2013

. www.gvc-wageningen.nl

.  www.sportgeschiedenis.nl

.  Voetbal International,  

jg. 47, nr.40

Go Ahead 1886-1903
Het Wageningse voetbal begon eind jaren 
zeventig van de negentiende eeuw. Dat was 
grotendeels te danken aan de toen binnenstro-
mende studenten van de rijkslandbouwschool die 
in 1876 was begonnen. Sport was toen alleen iets 
voor de weinige mensen die zich vrije tijd konden 
permitteren, de betere standen en ja, ook 
studenten. Aanvankelijk vormden de voetballers 
een sectie van de cricketclub van de gegoede 
Wageningse burgerij, maar op 4 december 1886 
richtten zij een eigen vereniging op, de Wage-
ningse Cricket- en Voetbalvereniging Go Ahead.  
Er werd gespeeld tegen clubs uit Amsterdam,  
Den Haag en Rotterdam. Dat was ver weg voor die 
dagen en dat bleek al gauw zo bezwaarlijk dat Go 
Ahead het bondsbestuur vroeg om een afzonder-
lijke oostelijke competitie op te zetten. Deze 
kwam in 1896 tot stand. 
Go Ahead was succesvol, het was de eerste niet-
westelijke club die uitkwam in de eerste klasse. Een 
paar keer werd zelfs de landelijke finale bereikt. 

Victoria 1892-1903 
Go Ahead maakte de fout alle aandacht te rich-
ten op het eerste elftal, dat vooral bestond uit stu-
denten van de hogere landbouwschool. De jon-
kies van de middelbare landbouwschool (en de 
HBS) voelden zich tekort gedaan, zij richtten op 22 
februari 1892 Victoria op. De nieuwe club boekte 
na een paar jaar al grote successen. Dat was vooral 
te danken aan één speler, Max Offers, een student 
uit Rotterdam. Onder zijn leiding werd Victoria al 
snel een topclub in de oostelijke competitie. In 

1898-1899 werd het kampioenschap van de twee-
de klasse behaald, een jaar later, 1899-1900, zelfs 
al dat van de eerste klasse. Aartsrivaal Go Ahead 
was dat seizoen met 10-1 verslagen! Daarmee ver-
huisde de fraaie wisselbeker, waar dezer dagen 
de aandacht naar uitgaat, van de vorige winnaar 
Vitesse naar Wageningen. Ook in 1900-1901 en 
1901-1902 werd Victoria weer kampioen van het 
oosten. De beker was vanaf dat moment eigen-
dom van de Wageningers. Helaas moesten ze in 
de landelijke finale alle drie de keren  buigen voor 
de westelijke kampioen, HVV uit Den Haag. Maar 
Max Offers redde de eer ruimschoots toen hij in 
het seizoen 1900-1901 in het Nederlands Elftal 
werd gekozen en daar zelfs aanvoerder werd.

Go Ahead Victoria Combination (GVC) 1903
Daarna was het met de successen van Go Ahead 
en Victoria plotseling gedaan. Na het seizoen 
1902-1903 verloren beide clubs hun beste spelers, 
onder wie Max Offers. Twee clubs op het hoogste 
niveau bleek te veel van het goede voor het klei-
ne Wageningen. Nog voor het nieuwe seizoen, 
op 14 september 1903, hadden de besturen al een 
fusie rond, Go Ahead Victoria Combination (GVC). 
Alle rangen studenten waren weer bijeen in een 
en dezelfde club. Het eerste jaar eindigde de fusie-
club jammerlijk op de laatste plaats, maar ze hoef-
de niet te degraderen: de bond vond dat men dit 
‘het voetbalbolwerk van het Oosten’ niet kon aan-
doen.  Langzaam maar zeker klom GVC daarna 
omhoog op de competitieladder tot in de seizoe-
nen 1910-1911 en 1911-1912 het oostelijk kampioen-
schap werd behaald. Beide keren moest tegen de 
westelijke kampioen Sparta Rotterdam worden 
gespeeld om het landelijk kampioenschap, beide 
keren werd echter verloren. 
Maar tussendoor, in 1911, presteerde GVC het in 
Amsterdam bij het eerste internationale Ajax-
toernooi de beker te winnen door Ajax te verslaan 
evenals de FC Antwerp en Lloyd Bremen. 

Middenmoter
GVC speelt al tijdenlang geen topvoetbal meer. 
Het eerste elftal is tegenwoordig een aardige 
middenmoter in de 4e klasse KNVB, waar het 
speelt tegen amateurclubs uit Rhenen, Randwijk, 
Kesteren en natuurlijk Wageningen. 
Bij het honderdjarige bestaan in 2003 kreeg 
GVC het voor elkaar een elftal van Sparta naar 
Wageningen te halen. Wie weet zat er wel een 
ludieke revanche in voor de verloren finales van 
destijds. Maar ook nu werd verloren (15-0!). Het 
bier vloeide na afloop niettemin ongeremd. 

http://www.gvc-wageningen.nl
http://www.sportgeschiedenis.nl
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Knooppunten
Dit gaat over knooppunten in mijn Wageningse leven. Inmiddels stap ik hier, met 
uitzondering van enkele jaren, al 57 jaren rond. Geboren en getogen dus. Een 
Wageningse Jongere van een zekere leeftijd… Ik combineer mijn werk en gezin 
met mantelzorg voor mijn moeder. Mijn situatie geeft me het gevoel te leven in 
een tijdsgewricht. Met daarin steeds meer Wageningse knooppunten, oftewel 
gebeurtenissen uit mijn verleden, of het verleden van mijn vader en moeder, of 
opa en oma, die in mijn huidige leven een rol spelen of betekenis krijgen. Zijn die 
knooppunten toeval? Of zijn ze normaal, omdat ik hier ben opgegroeid? 

Mijn eerste herinnering: ik vind een lege granaathuls in de moestuin van het huis 
van mijn grootouders aan de Veerstraat. Bij mijn eerste logeerpartij aldaar ontdek 
ik kogelgaten in de zoldermuren. Een halve eeuw later besteed ik zoveel tijd als 
haalbaar aan het Wagenings erfgoed in museum De Casteelse Poort, waar de 
herinnering aan WO2 een belangrijke rol speelt.

Mijn schooltijd: zes jaar lang naar de Openbare School 1 (aan de Ritzema Bosweg), 
waar de lokalen zijn voorzien van hoge ramen aan de gangkant. Ik herinner me de 
niet zo frisse lucht in de toiletruimtes. Vijfendertig jaar later breng ik mijn kinderen 
dagelijks naar school in hetzelfde pand. Gelukkig zijn de toiletruimtes sterk 
verbeterd… 

Als vijfjarig ukkie liep ik mee in de optocht bij de viering van 700 jaar stadsrechten. 
Mijn vader, sowieso nooit thuis vanwege zijn drukke werk aan de Boterstraat 
en Herenstraat, was al maanden tevoren bezig om jubileumactiviteiten te 
realiseren. Zo was hij in 1963 mede-schenker van de stadsfontein en organiseerde 
de grote sportmanifestatie Gymwa. 50 jaar later loop ik in middeleeuwse kledij 
mee in de optocht bij de viering van 750 jaar stad, en regel ik me suf om allerlei 
museumactiviteiten in dit jubileumjaar te realiseren.

Jarenlang volg ik turnlessen bij HBS, de sportvereniging waar mijn ouders elkaar 
leerden kennen, in, pakweg, 1940. Als puber houd ik de lessen voor gezien. 
Inmiddels is uit HBS de atletiekvereniging Pallas ’67 ontstaan. En bij Pallas 
start mijn zoon zijn sportieve activiteiten, die na enige jaren nationale gouden 
medailles opleveren op het onderdeel 400 m horden en de titel Wagenings 
sporttalent van het jaar. 

In 2014 was het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, met 
gevolgen voor Nederland en Wageningen. De Casteelse Poort realiseert over dit 
onderwerp een mooie tentoonstelling. Dan doemt de vraag op waar opa Ledoux 
vandaan komt… Na enige uitzoekerij worden mijn Belgische roots duidelijk: hij 
koos ervoor het oorlogsgeweld van 1914 in zijn geboortestreek onder Luik te 
ontvluchten, en streek na enige omzwervingen neer in Wageningen...

En dan twee van vele bijbaantjes: vanaf ca. 1980 als tekstverwerkster met een 
‘composer’, ‘n soort geavanceerde elektrische typemachine, in opdracht van 
Hupsaprint, een voorloper van het huidige GAW ontwerp+communicatie, waar nu 
de nieuwste versie van het tijdschrift van Oud-Wageningen wordt geproduceerd. 
Of rond 1988, aan de slag met een primitieve computer voor een bedrijfje, dat was 
gevestigd aan Bowlespark 1a, waar nu het museum zit...
Een greep uit vele knooppunten... Toevallig? Niet toevallig? Heeft u ook zulke 
ervaringen? Wat zijn ze waard? Wie het weet mag het zeggen.

Tanja Ledoux

COLUMN

Tanja Ledoux is geboren 
en getogen Wageningse. 
Ze voelt zich verknoopt 
met de stad. Zij is ver-
bonden aan de commu-
nicatieafdeling van de 
Hogeschool Arnhem Nij-
megen, als vrijwilligster 
is zij lid van het bestuur 
van museum De Casteel-
se Poort, waar ze even-
eens verantwoordelijk is 
voor de communicatie. 
Op de foto zien we haar 
in de optocht ‘Loop der 
Tijden’ bij de viering van 
750 jaar stadsrechten, 15 
juni 2013.  
Foto Marjet van Veelen

Oud-Wageningen    2 - 2015
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Arno Boon, self made 
man. Foto BOEi

6

Door Toon Jansen 
Arno Boon is een self made man. Van de ene ‘klus’ 
naar de andere heeft hij ’door gewoon dingen te 
doen het vak geleerd’, een vak waarin organise-
ren centraal staat. Op zijn achttiende wilde Arno in 
Delft bouwkunde gaan studeren, maar hij vond de 
stad grauw en er waren weinig meisjes, dus koos 
hij voor de Landbouwhogeschool met zijn brede 
faculteit, maar ‘kruiste de verkeerde studie aan’: 
plantenziektekunde. Zijn conclusie was al snel: 
‘in de wetenschap ga ik niet gelukkig worden’. 

Zoekende
Vooralsnog bleef Arno Boon zoekende: hij 
was actief binnen de WSO (Wageningse 
Studentenorganisatie) en had een jaar zitting in 
de Faculteitsraad. In 1983 kraakte hij met anderen 
de Pudoc-barakken aan de Marijkeweg. ‘Ik leerde 
toen projectontwikkeling van de andere kant ken-
nen: een projectontwikkelaar die een ‘ladenplan 
uit de kast trekt om ons weg te krijgen’. 

IN  GESPREK MET...  ARNO BOON

‘ Het verhaal moet worden doorverteld’

In 1988 werden de barakken ontruimd en afge-
broken, maar ‘er is op die plaats nog steeds niets 
gebouwd!’
In 1986 meldde Arno zich bij het actiecomité 
Bovenste Polder (Junt Halbertsma, Wim Som-
broek en Pieter Roza), dat de steenfabriek die in 
1965 gesloten was en opgekocht door de 
gemeente, van de ondergang wilde redden. Met 
vrijwilligers werd op de dinsdag-klusdagen in de 
loop van jaren de (‘leeggeroofde’) fabriek weer 
water- en winddicht gemaakt. In 1994 nam hij met 
Han Wartna het stokje over van het actiecomité. 
Er lag een subsidie van de gemeente; er moest nu 
een exploitatieplan komen. Bij Staatsbosbeheer 
– inmiddels eigenaar van de uiterwaarden en de 
steenfabriek – overheersten toen nog de  ‘groene 
doelstellingen’. De vraag ‘wat willen we met 
monumenten?’ werd in het geval van de 
Bovenste Polder evenwel door de Directie 
Gelderland positief beantwoord. ‘Nu moest er 
doorgepakt worden’.
In 1995 werd de Stichting Bovenste Polder opge-
richt. Op advies van Gerben Kuipers (‘organiseer 
je draagvlak’) werden er voor het bestuur ‘partij-
en’ aangezocht die daadwerkelijk het plan kon-
den steunen: voorzitter werd een ondernemer uit 
Ede (Wim Hilbron) en leden waren Hidzer Gorter 
(hoofd juridische zaken universiteit), Arnold 
van Swaay (een Wageningse bouwer), Maarten 
Sigmond (steenindustrie) en Hans Renes (‘cultuur-
historisch geweten’). Een van de leden vroeg zich 
bij de oprichtingsvergadering af of er een head-
hunter aan het werk was geweest. Ook wethou-
der Blankestijn, die het bestuur op een terras aan 
de markt trof, was onder de indruk: ‘Nu geloof ik 
erin; met dit gezelschap gaat het jullie lukken’. 

‘Steentjes’ kopen
Voor het tweetal Boon-Wartna lag er nu een aan-
tal opgaven, waarbij met name fondsenwerving 
centraal stond: het mede door het bureau Roza 
gemaakte plan was begroot op 1,8 miljoen gul-
den. Publiciteit was daarbij van essentieel belang 
voor het aantrekken van sponsors, subsidie- 
gevers en donateurs. Zo werd o.a. een ‘klusdag’ 
(zoals die tussen 1986 en 1995 gehouden wer-
den) ‘nagespeeld’ voor het tv-programma Van 
Gewest tot Gewest en werd zes keer het locatie-
theater ‘Westkaai’ opgevoerd (de bezoekers wer-
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den per boot vanaf de haven aangevoerd). Hierbij 
werd steeds nadrukkelijk gerefereerd aan het 
naderende Jaar van het Industriële Erfgoed (1996). 
Er werden fondsen geworven, donateurs konden 
‘steentjes’ kopen en er werd op de bouwkosten 
bespaard, met name doordat via het bestuurslid 
Van Swaay al het hout voor inkoopsprijs kon wor-
den gekocht. Toen er uiteindelijk nog 30.000 gul-
den ontbrak, werd voor een 80-tal familieleden, 
vrienden en kennissen een klusweekend georga-
niseerd, waarin o.a. alle pannen van het dak wer-
den gehaald. De bouw kon beginnen en werd 
tussen september 1996 en december 1997 vol-
tooid. Op 1 januari 1998 ‘ging de Bovenste Polder 
in exploitatie’ en sindsdien is er nooit leegstand 
geweest. In 2000 werd de Bovenste Polder een 
Rijksmonument. In 2002 werd met subsidie van de 
provincie de schoorsteen hersteld en in 2013 werd 
hij weer op zijn oorspronkelijke hoogte gebracht. 
In 2003 werd de steenfabriek (inmiddels bewoond 
en gebruikt door o.a. Wageningse kunstenaars) 
eigendom van BOEi (Nationale Maatschappij tot 
Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van industri-
eel erfgoed).

Rode draad
De rode draad van dit verhaal is, ‘wie houdt het 
vuurtje gaande?’ Arno zag zich duidelijk in die rol. 
‘Je moet een bord voor je kop hebben’, enerzijds 
‘om de tomaten af te weren’, anderzijds om je niet 
van het uitgezette spoor af te laten leiden. ‘Het 
moet een bord zijn met twee gaatjes erin, dan blijf 
je koersvast’. Je moet daarbij ook geluk hebben; 
zo was de bouwvergunning net rond voordat er 
na  de watersnoden van 1993 en 1995 nieuwe wet-
geving tot stand kwam voor het beheer van dijken 
en uiterwaarden.
Terwijl het werk aan de Bovenste Polder zijn vol-
tooiing naderde pakten Boon en Wartna een ‘nieu-
we klus’ aan: de verbouwing van Zaadcontrole 
(een schepping van Rijksbouwmeester van 
Lokhorst, nu een gemeentelijk monument) ten 
behoeve van de vestiging van kennis- en agro-
gerelateerde bedrijfjes. Dit paste in het beleid van 
de gemeente, die toch een taaie onderhande-
laar bleek bij de verkoop. Het duo had echter een 
belegger als partner die volhield. Dit project werd 
in 2001 afgerond en, ook al was er tijdelijk van-
wege de crisis na 2008 wat leegstand, nu is het 
gebouw weer volledig bezet.

Kans grijpen
In 2002 ‘was ik klaar met de Bovenste Polder en 
had ik het geluk dat BOEi een nieuwe directeur 
zocht en ik mijn ervaring kon inbrengen; dit was 
eigenlijk wat ik wilde. Voor BOEi was het erop of 
eronder; er waren nog geen projecten en ik kreeg 

De Bovenste Polder in 
2013 na het restaureren 
van de schoorsteen tot  
originele hoogte. Foto 
Carleen van den Anker

De Watertoren op de 
Berg waar BOEi vergader-
accommodatie wil reali-
seren voor Future Centre 
Wageningen.  
Foto Jan van Dalen / BOEi 

een jaar de tijd’. BOEi heeft zich onder direc-
tie van Arno Boon sterk ontwikkeld, heeft nu 
een balans van 30 miljoen euro, 25 man in dienst 
en 65 gebouwen in bezit. Een prestigieus pro-
ject dat recent is aangekocht, is de voormalige 
Blokhuispoortgevangenis in Leeuwarden die een 
nieuwe bestemming als multifunctioneel cultu-
reel centrum moet krijgen. In 2018 is Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad van Europa!  
De Blokhuispoort is geen industrieel erfgoed, 
evenmin als de boerderijen en kerken die de laat-
ste jaren in het vizier van BOEi gekomen. Maar 
‘we moeten er wel steeds een functie voor vin-
den; dat is de uitdaging’. ‘Gelukkig zien we dat 
monumenten een extra aantrekkingskracht heb-
ben en lukt het BOEi goed om onze gebouwen te 
vullen en verhuurd te houden’.
In de jaren 2002-2006 zat Arno in de Wageningse 
gemeenteraad. In zijn portefeuille had hij cul-
tuur en economie, een combinatie waarbij vrij-
wel automatisch zijn belangstelling voor nieuwe 
functies voor oude gebouwen van pas kwam.  
Hij wilde graag ‘de kans grijpen om een idee te 
lanceren’ en beet zich vast in het ‘kralensnoer’ 
van De Wereld tot op de Berg waarlangs vele 
gebouwen leegkwamen of zouden verdwijnen. 
Via dat ‘snoer’ kwam hij ook terecht bij het roem-
ruchte stadion op de Berg en de plannen voor 
een daar te vestigen Future Center. Hij trad, nadat 
hij raadslid af was,  toe tot het stichtingsbestuur 
en is optimistisch met betrekking tot de inspraak 
die binnenkort zal plaatshebben. BOEi is een 
partner bij dit project!
Tussen de bedrijven door deed Arno ook nog 
een ‘privé klus’. In 2007 kocht hij een vervallen 
boerderijtje aan de Grintweg en trok hier in met 
zijn vrouw en drie kinderen. Daarmee is tevens 
een van de oudste boerderijen van Wageningen 
gered.

Doorvertellen
Een belangrijke les die Arno geleerd heeft uit zijn 
bemoeienis met het herwaarderen van monu-
menten, een les waarvoor volgens hem subsi-
diënten te weinig aandacht  hebben, is dat ‘het 
verhaal moet worden doorverteld’. Bij het over-
leg raadt hij aan om tenminste 1% van het sub-
sidiebedrag hieraan te besteden, bijvoorbeeld 
voor een website die niet alleen het verhaal van 
het monument vertelt, maar ook rapporteert 
hoe de herbestemming en restauratie zijn aan-
gepakt. ’Monumentenzorg moet geen hobby 
van deskundigen zijn, maar iets wat we dicht bij 
de burger brengen. Verhalen van gewone men-
sen helpen daarbij. Van zo’n fabrieksgebouw 
weten we anders over 30 jaar niet meer wat het 
geweest is’.

Het loont de moeite de website 
www.boei.nl te bezoeken.

http://www.boei.nl
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De doopsgezinden in Wageningen

Kerk van vrijheidsoptimisme

Wageningen profileert zich als Stad van de Bevrijding, 
maar kan ook gelden als een echte oorlogsstad: 
Wageningen lag tweemaal midden in de gevechtslinies, 
werd tweemaal geëvacueerd en werd ook tweemaal 
gedeeltelijk in puin gelegd. In dit oorlogsgeweld 
sneuvelde ook het kleine doopsgezinde kerkje, dat in 
1901 tot stand was gekomen. 

Door Gerke van Hiele
Het kerkje stond zusterlijk naast de eveneens ver-
nielde synagoge uit 1903 aan de rand van de oude 
stad, vanouds de plek voor dissenters, gedoog-
de minderheden. Na mei 1940 stonden alleen de 
zwartgeblakerde muren met resten van de ramen 
overeind. Kort hierna werden de ruïnes gesloopt. 

Rijkeluiskerk
Het straatje langs de rand van de oude vesting 
stond bekend als ‘t Walletje (nu: Walstraat). Het 
kerkje werd op de tweede en de vierde zondag 
gebruikt door de doopsgezinden, op de eerste 
zondag door de Nederlandse Protestanten Bond 
(NPB) en op de derde zondag door de Lutheranen. 
Het waren grotendeels nieuwe Wageningers die 
hier kerkten, mensen van de Landbouw-
hogeschool en de Landbouwinstituten. In 1895 was 
emeritus-predikant ds. B. Cuperus uit Zutphen in 
Wageningen begonnen met catechisatielessen en 
maandelijkse godsdienstoefeningen. Daaruit 
ontstond in 1896 de doopsgezinde gemeente voor 
Wageningen en omstreken. Deze was de moderne 
richting toegedaan, maar voor de plaatselijke 
bevolking was het niet zo duidelijk of de kerk op 
‘t Walletje nu een lutherse, protestantenbondse, 
doops-gezinde of vrijzinnige kerk was en dus 
noemde men het maar eenvoudigweg de 
‘rijkeluiskerk’. Dit vriendelijke kerkje met zijn 
intieme sfeer en gekruiste tongewelf van donker 
geolied grenenhout, crème gekleurde muren en 
getraceerde ramen was ontworpen door architect 
C. Honigh uit Velp in neorenaissance stijl. Het had 
150 zitplaatsen, gebruikelijk voor protestantse 
kerken uit die tijd. Na het bombardement waren 
van kerk en inventaris alleen twee blauwe 
tegeltableaus over, die uiteindelijk in 2005 een 
mooi plekje zouden krijgen in de nieuwe kerk.

Dominee Bart Dufour
Dominee Dufour (1903-1976), herder en leraar bij de 
doopsgezinden in Sappemeer, had op 14 april 1940 
al gepreekt in Wageningen. Op de ledenvergade-
ring van 1 mei werd besloten hem te beroepen, 
maar pas na de terugkeer uit de evacuatie van mei 
‘40 werd weer contact met hem opgenomen en op 
10 november 1940 deed hij intrede in de aula van 
de Landbouwhogeschool. 
De eerste oorlogsjaren woonde hij in de pasto-
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Dominee Bart Dufour

Rechts: de ‘dissenters’ 
aan ‘t Walletje met links 
de synagoge en in het 
midden de doopsgezin-
de ‘rijkeluiskerk’. Foto 
Gemeentearchief

rie aan de Hamelakkerlaan 7 (nieuwe numme-
ring 23) in de Sahara. Deze wijk werd zwaar getrof-
fen bij bombardementen die voorafgingen aan de 
slag om Arnhem. Dufour stond zelf op het moment 
van de inslag, 17 september 1944 om 11.23 uur op 
de kansel, maar de onderduiker die hij huisvest-
te om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen 
kwam om het leven. Er vielen in totaal 40 dode-
lijke slachtoffers. Na de tweede evacuatie, per 1 
oktober 1944, keerde Dufour op de fiets begin mei 
weer terug naar Wageningen. Wat hem bijzonder 
trof? Bij alle verwoesting, zei hij achteraf, was er de 
schoonheid van de eiken aan wat nu de Generaal 

Foulkesweg heet. ‘Ze stonden er als een teken van 
het nieuwe leven dat doorgaat’. 

Kerken in het lab
Voor de kerkdiensten gebruikte men in de 
jaren 40 de collegezaal van het laboratorium 
voor Plantkunde van professor Reinders aan de 
Arboretumlaan, inmiddels onderdeel van Het 
Depot, schuin tegenover het perceel waar veel 
later de nieuwe kerk zou verrijzen. 
Velen deden hun best om voor de zondag in de 
smalle amfitheatervormige zaal voor een gewijde 
omgeving te zorgen. De amanuensis zorgde voor 
toezicht en verwarming en kreeg daarvoor een 
aparte vergoeding. Een huisorgeltje begeleidde 
de gemeentezang. Er werd gerouwd en getrouwd. 
Dufour ging voor, bad en las, vertolkte voorin 
beneden in de zaal zijn boodschap en de gemeen-
te keek meer of minder geboeid op haar voorgan-
ger neer. Dit was zeker in die jaren een vrij onge-
bruikelijke positieverdeling tussen voorganger en 
gemeente, en het is nauwelijks verrassend te con-
stateren dat tien jaar later in de nieuwe kerk deze 
rollen letterlijk werden omgedraaid en Dufour een 
hoge kansel tot zijn beschikking kreeg. 

Mystiek of strak?
De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe 
kerk slokten veel tijd op. De eerste architect bood 
zich al in juni 1940 aan. Een kerkenraadslid deed de 
suggestie om van de nieuwe kerk een monument 
te maken en haar muren op te trekken uit puin! 
Het was echter ook meteen duidelijk dat de oude 
grond aan de Walstraat zou worden onteigend en 
dat omgezien zou moeten worden naar een ander 
perceel. De kerkenraad nam deze verantwoorde-
lijkheid zeer ernstig op. Hoe zou de nieuwe kerk 

Vrijzinnig op weg

Gerke van Hiele is, sinds 1995, de elfde in de rij van doopsgezinde 
predikanten in Wageningen. De Wageningse doopsgezinde gemeente 
kent momenteel zo’n 130 leden en een grotere groep belangstellenden. 
Sinds 2012 treedt zij samen met de NPB (Nederlandse Protestanten 
Bond) naar buiten als ‘Arboretumkerk Vrijzinnig op weg’. ‘Met gevoel 
voor traditie en oog voor vernieuwing’, zo meent voorganger Gerke van 
Hiele. Dit voorjaar verschijnt van hem een uitvoerige geschiedenis van 
zijn gemeente in Doopsgezinde Bijdragen. Voor Oud-Wageningen wilde 

hij daar graag een samenvatting van maken. 
De doopsgezinden hebben hun wortels in 
de zestiende eeuw, in het prille begin van de 
reformatie. Zij vormden kleine gemeenten 
waar persoonlijke toewijding, keuze en 
verantwoordelijkheid kernwoorden waren. 
Zij kennen een bewust lidmaatschap op 
basis van een zelfgeschreven geloofs-
belijdenis en volwassenendoop. De doops-
gezinden bewegen zich op de liberale flank 
van het kerkelijk landschap. 
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gedacht kon worden. Het einde van de oorlog 
kwam met opnieuw een evacuatie en beschietin-
gen. Gelukkig dat er geen kerk stond die nog eens 
verwoest kon worden, verzuchtte men wel in die 
dagen. Het waren barre tijden, maar er was ook 
het vaste vertrouwen dat alles beter zou worden. 

Uitgestoken hand
Uiteindelijk kwam op 3 juni 1949 het langverwachte 
bericht van het Ministerie van Wederopbouw dat 
vergunning kon worden verleend. De totale 
bouwkosten werden geraamd op ƒ191.245. Zo kon 
men dan tien jaar na de verwoesting van het oude 
kerkje overgaan tot het leggen van de eerste steen 
voor de nieuwe kerk. Een bijzonder punt was nog 
de bouw van de toren. Zeer ongebruikelijk voor 
een doopsgezinde kerk. De doopsgezinden 
behoorden vanouds tot een afwijkende groepe-
ring en bouwden daarom vooral schuilkerken die 
niet mochten opvallen. Dufour zag echter in de 
nieuwbouw de symboliek van een uitgestoken 
hand met de vier vingers voor de kerkzaal, het 
gemeentelokaal, pastorie en kosterij en de duim 
voor de toren die naar God wijst. Dufour stond een 
spiritueel gebouw voor ogen dat godsvertrouwen 
en eenvoud ademt.

er uit moeten gaan zien? Mystiek of strak, donker 
of licht, verfijnd of eenvoudig? De eerste bewaard 
gebleven tekeningen zijn pas van 1943, maar men 
nam al in juli 1940 contact op met een drietal archi-
tecten om over nieuwbouw te spreken. Voorlopig 
kon er echter geen sprake zijn van wederopbouw. 
Er was niet bekend waar de kerk gebouwd zou 
worden en ook niet hoeveel de Commissie tot 
Regeling der Oorlogsschade zou bijdragen.  
In oktober 1940 werd reeds het nu zo vertrouw-
de terrein aan de doorgetrokken Arboretumlaan 
genoemd. Er moest echter nog zeer veel water 
door de Rijn vloeien en met heel veel instanties 
gecorrespondeerd worden. 
Blijkbaar was men niet echt tevreden over het 
voorliggende ontwerp uit 1940, want men besloot 
alsnog het bureau W. Gerritsen en C.J. Cramer 
uit Arnhem in te schakelen. Dit bureau had veel 
ervaring met de wederopbouw in Wageningen. 
Met bezorgdheid ging men voort met de plan-
nen, want vooral ook de financiële problemen 
waren groot. Het was 1943 en het werd 1944 en er 
was geen sprake van dat bij het grote gebrek aan 
bouwmaterialen aan het bouwen van een kerk 

Boven: Wageningen 
rond 1930, met rechts-
onder de synagoge en 
doopsgezinde kerk. 
Rechts: ruïne doops-
gezinde kerk, ingang. 
Foto’s Gemeentearchief  
 
Links: de doopsgezinde 
kerk getekend door Ad  
Rietveld.

Onder: schets uit een 
bouwfolder uit 1947.
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Wonderlijk genoeg stond deze toren al novem-
ber 1940 op het verlanglijstje van de kerkenraad. 
Uiteindelijk is hij na vele aarzelingen en hoofd-
brekens gebouwd zonder luidklok, maar helaas 
ook zonder innerlijk verband. In de loop der jaren 
zou dit zich gaan wreken en er gingen stemmen 
op om de toren te slopen. Op de valreep werd 
dit voorkomen met hulp van de Gemeentelijke 
Monumentenzorg. Alles heeft echter zijn prijs. 
Twee kostbare restauraties, in 1993 en 2006, zou-
den nodig blijken. 

Kloosterachtig
Voorjaar 1951 was het complex klaar. De Arnhemse 
architecten hebben zich laten inspireren door de 
kerkbouwkunst uit de vroegchristelijke periode 
en de middeleeuwen. De combinatie van een tran-
septkoor met een zaalschip wordt veelvuldig aan-
getroffen bij de bedelordekerken uit de dertien-
de en veertiende eeuw in het Italiaanse Toscane. 
Ook de plaatsing van de toren is typisch Italiaans. 
Evenals vele andere gebouwen van na de oorlog 
in Wageningen is het nieuwe complex gebouwd in 
de stijl van de Delftse School. Dit is de benaming 
voor een groep architecten die zich omstreeks de 
twintiger jaren van de vorige eeuw schaarde rond 
de Delftse hoogleraar M.J. Granpré Molière. Hun 
stijl wordt gekenmerkt door eenvoud, een voor-
keur voor ‘eerlijke’ materialen als baksteen, eiken-
hout en tufsteen, en een creatieve ambachtelijke 
detaillering. 
Het is al met al een markant en sfeervol com-
plex. Het geheel doet wat kloosterachtig aan. Het 
oogt sober franciscaans van buiten en sober pro-
testants van binnen. Volgens sommigen symbo-
liseert de nieuwe kerk op de berg, heel opvallend 

bekroond met een grootse toren, echter voor-
al naoorlogs vrijheidsoptimisme. Ik proef er ech-
ter ook een oprecht verlangen in om aanwezig te 
zijn in de samenleving, om mee te doen en zicht-
baar te zijn. Volgens oud-gemeentearchivaris Kees 
Gast is de toren een echt ‘landmark’, maar getuigt 
hij gezien zijn positionering naast het kerkschip 
ook van bescheidenheid. In het ontwerp is met de 
naastliggende bouwdelen heel bewust rekening 
gehouden.
 
Vrijzinnig op weg
Inmiddels is het 75 jaar geleden dat de ‘rijkeluis-
kerk’ verwoest werd en (bijna) 65 jaar dat de nieuwe 
kerk aan de Arboretumlaan gereed kwam. Er is veel 
gebeurd in de branding van de nieuwe tijd. Veel ini-
tiatieven zijn genomen, veel denkwerk is gedaan, er 
is geëxperimenteerd, er is gevallen en weer opge-
staan. In 2001 werd de kerk opnieuw ingericht. In 
de jaren erna werd de toren nogmaals grondig aan-
gepakt (2006), het orgel gerestaureerd (2012), de 
ramen en het rozetvenster werden geïsoleerd (2013) 
en de pastorie na de brand (2014) gerenoveerd. 
Met hart en ziel is er gewerkt aan de totstandko-
ming van de ‘Arboretumkerk Vrijzinnig op weg’ ten 
behoeve van een open en betrokken gemeenschap 
van mensen uit verschillende tradities.

Literatuur
.  Kees Gast, Maarten van den  

Wijngaart, 750 jaar kerken-

bouw in Wageningen,  

Wageningen 2005

.  Gerke van Hiele, Nog meer 

puzzelstukjes, Wageningen 

2012, te bestellen via:  

www.arboretumkerk.nl 

.  Freerk Smit, Oase van God 

zijn, Gedenkboek van de 

Doopsgezinde Gemeente 

Wageningen en omstreken. 

1896-1996. Steenwijk 1996.

Linksboven: tegeltableau 
oude doopsgezinde kerk, 
interieur.

Boven: pastorie en kerk 
gereed in 1951. Foto 
Gemeentearchief

Links: kerk en pastorie in 
aanbouw aan de Arbore-
tumlaan, gezien vanaf de 
hoek August Faliseweg.

http://www.arboretumkerk.nl


WAGENINGEN EEN EEUW GELEDEN

Volkswijk op deftige locatie: 
het Rode Dorp

Exact een eeuw geleden ging de schop in de grond voor het eerste 
grootschalige sociale uitbreidingsplan van Wageningen. Deze nieuwe 
arbeiderswijk ten noorden van de Lawickse Allee zou in de volksmond al rap 
het Rode Dorp gaan heten. De ietwat geïsoleerde ligging, de rode baksteen, 
dito dakbedekking en niet te vergeten de rode herkomst van de particuliere 
initiatiefnemer waren hier debet aan.

Petra Leenknegt

Door Petra Leenknegt
Het zaadje voor de wijk werd al gezaaid in 1912  
met de oprichting van de Vereniging Volkswoning-
bouw. Zij stelde zich als doel om op grote schaal 
arbeiderswoningen te bouwen. Arbeiders 
woonden begin 20e eeuw nog in armzalige 
omstandigheden: vaak grote gezinnen gehuis-
vest in tochtige, vochtige krotwoninkjes. Toen 
Volkswoningbouw vervolgens in 1913 met afge-
vaardigden van negentien Wageningse arbeiders-
verenigingen bijeen kwam om een gezamenlijk 
verzoek aan de gemeenteraad te formuleren ging 
het snel. Deze collectieve noodkreet om deugde-

lijke arbeiderswoningen te bouwen werd er goed 
ontvangen en breed gesteund. Toch duurde het 
nog tot 1915 voor de nieuwe wijk, met rijkssubsi-
die, daadwerkelijk van de grond kwam.

Moerassig en drassig
Het ontwerp voor de wijk bestond in aanvang uit 
de Julianastraat en een klein deel Van Eckstraat 
en omvatte in totaal 83 woningen (in 1919 zou ze 
nog worden uitgebreid met 75 woningen aan de 
Vanenburg-, Maten- en Beekstraat). Het bouw-
plan ondervond in eerste instantie redelijk wat 
weerstand. En dat is niet zo vreemd, wanneer je 
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Julianastraat richting het 
zuiden, ca. 1920. Collectie 
Gemeentearchief
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bedenkt dat de volkswoningen kort ach-
ter de Lawickse Allee zouden worden 
gerealiseerd. De keuze voor deze def-
tige locatie was tegen het zere been 
van menig notabele. De Wageningsche 
Courant van 1915 stond bol van artikelen 
waarin hun scepsis te lezen is. Volgens 
raadslid Van Lonkhuijzen was het bij-
voorbeeld onacceptabel om in een ‘zak 
achter de Lawickse Allee’ te bouwen. 
Het terrein was in zijn ogen veel te diep 
gelegen en dus te drassig. Het zou de 
gemeente een vermogen gaan kosten 
om er een probaat afwateringssysteem 
en rioolstelsel aan te leggen. Raadslid De 
Ridder voorzag dat de arbeiderskinde-
ren zich ‘s zomers in een moerasgebied 
zouden moeten vermaken of erger nog: 
langs de door de stoomtram zeer onvei-
lige Lawickse Allee. Hij vroeg zich af of 
de hoger gelegen Eng – overigens een 
stuk verder buiten de stad gelegen – 
niet een veel betere locatie zou zijn.

Karaktervol
Maar de beren op de Allee werden ver-
jaagd en de bouw kon van start gaan. 
Toch was er naast scepsis ook zeker 
waardering voor de wijk, door het gere-
nommeerde Rotterdamse architecten-

bureau De Roos en Overeijnder ontwor-
pen. Een bureau dat garant stond voor 
vele gedegen arbeiderscomplexen in 
onder meer Arnhem, Voorburg en Delft. 
Die waardering bleek uit het verslag in 
de Courant van de officiële opening van 
het ‘Roje Dorp’ op 8 januari 1916. ‘Er is 
afgeweken van den ouderwetschen, 
geijkten vorm, recht toe, recht aan, huis 
aan huis.’ Volgens de Courant was het 
metselwerk gaaf, de betimmering mas-
sief, maar vooral de variatie in interi-
eur en exterieur door de toepassing van 
acht verschillende woningtypen maakte 
de panden karaktervol en zeer geschikt 
‘om den arbeider een aangenaam ver-
blijf voor zijn gezin te verstrekken, hecht 
gebouwd en soliede afgewerkt’. 
Deze solide, gevarieerde bouw had ech-
ter een nadeel. De eerste bewoners 
bleken niet altijd de beoogde noes-
te arbeiders uit de steenfabrieken of 
sigarenindustrie, maar waren bijvoor-
beeld werkzaam als conciërge bij de 
Rijkslandbouwschool of als administra-
tieve kracht. In die zin schoot de vereni-
ging Volkswoningbouw haar doel enigs-
zins voorbij. Dit kwam niet in de laatste 
plaats door de vrij hoge huur van gemid-
deld 2,40 gulden per week, terwijl hier 

Ca. 1920, Pan0rama van

Wageningen. Rechts-
boven ten noorden van 
de Lawickse Allee het 
Rode Dorp.  
Foto Gemeente-archief

maximaal 2 gulden voor stond in het oor-
spronkelijke programma van eisen. En 
dat was (naast het gedegen en speelse 
ontwerp), grotendeels terug te voeren op 
het gebruik van kwalitatief goed mate-
riaal. Dit kwam de levensduur van de 
woningen zeker ten goede en spaarde op 
de lange termijn fikse onderhoudskosten 
uit, zoals ook later zou blijken.

Tuindorpachtig 
Een gevarieerd, solide ontwerp met een 
speels gevelbeeld en een tuindorpachtig 
aanzien. Dit alles maakt dat het tot op de 
dag van vandaag goed toeven is in het 
Rode Dorp. De woninkjes zijn nog steeds 
gewild, de slopershamer blijft nog altijd 
op ruime afstand. Dit geldt niet voor het 
een decennium later gebouwde sociale 
woningbouwproject van Patrimonium. 
De huizen van deze voormalige woning-
bouwvereniging voldoen niet meer aan 
de huidige eisen en worden momen-
teel met de grond gelijkgemaakt. Het 
Rode Dorp heeft de tand des tijds wel 
doorstaan. Hopelijk blijft het nog lang 
deel uitmaken van het stadsbeeld van 
Wageningen. Wie weet ooit nog eens 
met een (gemeentelijke) monumenten-
status.
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Bewoners van de Oranje- 
laan, 1993. Links Jopy 
en Jan Boer die er nog 
steeds wonen.  
Foto M. Brink

gen worden gegarandeerd voor 10 jaar, maar kun-
nen wel 20 tot 25 jaar mee. 
De huur voor de woningen aan de Oranjelaan is 
vastgesteld op ƒ30 per maand, behalve voor de 
politieagent die er komt te wonen: die betaalt ƒ4 
per week. Dat laatste bedrag is evenveel als de 
bewoners van dezelfde soort noodwoningen in 
het Rode Dorp betalen. Dit bedrag is niet vastge-
steld aan de hand van het comfort, want dat is 
voor alle noodwoningen even beperkt, maar aan 
de hand van woningen in de buurt en de sociale 

Door Kees Merkx
Op 25 april 1946 worden met enige plechtigheid 
de noodwoningen aan de Oranjelaan, en daar-
mee alle noodwoningen in Wageningen, officieel 
opgeleverd en overgedragen aan de gemeente. 
Het complex Oranjelaan wordt door waarnemend 
burgemeester Van der Weide in dank aanvaard. 
Hij heeft er het volste vertrouwen in dat het een 
mooie wijk zal worden en dat de woningen zullen 
bevallen, zeker nu binnenkort ook de aansluiting 
op het elektriciteitsnet tot stand komt. De wonin-

Wonen aan de Oranjelaan (3)

Gezellig bivakkeren in het bos 
(of toch niet?)

Na de oorlog kreeg Wageningen vijftig noodwoningen toegewezen, de helft 
daarvan kwam aan de Oranjelaan tot stand. Nu, zeventig jaar later, staan ze er 
nog. Dat mag met recht een prestatie heten. Een van de nieuwste bewoners 
is in de tumultueuze geschiedenis van dit complex gedoken dat voor 
buitenstaanders oogt als een gezellig bivak in het bos. Maar daar dachten de 
bewoners al heel snel anders over. Leest u maar.

Kees Merkx
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stand van de bewoners. De bewoners op de berg 
verdienen de kost vooral met denkwerk, de bewo-
ners beneden verdienen de kost met handwerk.  
En zoals bekend: zolang alle apparaten het nog 
doen, heeft denkwerk meer status dan handwerk 
en het wordt meestal ook beter beloond. 

Barakkenkamp
Dat er veel jonge, redelijk tot goed opgeleide 
gezinnen met kinderen aan de Oranjelaan zijn 
komen te wonen bevordert de sociale cohesie.  
Zo wordt op verzoek van de bewoners door de 
gemeente een speelveldje aangelegd op het 
middenterrein en daarvan wordt veel gebruik 
gemaakt. Verder worden de jaarlijkse feesten goed 
gevierd. Palmpasen, Sint Maarten en Sinterklaas 
worden expliciet genoemd in een fotoalbum, een 
krantenartikel en een biografie. Met Pasen worden 
er eieren verstopt in het bos tussen huizen en 
bergrand. Volgens een toenmalig kind speelde de 
bekende schilder Ben van Londen voor Zwarte 
Piet. De ernstigste klacht tegen een buurman 
betreft te veel piano spelen met open ramen.

Van de eerste bewoners heeft een aantal gezin-
nen al enkele kinderen, andere paren zijn pas 
getrouwd. De wijk zal dan ook haar bijdrage gaan 
leveren aan de naoorlogse geboortegolf. Bij de 
volkstelling van 1947 blijken er in de 26 woningen 
90 volwassenen te wonen, 42 mannen en 48 vrou-
wen; er zijn 13 jongens en 21 meisjes in de leeftijd 
van 0 tot 19 jaar. Voor kinderen is de Oranjelaan 
een klein paradijs. De straat is veilig bij gebrek aan 
druk verkeer, er zijn altijd wel andere kinderen om 
mee te spelen, het binnenterrein is zo groot als een 
schoolplein, het omringende bos is altijd wel span-
nend.  Dat ze soms met meer kinderen, tot vier 
aan toe, op één kamer slapen, ervaren ze als heel 
gewoon.

Voor de volwassenen ligt dat anders: ze hebben 
al in veel ruimere huizen gewoond of zijn van huis 
uit beter gewend. Zij ervaren de woningen vaak 
echt als een noodoplossing, als een tijdelijk barak-
kenkamp. De meesten vertrekken dan ook snel: 
een deel naar herbouwde woningen op hun oude 
adres, een deel naar nieuwe voor henzelf gebouw-
de huizen en een deel naar bestaande herenhuizen 
op Wageningen-Hoog, de Sahara en andere buur-
ten. Van de oorspronkelijke bewoners woont er nu 
niemand meer. 
Ook voor veel van de opvolgende bewoners is de 
Oranjelaan een noodoplossing die ze zo snel moge-
lijk weer verlaten. Toch zijn er ook mensen die 
graag in de wijk wonen en de tekortkomingen in 
het comfort voor lief nemen. Vanaf begin jaren 50 
wordt het aandeel blijvers dan ook langzaam groter.

Geen geld 
Al vanaf het begin zijn er problemen met de kwali-
teit van de huizen. De daken lekken en er zijn pro-
blemen met het hang- en sluitwerk: buitendeuren 
waaien open en staan te klapperen. Het stucwerk 
is echt slecht: bij aanraken valt het soms gewoon 
van de muur. De schoorstenen zijn klein en raken 
dus snel verstopt. Het zachtboard van de binnen-
deuren trekt krom. Al in 1949 moet er voor ruim 
ƒ17.000 gerepareerd worden aan alle 50 Bredero-
woningen (Oranjelaan en Rode Dorp). Daarvoor 
moet geld gevraagd worden bij het Rijk. Het Rijk 
spartelt uiteraard tegen en betaalt uiteindelijk nog 
geen ƒ7.000.
Wat niet lukt, is het aanbrengen van de houten 
vloeren in de woonkamers. Die waren wel voor-
zien in het bestek maar konden vanwege schaarste 
aan hout niet aangebracht worden. Ondanks her-
haalde verzoeken gaat de provinciaal inspecteur 
niet akkoord met aanleg van rijkswege. Houten 
vloeren mogen van hem wel gelegd worden, maar 
dan op eigen kosten.
Het blijft dus nog heel lang aanmodderen en repa-
reren. Hierbij wreekt zich ook de financiering: voor 
het normale onderhoud wordt jaarlijks een te klein 
bedrag vastgesteld door het Rijk en voor alle bui-
tengewone klussen moet apart toestemming 
gevraagd worden. Bovendien blijft de huur laag, 
zodat er gewoon geen geld is voor goed onder-
houd.

Een gedocumenteerde casus is die van nr. 21 
in 1962. De bewoner, een ingenieur die naar 
Wageningen-Hoog vertrekt, wordt opgevolgd 
door een conciërge uit de Rozenstraat. De woning 
moet opnieuw gestuct worden (ƒ800) en al het 
hang-, sluit- en timmerwerk moet vernieuwd wor-
den (ƒ120). De onderhoudsvergoeding van het Rijk 
is ƒ65 per woning per jaar en de huurprijs is ƒ39,25 

De eerste bewoners van de Oranjelaan 

Het is niet bekend hoe de selectie van eerste bewoners in haar werk 
ging. In latere jaren is er een huisvestingscommissie werkzaam, 
maar daarvan zijn de notulen niet openbaar (als ze nog bestaan) en 
het is niet bekend of die commissie in 1945/1946 al bestond. Het rela-
tief hoge aantal studenten (5) dat een woning krijgt, wekt bevreem-
ding. Waarschijnlijk is hun studie onderbroken geweest, ze zijn alle-
maal inmiddels getrouwd en studeren snel af.  Verder was een tiental 
bewoners werkzaam in de wetenschap en het onderwijs. Al met al 
was het opleidingsniveau van de eerste bewoners aan de hoge kant.
Enkele bekende namen onder de eerste bewoners waren schilder/
tekenaar Ben van Londen en de PvdA wethouder Dick van Wijk. 
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per maand, inclusief water. Daaruit kunnen deze 
kosten niet betaald worden. Er zijn zes weken 
nodig om nr. 21 op te knappen voor ƒ920.

Dergelijke gevallen hebben ongetwijfeld bijgedra-
gen aan het gerucht dat de huizen ‘goed genoeg 
zijn voor arbeiders nu ze uitgewoond zijn door 
ingenieurs’. Weliswaar stijgt het aandeel lager 
en middelbaar opgeleide bewoners, maar dat 
zijn in de regel oppassende, hardwerkende men-
sen, die uit eigen keuze in de wijk komen wonen. 
Bijna iedereen wil immers een huis met een tuin, 
arm of rijk. De huur is laag, de omgeving veilig 
voor kinderen, een bushalte vlakbij en er is altijd 
wel iemand in de buurt om ergens mee te hel-
pen of over te kletsen. De lage huur geeft boven-
dien armslag om zelf iets aan het huis te doen en 
de nieuwe bewoners hebben ook de handigheid 
om dat te doen. Verder wordt de bereikbaarheid 
beter: steeds meer mensen hebben een bromfiets 
of auto, telefoon, radio en tv. We zien dan ook dat 
steeds meer mensen tot volle tevredenheid zo 
lang mogelijk blijven wonen.

Bewoningstermijn verlengd
Rond 1961/1962 is de vastgestelde bewonings-
termijn van 15 jaar afgelopen. Vanaf die tijd moet 
de gemeente bij de minister regelmatig verlen-
ging aanvragen. Die wordt meestal wel gegeven, 
omdat het Rijk ook zelf kampt met de nog steeds 
heersende woningnood. Toch worden vanaf die 
tijd de noodwoningen in de stad afgebroken, de 
laatste – aan de Beekstraat –  gaat op 15 februari 
1973 tegen de grond.
Voor de Oranjelaan ligt dat anders. Het bestem-
mingsplan ter plaatse, als Arboretum aangeduid, 

staat geen gewone woningen toe: alleen hier en 
daar een boswachterswoning en verder wat klei-
ne dienstgebouwtjes. Bij sloop van een woning zal 
het bijbehorende gezin dus in een woning elders 
gehuisvest moeten worden en zo’n woning is er 
niet. Uit een landelijke inventarisatie in 1973 blijkt 
dat de woningen aan de Oranjelaan officieel slecht 
zijn, maar uit een gemeentelijke telling blijkt dat 
ze net zo officieel noodzakelijk zijn.

Het Ministerie van Volkshuisvesting blijft van 
mening dat de noodwoningen eigenlijk gesloopt 
moeten worden, zeker nu de kwantitatieve 
woningnood begint te luwen. Op dringend ver-
zoek van de gemeente geeft het ministerie in 1973 
schoorvoetend toestemming om de daken gron-
dig te herstellen met nieuw mastiek en nieuwe 
dakgoten; de huur wordt verhoogd tot ƒ75,70 en 
de bewoningstermijn wordt nog één keer ver-
lengd: tot 1-1-1985.
In 1978 blijkt het onderhoud aan de daken 
ƒ68.196,40 gekost te hebben. Dat is weliswaar 
binnen de begroting, maar het werk is zeer 
slecht uitgevoerd en moet eigenlijk onmiddel-
lijk al opnieuw gedaan worden! De huurverhoging 
wordt al die tijd door 5 bewoners geblokkeerd. 
Het Rijk vergoedt het onderhoud aan de daken, 
maar daarbovenop blijft er nog een tekort van 
ruim ƒ30.000.

Offer
B&W leggen in een brief de situatie uit aan de 
gemeenteraad van 17 april 1978 en vragen toe-
stemming om dit tekort te mogen aanzuiveren, als 
een offer van de Wageningse bevolking voor de 
instandhouding van de Oranjelaan tot dan toe. De 
PSP/PPR neemt de gelegenheid te baat om in een 
motie te verzoeken de Oranjelaan te behouden 
door renovatie of herbouw.
Over het aanzuiveren is men het eens, over de 
motie ontstaat stevige discussie. PSP/PPR en PvdA 
zijn voor: de meeste bewoners willen blijven, de 
wijk is erg mooi en het is voor minder rijke men-
sen de enige mogelijkheid om ook fijn in het bos 
te wonen. Raadsleden en wethouder van VVD en 
CDA zijn tegen: de woningen zijn echt onbenullig 
slecht, de omgeving wordt aangetast, sommige 
bewoners maken er een rotzooi van en ook ver-
zet het bestemmingsplan (Arboretum) zich tegen 
bewoning. 
In de vergadering van 22 mei 1978 wordt de 
motie met 11 tegen 9 stemmen verworpen. De 
Oranjelaan zal op 1-1-1985 gesloopt moeten zijn!

Wordt vervolgd...

Bronnen

.   Secretariearchief  

Wageningen

.  Archief Bouw- en 

Woningtoezicht 

.  Wageningsche Courant, te 

vinden op beeldbank 

wageningen.nl

.  Gesprekken met  

(voormalige) bewoners

Palmpasen aan de  
Oranjelaan, ca. 1947. 
Foto: fam. Van der  
Heijden

http://wageningen.nl
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Door Jean Gardeniers
In Wageningen kennen we vanouds sigaren-
makers, steenbakkers en drukkers. De expositie 
in De Casteelse Poort zal er de nodige aandacht 
aan besteden, maar veel nadruk zal ook liggen op 
de bedrijvigheid die het traditionele trio is opge-
volgd en die we tegenwoordig wel aanduiden als 
‘kennisindustrie’. Dat betreft niet alleen de univer-
siteit en aanverwante instituten, maar ook Marin, 
Meteogroup, NIOO, Keygene, Noldus en laatstelijk 
FrieslandCampina.

De producten van deze kennisinstellingen zijn in de 
regel minder tastbaar dan die van de oude indus-
trieën, al wordt tegenwoordig allerwegen ook van 
kennisproducten gesproken. Het gaat vaak om uit-
vindingen die hun neerslag vinden in een nieuw 
procedé, een nieuw proces, een nieuw computer-
programma. Het directe maatschappelijk effect 
van onderzoekresultaten is niet altijd even zicht-
baar. Toch is er in Wageningen veel onderzoek ver-
richt dat herkenbaar van invloed is geweest op ons 
dagelijks leven. 

Een paar voorbeelden uit een onafzienbare reeks. 
De veelheid aan vruchtendranken die we in de 
supermarkt aantreffen heeft een Wageningse oor-
sprong. In de jaren dertig van de vorige eeuw vond 
de hoogleraar tuinbouwplantenteelt Sprenger  
een manier om fruit om te zetten in een gezonde 
drank, de ‘zoete most’. Binnen een paar jaar waren 
er verschillende fabrieken die deze drank maakten. 
In de jaren zeventig is dit proces onder leiding van 
professor Pilnik nog verbeterd door het gebruik 
van enzymen om de sappen uit de plantencellen 
los te maken.

Het is nu heel gewoon dat we het hele jaar bloei-
ende tulpen kunnen kopen, terwijl het toch eigen-
lijk voorjaarsbloemen zijn. Dit hebben we mede te 
danken aan het werk van de hoogleraar planten-
fysiologie Blaauw in de jaren twintig van de vorige 
eeuw. De bollen hebben een ingebouwde klok die 

afgesteld is op een ritme dat aansluit bij hun oor-
sprongsgebied, een warme zomer en een koude 
winter. Door de bollen een temperatuurbehande-
ling te geven kan de interne klok bijgesteld worden. 

Tien jaar geleden ontdekten onderzoekers van 
het Laboratorium voor Microbiologie de bacte-
rie Akkermansia, genoemd naar de Wageningse 
onderzoeker Akkermans. Deze  komt voor in 
de slijmlaag van onze darmen en blijkt daar een 
belangrijke rol te spelen bij de vertering van voed-
sel. Deze bacterie heeft een helende werking op 
de ontregelde stofwisseling bij vetzucht. Studies 
wijzen erop dat behandeling met Akkermansia-
bacteriën mogelijk obesitas kan voorkomen.

Museum toont producten van Wageningse bedrijvigheid

Made in Wageningen

Made in Wageningen, ten-
toonstelling in De Casteelse 
Poort, wordt geopend op  
17 mei door burgemeester 
Geert van Rumund en loopt 
tot 15 november 2015.

De Gelderse erfgoedorganisaties hebben voor het jaar 2015 gekozen voor 
het thema Gemaakt in Gelderland. In Wageningen wordt dit thema door 
Oud-Wageningen en het museum ingevuld met een tentoonstelling onder 
het motto Made in Wageningen. 

Publiekslezing over prof. Sprenger

Op 23 september zal René Siemens in een publiekslezing ingaan op 
leven en werken van professor Sprenger en zijn staf. Hij vertelt het 
verhaal aan de hand van de vele bewaard gebleven foto’s van het 
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt, in 1923 gebouwd in de stijl 
van de Amsterdamse school, de proefvelden en de boomgaarden aan 
de Haagsteeg en de Haarweg in Wageningen. René Siemens is mede-
eigenaar van het voormalige Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt 
aan de Haagsteeg 4 en bestuurslid van Wageningen Monumentaal.

Oprichter Harry Otten 
van Meteoconsult (nu 
MeteoGroup), wereldwijd 
leverancier van Wage-
ningse ‘weerproducten’. 
Foto: MeteoGroup
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Foto- en prentenkabinet
Naar aanleiding van onze oproep 
voor vrijwilligers die beeldmateri-
aal voor ons willen bekijken heb-
ben vier mensen zich aangemeld. 
Hulde! Inmiddels hebben we 
een procedure opgesteld waar-
aan het omschrijven van beelden 
moet voldoen. 
Uit boedelruiming kregen we 
drie fotoalbums aangeboden 
met veel privékiekjes. Bij nade-

UIT DE VERENIGING

Jaarvergadering
Het bestuur nodigt alle leden uit 
tot bijwoning van de jaarvergade-
ring op dinsdag 14 april 2015, aan-
vang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 
uur), in de Vredehorst, Tarthorst 1, 
Wageningen. 
Op de agenda staan de gebrui-
kelijke onderwerpen: verslag 
jaarvergadering 2014, bestuurs-
jaarverslag 2014, financieel jaar-
verslag (met kascommissie-
rapport en -samenstelling), 
bestuurswisseling. De voorzitter 
zal zich wellicht nog wagen aan 
een blik op de toekomst.
Wat de bestuurssamenstelling 
en -wisseling betreft: we prij-
zen ons gelukkig na Hans Dobbe 
nog twee kandidaten gevonden 

Mededelingen van het bestuur

te hebben: het zijn Ans Lijftogt 
(documentatiecentrum) en Dirk 
van de Heij, vroeger woonach-
tig in Wageningen en nu terugge-
keerd. Van Ottolien Haze en Ditta 
van Vliet nemen we na zes jaar 
afscheid.
 
Vergaderstukken
De agenda met bijlagen wordt 
vanaf 3 april gepubliceerd op de 
website van de Vereniging www.
oudwageningen.nl. De vergader-
stukken zijn eveneens te verkrij-
gen en in te zien van zeven uur tot 
half acht, voorafgaand aan de jaar-
vergadering, in de Vredehorst. In 
bijzondere gevallen kunnen de 
stukken ook worden toegezon-
den via e-mail of op papier: ver-
zoeken daartoe via info@oudwa-
geningen.nl of telefonisch aan het 
bestuurssecretariaat (0317-423515).

Aansluitende lezing 
De voorjaarslezing 2015 wordt na 
de jaarvergadering gehouden en 
begint om 20.30 uur. Spreker is 
Theo Guiking. Onderwerp: De ver-
woesting en wederopbouw van 
het centrum van Wageningen in 
de periode 1940-1942.

Contributie 2015
Voor 2015 handhaaft de 
Vereniging de contributie op een 
minimumbedrag van € 18,00. 
Namens de penningmeester 

verzoeken wij u uw bijdrage, liefst 
voor 1 mei 2015, over te maken op 
rekening NL15 INGB 0002 9461 25 
t.n.v. de Historische Vereniging 
Oud- Wageningen.

Nieuwe leden
Dhr J. Ackerman
Mw M.A.C. Aref-Janssen
Mw L. Boer-van de Vorm
Dhr A. Boon
Mw R. Bos-Onderstal
Mw I.W. Boukema
Dhr M.J. van Essen
Dhr G. Geut
Dhr D. van der Heij 
Fam N. Hendriksen
Dhr J.F. van der Kamp
Dhr M.J.H. Keijbets
Mw J.G.F. Kistemaker
Dhr N. Kleyn
Mw S. van Kooten-Onderstal
Dhr J. Krikke
Dhr R. Kuiper
Dhr L.C. van Loon
Mw N. Poelma
Mw G. Tonneijck
Mw M. Toxopeus
Dhr. L. Treep
Dhr Th.A. Vens
Dhr J.A.M. van der Weiden
Dhr P. Zaal
Dhr L. van der Zee
Fam F.A. van Zuilen

Overleden
Dhr W. de Leeuw

Mededelingen van het Informatiecentrum 

Samenvatting jaarcijfers 
Balans per 31 december 2014
De bezittingen (kas/bank/voorraad publicaties en 
vorderingen) bedragen € 13.428,23. 
De waarde van de voorraad publicaties is vast-
gesteld op € 917,67. In 2014 boekte de Vereniging 
een positief resultaat ad € 1.795,35 dat aan de 
Algemene Reserve wordt toegevoegd.  
De Algemene Reserve bedraagt na mutatie  
€ 11.686,89. Het bestuur doteert ook voor dit jaar 
de voorziening Jubileumfonds met € 400; daar-
mee komt het saldo op € 1.531,34.

Baten & Lasten 2014
In 2014 waren de baten aan contributies, verkoop 
publicaties en afbeeldingen € 10.759,66. Door een 
geslaagde oproep om betaling van achterstallige 
contributie over 2013 en aanschrijving 2014 werd 
vaak een hoger bedrag dan de vastgestelde con-
tributiebijdrage van € 18,- overgemaakt.
Aan de lastenkant waren de uitgaven: € 8.964,31. 
De uitgaven vielen vooral lager uit op de volgen-
de posten: minder aan onkosten contactblad en 
onderhoud apparatuur. Voor 2014 betekent dit 
een batig saldo van € 1.795,35.

Begroting 2015
Voor 2015 verwacht het bestuur dat de baten en 
lasten met elkaar in evenwicht zijn.

Peter van de Peppel, penningmeester

re bestudering bleken daartus-
sen ook foto’s te zitten van grote 
documentaire waarde, zoals 
opnamen gemaakt in 1940 in 
het gebied rond de Grebbeberg, 
onder andere van de ruïne van de 
St. Annahoeve in de Nude. Ook 
waren er foto’s bij van de platge-
schoten binnenstad. 
Twee nieuwe vrijwilligers gaan 
de omvangrijke collectie persfo-
to’s ordenen die in de jaren 60 

http://www.oudwageningen.nl
http://www.oudwageningen.nl
mailto:info@oudwageningen.nl
mailto:info@oudwageningen.nl
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De inhoudsopgave van dit 
archief is opgenomen in de data-
bank van de bibliotheek. 
We zoeken iemand die de afge-
lopen jaargangen van ons con-
tactblad kan inbinden tot een 
paar handzame boeken. Met 
de komst van het vernieuwde 
blad op A4-formaat is een nieu-
we situatie bereikt. Daarom wil-
len we nu graag de afgelopen 
42 jaargangen op het kleine-
re formaat laten inbinden en als 
naslagwerk in onze bibliotheek 
opnemen.

Historische 
vereniging  
Oud-Wageningen

Bestuur

Mink Reitsma, voorzitter

Jola Gerritsen, vice-

voorzitter

Ditta van Vliet, secretaris

Peter van de Peppel, 

penningmeester

Ottolien Haze

Hans van der Beek

Secretariaat

Geertjesweg 112

6704 PD Wageningen

tel 0317 423515

info@oudwageningen.nl

Informatiecentrum

Dinsdag 9.30 – 11.30 uur

Jan J. de Goedezaal

Museum De Casteelse 

Poort

Bowlespark 1a

6701 DN  Wageningen

tel 0317 421436

dinsdagmorgen@

oudwageningen.nl

Ledenadministratie

Z. van den Burg – 

Teunissen

Van der Waalsstraat 9

6706 JL Wageningen

z.teunissen@kpnmail.nl

Bankrekening

NL15 INGB 0002946125

Lidmaatschap:

€ 18 per jaar (minimum).
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en 70 gemaakt zijn door foto-
graaf W. Abrahamsz. Hij volg-
de het plaatselijke en regio nale 
nieuws voor een groot aan-
tal Nederlandse kranten en tijd-
schriften. Afgelopen maanden 
hebben honderden van deze 
foto’s in de openbare biblio-
theek gehangen. Bezoekers 
werd gevraagd te noteren wat 
zij op de foto’s zagen, wanneer 
en bij welke gelegenheden ze 
waren genomen enz. Dat heeft 
veel nieuwe aanwijzingen opge-
leverd. 

Deze foto, uit de collectie van 
Pieter ten Brinke, is genomen 
vanaf het dak van het voorma-
lige hoofdgebouw van de LH in 
de Heerenstraat en dateert van 
vóór 1940. De vraag: wie woon-
de er in het huis binnen het rode 
kader? Reacties graag naar: dins-
dagmorgen@oudwageningen.
nl, of tel. 0317-411 974, of monde-
ling op dinsdagmorgen in de 
Jan J. de Goedezaal van het 
museum, Bowlespark 1a.  
De eerste twee inzenders ont-
vangen een afdruk.

Bibliotheek
De erfgenamen van prof. Dirk van 
Dusseldorp hebben ons diens 
omvangrijke verzameling boeken 
en publicaties over Wageningen 
en de regio geschonken. Het gaat 
om meer dan 80 titels, waarvan 
een groot aantal nog niet in ons 
bezit was. 
Het belangrijke archief van 
stadshistoricus Ton Steenbergen, 
dat wij onlangs mochten ont-
vangen is inmiddels geïnventari-
seerd; het heeft een plek gekre-
gen in het depot. 

Raad de prent

Oud-Wageningen     2 - 2015

Vernieuwd Oud-Wageningen krijgt veel complimenten

Van links naar rechts de wethouders Han ter Maat en Lara 

de Brito, voorzitter Mink Reitsma, burgemeester Geert van 

Rumund, wethouder Michiel Uitdehaag en eindredacteur 

Piet Aben. Foto Gemeente Wageningen (Karin van Reekum).

Het voltallige college van burgemeester en wet-
houders toonde zich blij verrast over het ver-
nieuwde ‘Oud-Wageningen’ waarvan het ‘eerste 
nummer’ hen op 3 februari werd aangereikt. Ook 
veel leden lieten weten dat zij gecharmeerd waren 
van het vernieuwde blad. Een van hen schreef: 

‘Het oogt fris en fruitig en wij lezen het met veel 
plezier. Ik hoop dat het bij de boekhandel promi-
nent te koop is. De huidige vormgeving moet aan-
slaan en is een extra aansporing nieuwe abon-
nees te werven’. En een ander mailde: ‘Even een 
groot compliment voor het prachtige en professio-
nele blad dat jullie hebben gemaakt. Een passend 
visite kaartje van een vernieuwende vereniging’. 
Als bestuur zijn wij ingenomen met deze compli-
menten. We menen inderdaad met dit magazine 
beter in staat te zijn de kennis over de geschiede-
nis van Wageningen te bevorderen. De redactie 
verdient lof voor de wijze waarop zij haar ambities 
waarmaakt. 
Het nieuwe blad leverde na verschijnen al een 
opmerkelijke aanwas van nieuwe leden op. Bij de 
boekhandel ging het grif weg voor de aanmoedi-
gingsprijs van @ 2,50. Dat zijn goede voortekens 
voor de ledenwerfactie die we hebben ingezet. 
Wethouder Michiel Uitdehaag, verantwoorde-
lijk voor het erfgoedbeleid, steunt die actie graag 
door zich spontaan als lid aan te melden. 

Raad de prent (nr. 43-1)
Het te raden object was de 
woning van achtereenvolgens de 
beeldhouwer August Falise, fruit-
teeltprofessor A.M. Sprenger en 
tot heden tandarts Jan Fogteloo. 
Al binnen één dag kwamen 15 
goede inzendingen binnen.

mailto:info@oudwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
mailto:z.teunissen@kpnmail.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl


Historische Vereniging Oud-Wageningen
Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen
Lentelezing: Bouwen op de puinhopen van Wageningen 
Spreker: Theo Guiking. De wederopbouw in de jaren 40 werd voor een 
belangrijk deel aan Wageningen opgelegd en was gebaseerd op oude 
plannen, die uiteindelijk toch wat anders uitpakten dan bedoeld. 

Museum De Casteelse Poort
Bowlespark 1a
75 jaar Slag om de Grebbeberg
Mini-expositie. Objecten uit de Tweede Wereldoorlog zoals soldaten-
uitrusting en munitie, verder een videopresentatie over Nederlandse 
soldaten in Wageningen gelegerd.

Overzichtstentoonstelling Culturele Ronde 2015
Het museum toont van elke kunstenaar die meedoet in de Culturele 
Ronde één kunstwerk.

Oorlogsaffiches WO2
Mini-expositie

Made in Wageningen
Door welke producten is Wageningen op de kaart gezet? Onder 
andere door het drukwerk van Vada en Veenman, de tabaksindustrie 
en de steenfabrieken. Dat is nu verleden tijd. Tegenwoordig bepalen 
‘kennisproducten’ het beeld van Wageningen. De hogeschool, nu 
universiteit, heeft op haar beurt weer andere kennisinstituten en 
bedrijven aangezogen, zoals Marin, MeteoGroup en FrieslandCampina. 
Samen vormen zij de maakindustrie van het hedendaagse 
Wageningen. Voor meer informatie, zie pagina 17.

Culturele Ronde 2015
Open atelier
Een groot aantal kunstenaars stelt de ateliers open voor het publiek.

Rondleidingen Wageningen
Stadswandeling
Trefpunt: Museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1a.
Wageningen kreeg al in 1263 stadsrechten. De stad heeft in de loop 
der eeuwen veel meegemaakt, eerst als grensplaats tussen Gelre en 
Utrecht, later als frontstad. Oorlog en vrede zijn sterk verbonden met 
Wageningen. 

Uiterwaardenwandeling
Trefpunt: Museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1a.
Aan de voet van de Wageningse berg vormen brede uiterwaarden 
een uniek natuurgebied: uitleg over het ontstaan van het landschap, 
het beheer van de dijken en de uiterwaarden, de vroegere steen-
fabrieken en de geschiedenis van de haven. 

Tuin, kunst en architectuur
Trefpunt: Generaal Foulkesweg 37/hoek Arboretumlaan. Bezoek aan 
de belangwekkende gebouwen en fraaie tuinen op de flank van de 
Wageningse Berg.

WAGENINGS ERFGOED AGENDA

Voor actuele Wagenings erfgoedinformatie
www.oudwageningen.nl
www.casteelsepoort.nl
www.wageningenmonumentaal.nl
www.rondleidingenwageningen.nl
www.openmonumentendagwageningen.nl
www. wageningen.nl/gemeentearchief

di 14 april, 
20.30 uur

t/m 10 mei

11 t/m 26 april

21 april t/m  
28 mei

17 mei t/m  
15 november

25 en 26 april

19 april 
14.00 uur

14 mei
14.00 uur 

17 mei
14.00 uur 

http://www.oudwageningen.nl
http://www.casteelsepoort.nl
http://www.wageningenmonumentaal.nl
http://www.rondleidingenwageningen.nl
http://www.openmonumentendagwageningen.nl
http://wageningen.nl/gemeentearchief

