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Rijkdom delen

TEN GELEIDE

IN DIT  NUMMER

COLOFON

Hopelijk heeft u in de lange zomerpauze – op al die regenachtige dagen – uw lijfblad een beetje 
gemist. In de toekomst zal deze pauze korter worden, daar wij met instemming van het bestuur vanaf 
het eerste nummer in 2017 naar een nieuwe ‘dienstregeling’ over zullen gaan. De vier nummers wor-
den dan evenwichtiger over het jaar verspreid. Wij kunnen niet beloven dat het ook minder zal rege-
nen.
Met ingang van dit nummer heb ik de eindredactie van het Tijdschrift overgenomen van de wijze 
en ervaren Piet Aben. Tot mijn vreugde is hij wel gewoon lid van de redactie gebleven, zodat ik 
zonodig een beroep op hem kan doen.
Voor dit en de komende nummers ziet de redactie zich geconfronteerd met een luxe-‘probleem’: 
we kunnen de aangeleverde kopij niet kwijt. Tegelijkertijd realiseren we ons wat een rijkdom het is, 
dat er steeds weer zoveel auteurs hun boeiende verhaal met ons willen delen. Het bestuur onder-
neemt actie om meer inkomsten te genereren, waardoor wij hopelijk in de toekomst een blad van 
28 pagina’s zullen kunnen maken. Rijkdom! 

Carleen van den Anker
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gebied van voeding, beweging en gezondheid 
samenkomen en waar tegelijkertijd een uniek stukje 
voetbalhistorie wordt bewaard. Het stadion wordt 
opgeknapt en gereedgemaakt voor sportieve en 
recreatieve evenementen. In de aangrenzende 
watertoren, die ook binnen het nieuwe bestem-
mingsplan is gebracht, komen vergaderruimten voor 
het Future Center. Bij dit alles wordt nauw samen-
gewerkt met BOEi, een organisatie die gespeciali-
seerd is in het herbestemmen van cultureel en indus-
trieel erfgoed.

Lange geschiedenis
Stadion de Wageningse Berg is een van de oudste 
sportvelden van ons land. In 1899 werd in opdracht 
van het hotel De Wageningse Berg een sportveld 
aangelegd waar de doorgaans gefortuneerde 
gasten konden genieten van hippische concoursen. 
Vanaf 1911 huurde voetbalclub WVV Wageningen dit 
terrein. Er stonden toen een houten tribune voor 
ongeveer vierhonderd personen, een directie-
kantoor en een consumptietent. Om het terrein 
was een twee meter hoge schutting geplaatst met 

In de raadsvergadering van 9 mei j.l. lag een voor-
stel op tafel voor een nieuw bestemmingsplan voor 
het stadionterrein en de aangrenzende watertoren. 
Het was de zoveelste keer dat de toekomst van het 
stadion ter sprake kwam. Nog in 2012 was een 
eerder bestemmingsplan voor het stadion door de 
raad afgewezen. Nu vonden alle partijen dat het 
gebakkelei lang genoeg had geduurd; niemand 
kon er meer beter van worden.

Het Future Center Wageningen wordt een multi-
functioneel complex waar kennis en kunde op het 

Aftrap voor een nieuw FC Wageningen
Bijna vijfentwintig jaar na het failliet van FC Wageningen mag een nieuwe FC het stadion overnemen, het 

Future Center Wageningen. Met het desbetreffende besluit garandeert de gemeenteraad het behoud van het 

roemruchte sportmonument op de Wageningse Berg en wordt het omliggende natuurgebied veiliggesteld. 

Door Piet Aben

Het stadion ingebed in het groen van de Wageningse Berg. Foto Jan van Dalen / BOEi.

Al in 2012 werd het Future 
Center aangekondigd.  
Foto Carleen van den Anker.
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daar weer omheen hoog oprijzende bomen. In 
1940 kwam het terrein in eigendom van de 
gemeente die het aan WVV Wageningen ver-
huurde. 
In de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog 
werd het stadion door Duitse troepen totaal geruï-
neerd. Van herstel kon de eerste jaren na de oorlog 
nog geen sprake zijn, pas in 1949 werd het stadion 
heropend. In 1954 kwam er een overdekte tribune 
met plaats voor 800 mensen. In de jaren zeventig 
vond de volgende renovatie plaats. Langs de oost-
zijde van het veld werd een staantribune gebouwd 
met 6200 plaatsen. Tegelijkertijd werden kantoor-
ruimten, spelersruimten en een bestuurskamer 
gebouwd. Dat had allemaal te maken met de ver-
eisten die de opkomst van het betaald voetbal voor 
FC Wageningen met zich meebracht. In de hoogtij-
dagen van de jaren zeventig trok de FC gemiddeld 
7000 toeschouwers per wedstrijd, een eenmalige 
uitschieter tegen Feyenoord haalde 15.000 bezoe-
kers. In 1982 vonden er nog kleine aanpassingen 
aan het stadion plaats. Dit zouden de laatste zijn: in 
1992 viel het doek. Profvoetbal bleek in 
Wageningen niet langer te betalen, en daar niet 
alleen.

Zeldzaamheidswaarde
Aanvankelijk leek het erop dat het stadion zou 
worden gesloopt. Een plan om er een ijsbaan van 
te maken verdween vrij snel weer van tafel. In de 

‘groene hoek’, in Wageningen altijd fors vertegen-
woordigd, was men voor teruggave van het terrein 
aan de natuur. Maar na de verschijning van de nos-
talgische uitgave De Onneembare Vesting in 2001, 
gevolgd door de oprichting van de Stichting 
Behoud Stadion Wageningse Berg in 2004, 
keerden de kansen op behoud. Er ontstond een 
initiatiefgroep met plannen voor herbestemming 
in combinatie met een functie in de sportmedische 
hoek. Langzaam maar zeker heeft dit idee terrein 
gewonnen. En zo komt er nu een nieuw FC 
Wageningen, een Future Center dat het behoud 
van het stadion garandeert. 
En terecht, aldus architectuurhistoricus Karel Loeff 
in een advies aan de gemeente. Zijn conclusie luidt 
onomwonden: ‘De Wageningse Berg is uniek, 
omdat de overblijfselen, te weten het veld en de 
tribune uit 1954, in ongeschonden staat bewaard 
zijn gebleven. In die zin is er sprake van een hoge 
zeldzaamheidswaarde, zeker ook in Gelderland. 
Uniek is het voormalige stadion ook, omdat de 
locatie door zijn ligging op het plateau niet is te ver-
gelijken met andere locaties voor betaald voetbal. 
In die zin is er sprake van een situationele waarde. 
De relatie met hotel De Wageningse Berg, in de rol 
van de eerste eigenaar en verhuurder van het 
terrein, speelt een cultuurhistorische rol. Voorts is 
er een bijzondere relatie met de natuur, vanwege 
de ligging aan de rand van de Veluwezoom.’

De hoofdtribune van het stadion in 2015. Foto Carleen van den Anker.



Zorgplicht
Die bijzondere relatie met de natuur heeft voor de 
vele haken en ogen gezorgd die de totstandkoming 
van het Future Center zo lang hebben opgehouden. 
Het stadionterrein zelf is qua natuurwaarden niet 
bijster interessant, maar de nieuwe activiteiten 
mogen geen nadelige invloed hebben op het kost-
bare, monumentale landschap eromheen. 
De gemeente heeft als eigenaar van de Wageningse 
Berg een wettelijke zorgplicht voor de natuur. 
De Wageningse Berg is een natuurmonument, als 
zodanig aangewezen als Natura 2000-gebied en 
onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk (GNN, 
voorheen Ecologische Hoofdstructuur). 
Het stadion terrein ligt daar net buiten, het is een 
zogenaamde Groene Ontwikkelingszone (GO) die 
moet voldoen aan provinciale regels ter voorko-
ming van schade aan het natuurnetwerk. De Berg is 
ook een aardkundig monument, opgestoten tijdens 
de voorlaatste IJstijd. De hoogte en de strategische 
ligging van de Berg maakten dit gebied door de 
eeuwen heen aantrekkelijk voor bewoning. Diverse 
prehistorische grafheuvels (3000-1000 v. C.) getui-
gen van een vroeg gebruik van de Berg (Laat-
Neolithicum tot Midden-Bronstijd). De Holleweg 
zou door de Batavieren zijn aangelegd als toegang 
naar een doorwaadbare plek in de rivier. Op de 
Westberg zijn nog restanten te vinden van het 
vroegste Wageningen, daterend uit de negende 
eeuw. 
Voor de hedendaagse Wageningers, maar ook voor 
de vele bezoekers van buiten de stad, vormt de 
Berg een uitgelezen gebied voor ‘n dagje uit in de 
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natuur. Het gebied is aangemerkt als A-locatie bos. 
Dit wil zeggen dat het behoort tot de beste voor-
beelden van Nederlandse bostypen, in dit geval 
een plateaubos met overgangen van wintereiken-
beukenbos naar essen-iepenbos en schietwilgen-
bos. In dat bos zijn – om maar eens wat te noemen 
– tweeëntwintig zeer bedreigde plantensoorten 
(Rode Lijst) gevonden, er zijn vijf soorten vleer-
muizen waargenomen, allemaal strikt beschermd, 
en maar liefst 175 soorten vogels, waaronder ook 
minder voorkomende. 

Maatregelen
Om al die waarden te ontzien heeft de gemeente 
een groot aantal maatregelen en beperkingen 
opgelegd aan het Future Center, dat overigens ook 
zelf overtuigd is van het belang daarvan en 
genegen is die wensen in te willigen. Zo zal het 
aantal evenementen in het stadion beperkt zijn qua 
aantal en omvang. Op het terrein zelf worden 
alleen elektrische auto’s toegestaan. Parkerende 
bezoekers worden verwezen naar plekken buiten 
de Berg. De hoge lichtmasten worden vervangen 
door lagere om de dieren niet te storen in hun 
nachtrust. De foerageermogelijkheden en ‘hang-
plekken’ van vleermuizen worden verbeterd en 
zelfs uitgebreid. De daken van het Future Center 
worden groen: beplant met gras en sedum. En om 
het helemaal af te maken komt er een informatie-
punt, waar het belang wordt beschreven van de 
Wageningse Berg, natuurmonument én sportmo-
nument. 

Bronnen:
 Bureau Bleijerveld, Actuali-

satie natuuronderzoek 

Stadion de Wageningse 

Berg en Vitensterrein 

Wageningen, Aldeboarn 

2015 

 Karel Loeff (IMRO), De 

Wageningse berg, De 

cultuurhistorische waarde 

van het voetbalstadion, 

Laren 2012

 Rien Bor en Arjan Molenaar, 

De onneembare vesting, 

voetbal op de Wage-

ningse Berg 1954-1992, 

Wageningen 2001

Artist’s impression
Het bouwplan van het Future Center Wageningen omvat de vervanging van de huidige, in verval geraakte bebouwing 
op de strook tussen de twee velden. Als onderdeel daarvan wordt de hoofdtribune naar de oude staat herbouwd; 
eronder wordt een hall of fame ingericht, een presentatie van de fameuze geschiedenis van het stadion. De tribune 
aan de oostzijde van het veld wordt gehandhaafd. Het hoofdveld wordt voortdurend in optimale conditie gehouden. 
Op het bijveld komt een parkeervoorziening. In de nieuwe gebouwen wordt ruimte gerealiseerd voor onderwijs-
kundige en paramedische voorzieningen ten behoeve van voeding, beweging en gezondheid, ook komt er een 
congresruimte. Illustratie Future Center Wageningen. 
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ERFGOED IN HET NIEUWS
Monumentale proefvakken schuiven 
op voor woningbouw 
B&W staan positief tegenover een plan om 

seniorenwoningen te bouwen, (deels) op de 

plek van de monumentale proefvakken van het 

voormalige Laboratorium voor Microbiologie. 

De 40 proefvakken langs de Generaal Foulkes-

weg zijn in 2005 als rijksmonument aangewe-

zen. ‘De proefvakken zijn in hun omvang uniek 

voor Nederland en zeldzaam in Europa’, aldus 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De 

vakken vormen een gridpatroon van 8 x 5 rijen 

met zandpaden ertussen. Elk vak (ca. 7 x 6,5 m) 

wordt omgeven door een opstaande betonnen 

rand die aansluit op betonplaten die in de aarde 

steken. Elk vak bevatte oorspronkelijk grond 

met een unieke samenstelling. In de vakken 

werd de groei van de gewassen onderzocht. 

Projectontwikkelaar Roelofs en Haase kocht 

het gebied Hinkeloord in de jaren negentig om 

op de plaats van de proefvakken een kantoor-

pand te bouwen. Overhaast ruimde hij er een 

aantal, terwijl de gemeente nog bezig was de 

monumentenstatus aan te vragen. Nadat de 

ondernemer de zaak onder dwang in de oor-

spronkelijke toestand had teruggebracht, 

kwam in 2005 een convenant tot stand, waarin 

de Rijksdienst toestaat dat bij eventuele 

bebouwing twee rijen proefvakken direct 

langs de weg naar achteren verplaatst worden. 

Hoewel het nu ingediende voorstel niet in het 

bestemmingsplan past, stellen B&W de raad 

voor medewerking te verlenen, omdat Wage-

ningen grote behoefte heeft aan seniorenwo-

ningen. PA

Herstel historische tuinmuur O.N.O. 
Op landgoed Oranje Nassau’s Oord is het eerste 

deel van de muur rond de voormalige moestuin 

van Koning Willem III – nu de  Ommuurde Tuin 

– hersteld. De uit 1882 stammende muur ver-

keerde al een aantal jaren in slechte staat. Voor-

jaar 2015 begon een groep vrijwilligers met het 

demonteren van de muur. Leerling-metselaars 

van bouwopleiding ReVaBO hebben daarna 

onder leiding van een oud-bouwvakker de 

muur opnieuw opgebouwd, waarbij de oude 

stenen zoveel mogelijk werden hergebruikt. 

Ook deel twee van de muur staat op de nomina-

tie voor herstel. Hiervoor hebben de gemeente 

Wageningen en ReVaBo opnieuw hun hulp aan-

geboden. CvdA

Beeldhouwer Piet Slegers (1923-2016)
In juni overleed beeldhouwer/omgevingskun-

stenaar Piet Slegers (92) in zijn woonplaats 

Velp. In Wageningen zijn twee van zijn werken 

te bewonderen. Aardstructuur (1970, rode lava-

steen) staat sinds 2001 op de oostelijke hoek 

van park de Blauwe Bergen (hoek Nijenoordal-

lee-Mondriaanlaan). Oorspronkelijk stond dit 

beeld bij het Staringgebouw, dat in 1967 ver-

rees op de plek waar nu Amicon staat. Hier 

was o. a. de Stichting Bodemkartering geves-

tigd, waar men zich bezighield met aarde en 

grondstructuren. Het verband met het kunst-

werk is duidelijk. Op de campus, een beetje 

verstopt in de tuin achter Alterra, staat Groei ’68 

(1968, rode lavasteen). 

Slegers was opgeleid aan de Kunstacademie 

Arnhem. Hij maakte grote werken voor de 

openbare ruimte. Een bekend werk is Aardzee 

(1982), een zogenaamd land-art project van 5 

hectare bij Zeewolde. De Wageningse beelden 

zijn allebei vervaardigd uit natuursteen, maar 

Slegers’ lievelingsmateriaal was roestvrij staal. 

‘De glans sorteert zo’n ruimtelijk effect’, zei hij. 

CvdA

Verbouw gemeentehuis bijna klaar
Op 4 juni j.l. was de Dag van de Bouw. In heel 

Nederland gunden 150 bouwbedrijven het 

publiek een kijkje op de bouwplaats. Bouw-

bedrijf BAM had de deuren van het Wagening-

se gemeentehuis opengezet voor de ruim 500 

belangstellenden die met eigen ogen de vor-

deringen wilden bekijken. 

Het stadhuis bestond oorspronkelijk uit meer-

dere gebouwdelen; de twee monumentale 

delen – rijksmonument het stadhuis en 

gemeentelijk monument het voormalig post-

kantoor – zijn verbouwd en gerenoveerd en 

de twee recentere delen (rond 1980 en uit 

2007) werden verbouwd respectievelijk 

gesloopt-voor-nieuwbouw. Eind juli heeft BAM 

het gemeentehuis opgeleverd. De inrichtings-

werkzaamheden zullen nog enige tijd vergen, 

daarna kan het gehele gemeentelijke apparaat 

– eind van het jaar? – weer terugverhuizen. 

Kunnen we eindelijk weer het archief in! CvdA  

Tropische kas (1983) toch gesloopt
Ondanks pogingen om een zinnige en renda-

bele herbestemming te vinden – en zo de tro-

pische kas te behouden -, is deze eind 2015 

gesloopt. Opnieuw is een uniek stukje cultuur-

historisch erfgoed van de WUR verdwenen uit 

het straatbeeld. Op de vrijgekomen plek aan 

de Arboretumlaan is een woongebouw van 

maximaal drie verdiepingen gepland. Het 

nabijgelegen herbarium – niet meer in gebruik 

sinds de plantencollectie in 2014 naar Leiden 

verhuisde – is verbouwd voor studentenhuis-

vesting. CvdA 

Groen Erfgoed rond Wageningen
Voor de dit voorjaar verschenen ‘Atlas van het 

landschappelijk groen erfgoed van Nederland’ 

is geïnventariseerd waar landschapselementen 

van voor 1850 nog oorspronkelijke beplanting 

laten zien. Het gaat om groene relicten waaraan 

het historisch gebruik van een locatie kan wor-

den afgelezen, zoals bosstroken rondom akker-

complexen, heggen in uiterwaarden of hout-

wallen.

De Wageningse Bovenpolder is volgens deze 

studie een waardevol complex, dat rijk is aan 

cultuurhistorische groenelementen. In het zui-

delijk deel van de Gelderse Vallei worden oude 

boskernen en spaarzame houtwallen met 

elzen, essen en eikenhakhout genoemd. Ten 

westen van Bennekom liggen enkele fraaie 

houtwallen met meerarmige knotessen. CvdA
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Paradijs voor journalisten

Wageningen. Fremdkörper op de Veluwe. Als journa bij De Nieuwe Krant (kopblad van 
De Gelderlander) had ik vanaf begin jaren tachtig drie gemeenten onder mijn hoede:
Ede, Renkum en Wageningen. In Ede was ’t saai; de invloed van de SGP verhinderde dat daar 
ook maar iets ging bruisen. Het college van Renkum regeerde vanuit Oosterbeek zonder 
enige ophef, hooguit proefde je er iets van elite versus ’t volk.

Maar Wageningen! Daar was altijd wel reuring, ook toen de oorlog over een nieuw te 
bouwen politiebureau was beëindigd in het voordeel van de politie, en terecht.

Er kwam een voortvarend college onder leiding van Jan Dirk van Ketwich Verschuur met 
wethouders als Henk Blankestijn, Cox Merkelijn en Henk van Alderwegen.
Henk Blankestijn die twee keer per dag moest dineren met mogelijke sponsors van de ter 
ziele gaande FC Wageningen en bij diner nummer zoveel in plaats van drie gangen gewoon 
een uitsmijter ros bestelde. Cox Merkelijn die als een leeuwin vocht voor het behoud van de 
huisjes aan het Spijk en als eerste Nederlandse wethouder haar job wilde delen. Meer dan 
genoeg stof voor verhalen.
    
Maar ook Van Ketwich Verschuur maakte indruk. Zijn gevecht tegen een fusie van het 
goddeloze Pieter Pauw Ziekenhuis met het gristelijke Julianaziekenhuis in Ede. Hij haalde de 
verantwoordelijke CDA-staatssecretaris naar Wageningen en tot laat in de avond zaten de 
stas, de burgemeester en ik (op verzoek van Jan Dirk) in de kroeg van Frits Onderstal te 
discussiëren over de kans onder een fusie uit te komen, uiteindelijk vergeefs, maar ik had 
wel een dijk van een primeur in m’n krant.  

En toen verschenen de krakers.
Het pand op de hoek van de Markt heette ‘De Tien Zilverlingen’ en werd gekraakt. 
Dat veroorzaakte opschudding vooral in Gelderland maar ook ver daarbuiten want deze actie 
werd gesteund door het college van Van Ketwich. De woningnood onder studenten en 
andere jongeren was hoog. Wageningen had geen ruimte om uit te breiden (Noordwest was 
nog niet in zicht, als ik me goed herinner) dus was een leegstaand pand als De Tien 
Zilverlingen een dankbaar object voor de boze jongeren.
Het eerste Wageningse kinderdagverblijf (in Renkum en Ede werd nog niet eens nagedacht 
over zo’n voorziening) werd er gevestigd en andere initiatieven bloeiden er op. Het pand was 
voor iedere geïnteresseerde toegankelijk.
Maar onvermijdelijk kwam de dag van de ontruiming na een verloren rechtszaak en na vele 
gesprekken met de krakers over een vrediger oplossing op het gemeentehuis. Met de 
krakers was de datum van de ontruiming besproken en zij hadden dus alle tijd om hun 
maatregelen te treffen oftewel om het pand van binnenuit te barricaderen.
En ik mocht als enige journa van binnenuit verslag doen en liet me dus zonder lang na te 
denken opsluiten in een hermetisch dichtgetimmerd pand. Passend bij het klimaat van 
tolerantie in ’t Wageningse verliep de ontruiming met een ongelooflijk kabaal, maar ook een 
soort gemoedelijkheid. Geen Amsterdamse taferelen op de Wageningse Markt.
Het enige moment dat ik met knikkende knieën stond was toen ik eenmaal buiten was. 
De leidinggevende politieman vertelde me hoe zij in angst hadden gezeten over de situatie 
binnen. Er brandden houtkacheltjes in De Tien Zilverlingen en de krakers hadden alle 
vluchtwegen gebarricadeerd. We zaten dus als ratten in de val.

Maar het was weer een topstory voor m’n krant zoals Wageningen voor meer heerlijke 
verhalen zorgde. Een paradijs voor journalisten, dat was Wageningen in de jaren tachtig.

CO LU M N

Journalist Wouke van 
Scherrenburg (Ede, 
1946) werkte van 1978-
1989 als regionaal 
verslaggever en 
parlementair redacteur 
voor De Gelderlander. 
In die periode deed ze 
veelvuldig verslag van 
de Wageningse politiek. 
In deze column blikt zij 
terug.

Oud Wageningen  3 – 2016

Door 
Wouke van 
Scherrenburg
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Félice Leendertz-Polak was jarenlang een geziene 
en veelal gewaardeerde vrouw in het Wageningse 
culturele en politieke leven. Zij was 33 jaar lerares 
biologie aan het Wagenings Lyceum, zat 22 jaar 
voor de VVD in de gemeenteraad en zat jarenlang 
in het bestuur van de Wageningse Muziekschool, 
later ’t Venster.
Félice werd geboren in 1933 in een joods gezin te 
Deventer, waar zij naar de lagere en middelbare 
school ging, tijdelijk onderbroken door haar onder-
duik in Enschede. Na de middelbare school ging zij 
biologie studeren aan de (toen nog) Gemeente 
Universiteit van Amsterdam. Hier ontmoette zij 
haar man Paul, afkomstig uit Wageningen. Bij een 
eerste kennismakingsbezoek aan zijn moeder, 
wandelend langs de Generaal Foulkesweg, merkte 
zij op: ‘hier zou ik wel willen wonen’. En zo 
geschiedde uiteindelijk.

Leraar biologie
Na hun afstuderen – Paul studeerde ook biologie 
– woonden zij enkele jaren in Enschede, waar Paul 
een volle baan als leraar kreeg en Félice in de 
omgeving verschillende deelbanen vervulde. 
Toen in 1963 aan het Wagenings Lyceum ander-
halve baan beschikbaar kwam, vertrokken zij naar 
Wageningen. Beiden hebben hier tot hun pensio-
nering in 1994 lesgegeven. 
Eind jaren zestig kreeg het Wagenings Lyceum de 
naam van ‘rode school’, omdat er druk geëxperi-
menteerd werd met projectonderwijs, iets wat een 
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‘Alles duurt zo lang!’

links imago had. ‘Ik was daar in zekere zin mede 
schuldig aan. Toen ik zwangerschapsverlof kreeg, 
suggereerde ik Anne Ruth van Kammen als mijn 
vervangster te nemen’. Door uitbreiding van het 
aantal lessen kon Van Kammen aan de school ver-
bonden blijven en met enkele collega’s (en de wel-
willende steun van de rector) tilde zij het projecton-
derwijs van de grond, dat in de jaren daarna zowel 
veel positieve als negatieve reacties ontving.
‘De school was jarenlang in twee kampen ver-
deeld, waarbij de projectleraren zich dominant en 
intolerant opstelden’. Er werden op onduidelijke 
gronden projectklassen aangewezen, waarbij de 
vakdocenten uren moesten inleveren ten behoeve 
van het projectonderwijs. Een gevolg was dat pro-
jectleerlingen achter kwamen te liggen bij die in de 
niet-projectklassen. De ouders werden in dit alles 
niet gekend. ‘Dit zijn punten waarop ik heel wat 
heb afgeknokt, samen met Rob Andriessen, leraar 
geschiedenis’. Discussies in de oudercommissie en 
contacten in Den Haag leidden ertoe dat ‘Rob en ik 
twee dagen kregen om een rapport op te stellen 
dat uiteindelijk bij de staatssecretaris, mevrouw 
Ginjaar, belandde’. Er werden regels gesteld, de 
scherpste kantjes gingen eraf en ouders moesten 
uitdrukkelijk hun toestemming geven. Maar ook 
daarna ‘heeft het nog jaren geduurd voor de span-
ningen helemaal weg waren’.
Félice heeft overigens steeds met veel plezier les-
gegeven. ‘Ik heb steeds in deeltijd gewerkt: mijn 
prioriteiten waren: één het gezin, twee het les-
geven en drie de politiek’. De uitbreiding van het 
vak biologie onder de Mammoetwet (1968) gaf 
docenten grote vrijheid om dit in te vullen. ‘Wij 
voegden ecologie, evolutieleer en ethologie aan 
het vak toe. Iedereen, wat voor beroep hij ook 
heeft, dient daar toch wat van te weten’.

In de politiek
In 1968 kwam Félice op suggestie van Bert Smeets 
– buurman aan de Kamperfoelielaan – voor de 
VVD in de gemeenteraad. Met Frans du Marchie 
Servaas vormden zij een fractie van drie; later wer-
den het er vijf, en momenteel heeft de VVD slechts 
twee zetels. Met een onderbreking van enkele 
jaren toen haar kinderen naar de middelbare 
school gingen, maakte zij 22 jaar deel uit van de 
VVD-fractie en was de laatste jaren ook voorzitter. 
In die tijd ‘heb ik veel geleerd; ik kwam in contact 
met gebieden waar ik nooit aan gedacht had, zoals 
bijvoorbeeld de bijzondere bijstand, waarover ik 
het aan de stok kreeg met Rinus Tazelaar’. 
Voor een jonge vrouw was het wel even wennen 
aan een raad die overheerst werd door oudere 
mannen die ‘sigaren rookten’. Na enige tijd werd 
bedongen dat pas na half tien gerookt mocht wor-
den, maar omdat raadsvergaderingen weleens tot 
half drie ’s nachts doorliepen, hielp dat niet veel. 

Door  
Toon Jansen
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De vergaderingen duurden toen altijd lang, mede 
omdat ‘begonnen werd met de uitvoerige behan-
deling van ingekomen stukken waarvoor de eerste 
twee uur werden uitgetrokken. Nu wordt er veel 
efficiënter vergaderd’. Emancipatie speelde ook 
een rol. Zo ‘kwam Hannedea Kroon eens met een 
pollepel naar een commissievergadering; die wer-
den stelselmatig tijdens etenstijd gehouden.’

Félice kreeg veel belangstelling voor financiën ‘in 
ruime zin’ en, speciaal belast met die portefeuille, 
voor ‘het evalueren van nieuwe dingen’. Vraag voor 
haar was vooral: ‘waarom geven wij zoveel geld uit 
aan zaken die niet goed lopen?’ Een voorbeeld 
hiervan vormden de subsidies die verleend werden 
aan de buurthuizen en met name aan de activitei-
ten die daar plaatsvonden. Samen met Tanja Staüdt 
bezocht zij alle buurthuizen (‘de Pomhorst liep het 
beste’) en volgde een cursus korfvlechten (haar 
man is imker). ‘Het viel ons op dat er vaak subsidie 
werd aangevraagd voor activiteiten, die elders ook 
al plaatsvonden’. En ‘die aanvragen, weliswaar 
ondersteund door iets als een begroting, werden 
vrijwel altijd gehonoreerd en liepen daarna jaren 
door zonder dat iemand er nog naar omkeek’. Het 
kwam zelfs voor dat clubs zonder bestuur geld 
vroegen en kregen. Dit leidde tot een door de Raad 
gevraagd rapport van het bureau Twijnstra en 
Gudde, waarna ‘iedereen voortaan moest aange-
ven waarvoor geld werd aangevraagd en hoe hier-
mee werd omgegaan’. Maar ook daarna, zegt zij 
over haar lange raadsperiode: ‘Wageningen is nooit 
zuinig op zijn geld geweest. Alles moest kunnen’.

Tijdens haar raadslidmaatschap kwamen vele 
zaken aan de orde waar Félice met trots of een 
zekere scepsis op terugkijkt. De huisvesting van de 
gemeenteambtenaren was er één van. De VVD had 
grote problemen met de keuze tussen uitbreiding 
van het stadhuis of de bouw van een dependance 
aan de Stadsbrink. ‘Uiteindelijk werd met één stem 
verschil – nota bene uitgebracht door een VVD-er! 
– gekozen voor de Stadsbrink. Nu zit de gemeente 
met een onverkoopbaar pand!’ Het is wel wat iro-
nisch om te zien dat bij de nu lopende verbouwing, 
waarbij concentratie op één locatie centraal staat, 
het argument van indertijd voor ‘extra ruimte’ door 
de tijd is ingehaald.
Een ander hoofdpijndossier was jarenlang de 
schouwburg, Junushoff. De VVD had grote twijfels 
bij het idee van wethouder Blankestijn om het bud-
get in evenwicht te brengen via de verdiensten van 
de horeca. ‘Wij geloofden dat niet, maar twee 
onderzoeken leken dit te bevestigen’. Het ‘lumi-
neuze idee’ van Gerben Kuipers om van Junushoff 
een multifunctioneel gebouw te maken ‘kreeg 
helaas niet de goedkeuring van de raad: het leek 
wel een heilige doos die gesloten moest blijven’.

De ontsluiting van Wageningen was jarenlang een 
van de belangrijkste en heftigst bediscussieerde 
issues. ‘De VVD pleitte 25 jaar geleden al voor een 
rondweg; nu wordt daar weer over gepraat’. Ook 
voor de bevoorrading van de winkels in de 
Hoogstraat zijn talloze alternatieven bekeken, maar 
er is nog steeds geen bevredigende oplossing. En 
‘alles duurt zo lang!’ 

‘t Venster
Félice raakte ook betrokken bij het wel en wee van 
het muziekonderwijs: als raadslid nam zij met Reijer 
van den Brink zitting in het bestuur van de 
Stedelijke Muziekschool, totdat het gebruik dat een 
raadslid zitting nam in het bestuur van grote subsi-
dieontvangers, begin jaren negentig werd afge-
schaft. Een eerste bezuinigingsronde had tot 
gevolg dat muzieko wnderwijs niet langer indivi-
dueel maar in groepen moest worden gegeven 
(behalve voor kinderen van ouders die extra wilden 
betalen). Dit kwam de zo geroemde kwaliteit niet 
ten goede.
Na haar raadslidmaatschap kwam zij in 1998 in het 
bestuur van ’t Venster, dat ontstaan was door 
samenvoeging van allerlei disciplines – naast 
muziek – als tekenen, schilderen, beeldhouwen, 
dans en fotografie. En dat alles in een gebouw, de 
voormalige Rijks HBS ‘dat eigenlijk veel te duur 
was’. ‘Deze bestuursfunctie kostte mij veel tijd voor 
overleg over de activiteiten, de personele bezetting 
en de financiën’. Er was veel belangstelling voor de 
activiteiten, maar de kortingen op de subsidie volg-
den elkaar op. ‘Met de gemeente Renkum – waar 
een dependance in het voormalige politiebureau 
zat – ‘was het altijd moeilijk onderhandelen; 
Wageningen was veel welwillender’. ‘Een idee om 
’t Venster onder te brengen in Junushoff ging 
gelukkig niet door’: gebrek aan geschikte ruimtes, 
te verwachten problemen tijdens uitvoeringen, de 
openingstijden voor ’t Venster, etc. De laatste jaren 
was Félice voorzitter, in 2004 nam zij afscheid.

‘Toen’
In 1998 werd – verborgen achter een schilderij – 
een foto gevonden van een groep joodse kinderen 
in Deventer. ‘Die foto moet najaar 1942 genomen 
zijn’. Van alle kinderen op de foto is Félice de enige 
die de oorlog overleefde. Zij vertelde dit aan haar 
kleinzoon, en later werd onder auspiciën van de 
Etty Hillesum Stichting een korte film gemaakt: 
‘Jasper en zijn oma en de kinderen op de foto’. 
Onder de paraplu van het Landelijk Steunpunt 
Gastsprekers Westerbork ging Félice aan de hand 
van die film in gesprek met kinderen op lagere en 
middelbare scholen over ‘toen’. ‘Ik doe dat met 
heel veel plezier, maar dit jaar was het wel erg 
druk; ik ben al een keer of 15, 20 op stap geweest’. 
Dus toch: eens een leraar altijd een leraar?
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Vier laboratoria van Blaauw
Na de officiële oprichting van de Landbouw-
hoogeschool in 1918 kreeg architect Cornelis Jouke 
Blaauw in 1919 van rijksbouwmeester Henry Th. 
Teeuwisse de opdracht om voor vier belangrijke 
vakgroepen nieuwe laboratoria te ontwerpen. Zijn 
eerste ontwerpen waren voor Plantenfysiologie, 
bekend als het Schip van Blaauw, en Microbiologie 
(beide gerealiseerd in 1922). Daarna volgden 
Tuinbouwplantenteelt (1923) en Plantenveredeling 
(1924). Alle gebouwen zijn ontworpen in de expres-
sieve plastische stijl van de Amsterdamse School. 
Plantenfysiologie en Microbiologie zijn in hun exte-
rieur en interieur het meest uitbundig. 
Na heftige kritiek van het College van Curatoren op 
deze volgens hen futuristische stijl moest Blaauw 

Kleurgebruik in de Amsterdamse 
School in Wageningen
Vragen over het schilderwerk aan de gevel van Tuinbouwplantenteelt vormen de aanleiding voor dit artikel 

over de welbewuste toepassing van kleur in de architectuur van de Amsterdamse School in Wageningen. 

Het artikel gaat vooral in op het herstel van de originele kleuren bij Tuinbouwplantenteelt. In een volgende 

editie van dit blad zal Maarten van den Wijngaart ingaan op het kleurgebruik bij Plantenveredeling. 

zijn ontwerp voor Tuinbouwplantenteelt drie keer 
ingrijpend herzien, voordat hij goedkeuring ver-
kreeg voor het uiteindelijk sterk vereenvoudigde 
‘doelmatige’ ontwerp. Bij Plantenveredeling, het 
vierde laboratorium, is de gevraagde versobering 
in de bouwstijl nog verder doorgezet. 

Tuinbouwplantenteelt is nog steeds een uiting van 
de Amsterdamse School, maar is veel minder 
monumentaal dan de eerder gerealiseerde gebou-
wen en heeft relatief weinig decoraties. Het 
gebouw kreeg een zeer hoge zolderverdieping 
met een hoog rood dak, dat aan de zijkanten naar 
beneden is doorgetrokken met forse dakoverstek-
ken. Aan de linkerzijde steekt een ranke schoor-
steen met een sierlijke metalen kap boven het dak 

Door  
René Siemens

René Siemens is 
mede-eigenaar 
van het voormalige 
Laboratorium voor 
Tuinbouwplantenteelt 
aan de Haagsteeg 4.

Het schilderwerk aan het exterieur in uitvoering. Foto René Siemens. 



Voor- en achterzijde van het net opgeleverde laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt in 1923. De vensters waren beige geschilderd, wat 
harmonieerde met het metselwerk van de gevels. Foto’s Stichting BONAS.
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uit. Midden in de voorgevel is de verhoogde para-
boolvormige entree, met een door Johan Polet 
gebeeldhouwde sluitsteen en met uit glas-in-lood 
bestaande zijlichten. Aan beide zijden van de 
entree zijn onder twee sierlijke vleugels de deuren 
naar het souterrain gesitueerd. Die vleugels, de lad-
dervensters met zwaar uitgevoerde dorpels (ken-
merkende stijlonderdelen!) en de dikke daklijsten 
benadrukken het horizontale karakter.

Het exterieur
Bij het exterieur van de Wageningse laboratoria 
streefde Blaauw niet naar contrasten. Hij liet de 
kleur van het schilderwerk op de kozijnen zoveel 
mogelijk aansluiten op die van de in de gevels 
gebruikte materialen. Het ging Blaauw om de plas-
tische vorm van het gehele bouwwerk. Hierin 
moesten de stevige raampartijen wel een bijzonder 
– horizontaal – accent vormen, maar zeker niet het 
contrast zoals dat met de huidige witte kozijnen 
van Plantenfysiologie is te zien. 

Bij Plantenfysiologie en bij Tuinbouwplantenteelt 
werden de buitenkanten van de kozijnen en ven-
sters afgewerkt in een beige kleur met een zijde-
glans uitstraling. Overigens heeft Blaauw bij 
Plantenfysiologie eerst geëxperimenteerd met ver-
schillende kleuren verf, voordat hij uiteindelijk voor 
beige (oker) koos. Bij Tuinbouwplantenteelt waren 
de donkergrijze daklijsten, de voordeur, de twee 
achterdeuren en de deuren die naar het souterrain 
leiden bedoeld als de donkere accenten in de gevel. 
De toegepaste kleuren pasten bij de lichte en de 
(zeer) donkere vlekken in de aangebrande kromge-
trokken mondstenen, die Blaauw speciaal voor zijn 
gebouwen had uitgezocht. Mondstenen zijn stenen 
die tijdens het bakken in de vuurmond van de 
steenoven hebben gelegen. 
Het buitengewone exterieur van Microbiologie is 
bepaald door sterke horizontale lijnen, onderbro-
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ken door een zware verticale entreepartij. 
Opvallend is hier het gebruik van donker geteerd 
gepotdekseld hout aan de gevel. De keuze van 
Blaauw voor donkergroen geschilderde kozijnen 
paste hier heel goed bij.

Kleurkeuze bij de restauratie van het Schip van 
Blaauw in 2005 

De crèmekleur aan de buitenzijde van Het Schip is gelaten voor wat hij 
was. Dezelfde kleur is ook toegepast op de binnenzijde van ramen en 
panelen naar buiten. Op basis van kleuronderzoek (de eerste laag 
bleek een soort van transparant zwarte olie) is bij het interieur de 
overheersende kleur groen op veel plekken veranderd in (off) zwart. 
Vooral de deurposten en de binnenvensters. Dat combineert goed met 
het glas in lood en met de zwarte en witte tegels op de vloer. De 
deuren zijn in donkergroen uitgevoerd. In de toiletten en in de kantine 
zijn contrastkleuren gebruikt (rood en groen). De muren van de 
collegezaal hebben een warme beige/oker kleur gekregen. Voor de 
bovenzijde (boven de schilderijlijst/plint) is een andere kleur gebruikt.
Informatie: Harry Harsema

Het Schip van Blaauw (2010). Foto Carleen van den Anker.
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Het interieur van 
Tuinbouwplantenteelt 
na het herstel in 2008. 
Foto’s Hans Brongers, 
René Siemens.

De oude (l) en de 
herstelde kleurstelling 
van de entree van 
Tuinbouwplantenteelt.  
Foto’s René Siemens. 

Voormalig Laboratorium 
voor Microbiologie. Foto 
Carleen van den Anker.



Het interieur
Het oorspronkelijke interieur van Tuinbouw-
plantenteelt is eveneens zeer sterk verwant met dat 
van Plantenfysiologie. De basis wordt gevormd 
door zwart-witte tegelvloeren en een lambrisering 
met verglaasde witte wandtegels (zonder velling-
kant!), met daarboven op 1,8 meter hoogte een 
zwarte bies. De deuren, de deurposten, de binnen-
kozijnen en plinten waren donkergrijs in een hoog-
glans afwerking. Dit donkergrijs was zo gemengd 
dat het heel dicht op het (mat)zwart van de tegels 
aansloot. Op de muren en de plafonds van de hal, 
de gang en het trappenhuis waren volgens bestek 
(1921-1922) twee lagen ‘frescolithe’ aangebracht, 
een soort matte waterverf in de kleur licht beige. 
Het resultaat was een grafisch ontwerp van zwarte 
en donkergrijze vlakken, vlakjes en lijnen in een 
omgeving van lichte kleuren.

Geschiedenis van het pand
Uit de diverse kleuronderzoeken is gebleken dat in 
de jaren veertig en vijftig alle houtwerk van zowel 
Planten fysiologie, Microbiologie als Tuinbouw-
plantenteelt is overgeschilderd met enkele lagen 
grasgroen. Daarna zijn nog twee keer lichte 
kleuren aangebracht; zowel binnen als buiten. 

Zo troffen de huidige eigenaren van Tuinbouw-
plantenteelt in 1997 – na het vertrek van de vak-
groep Veevoeding – een interieur aan met gebro-
ken witte muren, deuren en kozijnen. Het exterieur 
werd bepaald door de groene daklijsten en deuren 
en de opvallende witte raampartijen.  
De vensters bepaalden meer het beeld van het 
gebouw, dan de vorm van het gebouw zelf. Dit is 
het beeld dat we nu nog zien aan het exterieur van 
Plantenfysiologie. En dit beeld komt niet alleen in 
Wageningen voor. De kozijnen van de meeste 
Amsterdamse School gebouwen in Nederland zijn 
tegenwoordig wit geschilderd, terwijl de oorspron-
kelijke kleur vaak oker of geelbruin was.

Het herstel van Tuinbouwplantenteelt 
vanaf 2008
Sinds de verkoop door de toenmalige Landbouw-
universiteit in 1997 wordt Tuinbouwplantenteelt 
gebruikt als bedrijfsverzamelgebouw. Bij de ver-
bouwing van het interieur in 2008 besloten de 
nieuwe eigenaren de oorspronkelijke kleurstelling 
van de hal, de gang en het trappenhuis terug te 
brengen. 

Op het houtwerk van de deuren, deurposten en 
binnenkozijnen is een nieuwe donkergrijze hoog-
glansverf over het originele verfpakket aan-
gebracht. Zo bleef de historische informatie behou-
den. Om het frescolithe van de muren en de pla-
fonds te benaderen is voor een lichtbeige minerale 

(keim)verf gekozen. Op de treden van de trap zijn 
volgens de aanwijzingen uit het oorspronkelijke 
bouwbestek (1921-1922) weer onbehandelde eiken 
delen aangebracht. Het interieur is verder afge-
werkt door klassieke schoollampen op te hangen 
met melkwitte glazen bollen aan koperen armatu-
ren. Studenten van de glazeniersopleiding van de 
Vakschool Schoonhoven herstelden de glas-in-
lood-panelen naast de voordeur.

Mede dankzij de instandhoudingssubsidie voor 
rijksmonumenten kon vanaf 2015 het exterieur van 
Tuinbouwplantenteelt worden aangepakt. Er is 
bewust voor gekozen ook hier het oorspronkelijke 
beeld uit 1923 terug te brengen. Aan het houtwerk 
zijn de noodzakelijke reparaties verricht en het wit 
en het groen worden overgeschilderd met zijde-
glans beige en hoogglans donkergrijs. Nu is al te 
zien hoe de opnieuw aangebrachte oude kleuren 
een eenheid vormen met de genuanceerde bak-
stenen in de gevel. De werkzaamheden worden in 
de loop van dit jaar afgerond.

Literatuur en bronnen:
Lisette Kappers Onderzoek & Architectuur. Kleuronderzoek 

afwerklagen van het interieur van het voormalige labora-

torium voor microbiologie te Wageningen 2008, tuin-

bouwplantenteelt te Wageningen 2009. 

Wouter Botman en Tijs Tummers 1990. Het Schip van Blaauw, 

bouwen voor de Landbouwuniversiteit Wageningen 

1877-1990. 

www.amsterdamse-school.nl

www.amsterdamseschoolinwageningen.nl
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Tuinbouwplantenteelt in 
1997 na het vertrek van 
de vakgroep Veevoeding.  
De wit geschilderde 
vensters bepalen de 
uitstraling van het 
gebouw.   
Foto Cord Otting 
Beeldcommunicatie.



WAGENINGEN EEN EEUW GELEDEN

Van particulier badhuis aan de Binnenbleek tot volksbadhuis aan de Veerstraat

Gemeentebad van volksbelang
Een frisse douchebeurt is vandaag de dag, en overigens al vele decennia lang, een 

wijdverbreid dagelijks ritueel. Elk Wagenings huishouden heeft wel de beschikking over 

een of andere vorm van wasgelegenheid. Dat dit honderd jaar geleden heel anders was, 

mag geen verrassing heten. Slechts een beperkt aantal burgers bezit dan de luxe van een 

privé badkuip. Men begint echter van lieverlede het belang van een goede hygiëne voor  

de volksgezondheid in te zien. Het inzicht dat slechte leefomstandigheden de uitbraak 

van besmettelijke ziekten sterk bevorderen, is al doorgedrongen. De roep om een 

volksbadhuis klinkt dan ook steeds luider.

Meer en meer wordt de waarde van een gezond 
leefmilieu ingezien. Denk maar aan de volkswo-
ningbouw die vanaf 1915 in Wageningen van de 
grond komt. Deugdelijke, tocht- en vochtvrije hui-
zen voor de minderbedeelden. Eerst wordt in 1915 
het Rode Dorp aan de Julianastraat gebouwd, een 
kleine tien jaar later gevolgd door de arbeiders-
wijken Patrimonium en de Irenebuurt. Maar van 
sanitaire voorzieningen, laat staan heuse badka-
mers, is in deze huisjes nog lang geen sprake. 
Badderen is duidelijk nog voorbehouden aan de 
beter gesitueerden, en dan ook nog mondjesmaat, 
want het duurt een poos voor alle huishoudens zijn 
aangesloten op de gemeentewaterleiding, die 
vanaf 1898 zijn intrede doet. Dat er een nobele taak 
ligt voor het gemeentebestuur om naast betere 
huisvesting ook mogelijkheden te scheppen voor 
betere sanitaire voorzieningen is evident.
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Door 
Petra Leenknegt

Voorgevel van het 
badhuis aan de Veerstraat 
(met op de achtergrond 
een gashouder van de 
gasfabriek). 
Foto Beeldbank 
Wageningen/Collectie 
Gemeentearchief.

Therapeutisch baden aan de Binnenbleek
In de Wageningsche Courant van 19 november 1913 
is in het raadsverslag te lezen dat een ‘volksbad 
zeer wenschelijk wordt geacht’. De gemeenteraad 
gaat dan ook akkoord met een onderzoek naar de 
mogelijke oprichting hiervan. Waar moet zo’n 
badhuis bijvoorbeeld komen en kan de exploitatie 
hiervan überhaupt wel rendabel zijn? Een eerste 
optie is het overnemen van het verouderde en 
met verlies kampende particuliere badhuis van de 
Stichting Ziekenzorg. Deze stichting beheert al 
sinds 1866 het eerste algemene ziekenhuisje van 
Wageningen. In de tuin van dit ziekenhuisje aan 
wat nu de Molenstraat heet, maar toen nog 
bekend stond als Stads Binnenbleek, lag sinds 
1890 een particulier badhuisje. Dit bood onder 
meer voor de patiënten therapeutische baden en 
bezat om die reden enkel kuipbaden. Het zieken-
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huisje zelf raakt eerder dan het badhuisje in zwaar 
weer. Het sluit de deuren al in 1909. Het badhuis 
blijft nog tot en met 1914 min of meer zelfstandig 
opereren en zal pas in 1918 (met verlies) worden 
overgenomen door de gemeente. 

Vertragende factor
Dat de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) voor allerlei 
initiatieven een vertragende factor vormt, mag dui-
delijk zijn. Nederland is dan wel niet zelf in oorlog, 
maar is economisch wel afhankelijk van de in oor-
log zijnde buurlanden. Dit blijkt ook uit het verslag 
van de raadsvergadering van mei 1918 in de 
Wageningsche Courant. Hierin wordt met klem 
gevraagd naar de vorderingen betreffende de 
oprichting van een volksbadhuis. Al sinds 1914 zijn 
er hieromtrent plannen in de maak, maar volgens 
B&W zijn deze ‘door den oorlog  blijven rusten’, 
wachtend op betere tijden. Deze tijden zijn dan 
blijkbaar nu aangebroken want het college van 
B&W stelt de gemeenteraad voor om het binnen-
bad over te nemen van Stichting Ziekenzorg. 
Verder wil het college laten onderzoeken of het 
alsnog mogelijk is om dit badhuis geschikt te 
maken als volksbadhuis. Dit betekent een grondige 
aanpassing want – goedkopere – stortbaden heb-
ben de voorkeur boven de al aanwezige kuipbaden. 

Energiezuinig avant la lettre 
Gemeentearchitect Van Blitterswijk gaat aan de slag 
en doet een poging het sterk verouderde badhuis, 
althans op papier, te moderniseren. Al vrij snel 
komt hij tot de conclusie dat dit geen haalbare optie 
meer is. Ook de locatie blijkt niet ideaal. Er wordt 
bekeken of het mogelijk is om de vrijgekomen 
warmte van de gasfabriek te gaan benutten voor de 
verwarming van het badwater: energiezuinig avant 
la lettre. Een optie die zeker toepasbaar blijkt. Een 
locatie in de omgeving van de gemeentelijke gas-
fabriek is dan een must. Dat hiervoor vier arbeiders-
woninkjes aan de Veerstraat moeten wijken is blijk-
baar geen probleem, want er wordt besloten om 
het badhuis in de directe nabijheid van de fabriek te 
plaatsen. Zo gaat van de vrijgekomen en anders 
onbenut gebleven warmte het minst verloren. In 
het eerste ontwerp van Van Blitterswijk voor een 
nieuw te bouwen badhuis is zelfs rekening gehou-
den met een aparte afdeling voor schoolbaden, aan 
de achterzijde van het badhuis. Dit plan redt het 
niet maar een tweede ontwerp uit 1924 kan uitein-
delijk wel de goedkeuring van de raad wegdragen. 
Eind maart 1926 is het zo ver: de (twee aparte) 
entrees voor mannen en vrouwen gaan open voor 
het Wageningse volk. Ruim tien jaar later dan 
gehoopt, maar toch. De ‘gewone man’ én ‘de 
gewone vrouw’ kunnen eindelijk een verfrissend 
stortbad nemen in een fraai maar sober modernis-
tisch vormgegeven gebouw. 

Blauwdruk van het ontwerp van Van Blitterswijk voor een badhuis met 
in totaal  6 kuipbaden en 12 douches, waarbij opvalt dat de mannen met 
een grotere wachtruimte en meer douches bedeeld zijn (in totaal drie 
kuipbaden en negen douches voor de heren, tegenover drie kuipbaden 
en drie douches voor de dames). Bron: Collectie Gemeentearchief.

Voor de serie ‘Wageningen een eeuw geleden’ maakt Petra 
Leenknegt vooral gebruik van de Beeldbank Wageningen, een 
samenwerkingsproject van Gemeentearchief, museum 
De Casteelse Poort en Oud Wageningen. De beeldbank omvat vele 
duizenden foto’s en de vrijwel complete Wageningsche Courant van 
1855 tot 1947. Zie beeldbankwageningen.nl.

Plattegrond uit 1923 van mogelijke locaties voor een nieuw badhuis 
in de nabijheid van de gasfabriek. Uiteindelijk zou gekozen worden 
voor een locatie aan de Veerstraat waar op deze tekening nog zeven 
arbeiderswoninkjes staan. Vier hiervan moesten wijken voor de bouw 
van het pand. Bron: Collectie Gemeentearchief. 

Met een korte onderbreking aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog zullen de Wageningers het 
badhuis ruim dertig jaar enthousiast gebruiken. 
Halverwege de jaren vijftig taant de belangstelling, 
doordat steeds meer huizen over een eigen bad- of 
douchegelegenheid beschikken. Ook kan men 
inmiddels in het overdekte Sportfondsenbad 
terecht. Op 11 december 1967 sluit het badhuis voor-
goed zijn deuren. Het wordt spoedig daarop 
gesloopt.

http://beeldbankwageningen.nl
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lede een zindelijker en fraaijer kleed aan’ en roem-
de het initiatief van de gemeente om grond aan te 
kopen om daar mooie huizen met tuinen te laten 
bouwen ‘die zeker gereede en aanzienlijke bewo-
ners zullen vinden’. 
Op 5 december 1861 stelde de gemeenteraad een 
‘Verordening op het bouwen, herstellen en afbre-
ken van bijzondere gebouwen’ vast waarin werd 
gesteld dat alle woningen een vloer van hout of 
steen moesten hebben, een ‘rookafleiding’ 
(schoorsteen) in minstens één der vertrekken, een 
raam dat kan worden geopend tot minstens 50 

Bouwen in Wageningen
Na de bouwijver van Lubbert Adolph Torck in de 
jaren veertig van de achttiende eeuw, is in 
Wageningen lange tijd niet meer op ‘grotere’ 
schaal gebouwd. Het lijkt erop dat pas omstreeks 
1850 weer door beleggers werd gebouwd, voor de 
meer vermogende bevolking. Toen is de maat-
schappij ‘Nieuw Wageningen’ ontstaan en zijn aan 
de Nudestraat en de Niemeijerstraat herenhuizen 
gebouwd. De Wageningsche Courant van 24 juni 
1858 berichtte trots ‘Wageningen, eertijds een mor-
sig plaatsje, gehecht aan het oude, trekt van liever-

Door 
Bob Kernkamp

Architect, bouwkundige, 
timmerman of metselaar
In het eerste deel van dit artikel werden de Wageningse stadsarchitecten besproken. In dit 
vervolg worden enkele andere architecten die in Wageningen woonden en bouwden voor 
het voetlicht gebracht. Werk van negentiende-eeuwse architecten is moeilijk te achterhalen, 
aangezien er tot 1902 geen bouwvergunningen nodig waren. Ze zijn dus niet in de gemeentelijke 
bouwdossiers te vinden. Dat gegeven vormde ook de aanleiding tot het schrijven van deze 
bijdrage: er is nog steeds weinig bekend over Wageningse gebouwen en vooral bouwers van 
vóór 1902. De meeste informatie over die periode komt uit de Wageningsche Courant. 
Overigens bleek mij bij het doornemen daarvan dat vrij veel bouwactiviteiten niet zijn terug te 
vinden in de serie bouwdossiers. Het Gemeentearchief hoopt die in de komende jaren te vinden 
bij het inventariseren van een tweede serie bouwvergunningen waarvan lang is gedacht dat het 
een dubbele serie was. 

Wageningse timmerlieden en architecten, ca. 1850-1920 
Deel 2. Wageningse architecten

De term architect is al oud, maar werd in het landelijke Wageningen van de negentiende eeuw spaarzaam gebruikt. Meestal 
werden huizen gebouwd door timmerlieden en metselaars. Een enkeling noemde zich eind van die eeuw ‘bouwkundige’, en pas 
in de twintigste eeuw werd de term architect gebruikt. Alleen voor de in dienst van de gemeente werkzame stadsarchitect werd 
het woord gebruikt. Ondanks die bescheidenheid kon een timmerman of metselaar zich op een zeker sociaal aanzien beroepen. 
Zo was niet alleen stadsarchitect Keurschot in 1874 lid van de 22-koppige Commissie tot viering van het 25-jarig koningschap van 
Willem III, maar ook de hierna te bespreken J. Goossen, F. Wessels en H. de Vries. 
Onderwijs in bouwkundig tekenen werd in Wageningen in ieder geval al in 1857 gegeven, georganiseerd door het departement 
Wageningen van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. De Nutstekenschool leverde vele goede timmerlieden, waaronder 
meerdere die later ook huizen in Wageningen ontwierpen. Onder hen 
L. Vonk, die in 1905 de driejarige ‘dagtimmercursus’ afrondde. In hetzelfde 
jaar kregen de leerlingen G.J. Kleinrensink en W.B. van Mossel een medaille 
voor door hen ontworpen (maar niet gebouwde) woningen. De prijzen 
werden beschikbaar gesteld door niemand minder dan de minister van 
binnenlandse zaken, en toegekend door een jury onder voorzitterschap van 
de heer W.A. Hof, districtsbouwkundige bij ’s Lands Gebouwen.



Oud Wageningen    3 - 2016 17

vierkante palmen (1 palm is 10 cm), en, indien daar-
voor op het erf ruimte aanwezig was, een secreet 
van 26 kubieke ellen (1 el is officieel 1 meter, maar 
een wc van 26 m3 lijkt me wel erg riant, dus ver-
moedelijk had er 2,6 moeten staan). Reeds 
gebouwde huizen moesten binnen twee jaar daar-
van worden voorzien. Twee jaar later werden de 
inwoners in de krant gewezen op de ‘moeijelijkhe-
den en onaangename gevolgen’ die zij zouden 
ondervinden als ze zich niet aan die regels hielden.

F. Wessels (1834-1874)
In deel 1 kwam al ter sprake dat het eerste hotel 
‘De Wageningsche Berg’, met koetshuis, in 1873 is 
gebouwd volgens ontwerp van J. Goossen, 
J.H. Keurschot en F. Wessels. De aannemer was
F. Wessels. Timmerman en ijzerhandelaar 
Frederikus Wessels was in 1834 in Wageningen 
geboren. 
In 1854 trouwde hij met de Rhenense Wilhelmina 
Recter. Zij kregen zeven kinderen, waarvan een 
zoon banketbakker werd en twee dochters met 
banketbakkers trouwden. Geen enkel kind werd 
timmerman. Wessels overleed in 1874. Behalve zijn 
medewerking aan hotel De Wageningsche Berg 
heb ik van Wessels geen werken kunnen achterha-
len. Hij zal vooral timmerman-aannemer geweest 
zijn. In 1865 waren hij en W. Hakstege de laagste 
intekenaren voor de bouw van het ziekenhuis dat 
A.G. van der Steur had ontworpen (zie het vorige 
nummer van dit blad). In 1866 vroeg hij samen met 
de hervormde gemeente om land van de stad te 
mogen kopen om daar ‘ruime woningen voor den 
handwerkenden stand’ te bouwen. Hakstege moet 
een betrekkelijk groot bedrijf hebben gehad, want 
in 1873 berichtte hij in de Wageningsche Courant dat 
hij tien bekwame timmerlieden terstond voor een 
jaar kon plaatsen. Na zijn overlijden in januari 1874 
zette zijn weduwe de ijzerhandel voort en haalde zij 
H.A.J. Popping in de zaak voor de bouwkundige 
werkzaamheden. De firma heette voortaan 
‘Wed. Wessels en Popping’.
Bij de oprichting in 1860 van de Wageningse 
Vereniging van Handwerkslieden onder de zin-
spreuk ‘Tijdelijke Voorzorg’ was Wessels vice-presi-
dent en later meerdere jaren president. In 1866 kon-
digden enkele ‘werkbazen’ aan dat zij met ingang 
van 1 april de werkdag voor werklieden van 10 naar 
8 uur zouden terugbrengen, ‘in aanmerking geno-
men het geringen dagloon van den werkman’. 
Die werkbazen waren W. Hakstege, H. Haar, 
D. Verbeek, F. Wessels en J. Goossen. In 1872 was 
J. Goossen secetaris van ‘het bestuur der werk-
bazen’. Maar in 1874 berichtten J. Haar Hz.,  
P. de Leeuw, de weduwe H. de Vries (Fa. Hakstege), 
J. Goossen, H.A.J. Popping en G. Goossen dat zij 
het loon van hun werklieden per 4 mei met ander-
halve cent per uur hadden verminderd.

J. Goossen Gz. (1835-1910)
Jan Goossen is in 1835 in Wageningen geboren als 
zoon van schilder Gerrit Goossen Jzn. In 1867, hij 
was toen al 32, huwde hij Neeltje Recter uit Rhenen. 
Zij was een zus van bovengenoemde Wilhelmina, 
zodat Goossen en Wessels vanaf 1867 zwagers 
waren. Goossen was schilder, maar vooral decora-
tieschilder en tekenaar en hij had een schilders-
zaak. Hij was tekenleraar bij zowel de Nutsteken-
school en de Rijks Landbouwschool als de HBS. 
Bij lokale tentoonstellingen viel Goossen regelma-
tig in de prijzen. Voor toneeluitvoeringen schilder-
de hij vaak belangeloos de decors.
Als schilder was Goossen betrokken bij het bouwen 
van huizen, maar een echte architect was hij niet. 
Met zijn romantisch-artistieke geest tekende hij wel 
zelfbedachte gebouwen, die soms door een bouw-
kundige werden gebruikt voor het ontwerpen van 

De Parkstraat, nu Niemeijerstraat, in de wijk Nieuw Wageningen, rond 1900. We kijken 
recht op villa Klein Oudtshoorn, met rechts daarvan de identieke Villa Candia, die later 
vergroot is. Mogelijk zijn deze huizen in de jaren zeventig van de negentiende eeuw 
gebouwd door Hartger de Vries. Links de Havenstraat met huizen die door zijn zoons 
Wessel en Rijk de Vries zijn ontworpen. Helemaal rechts staat school nr. 1.  
Foto Beeldbank Wageningen/Collectie Oud Wageningen. 

Advertentie voor het schildersbedrijf van Goossen 
in De Wageningsche Courant van 19 maart 1874. 
Beeldbank Wageningen/Wageningsche Courant..
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een gebouw. Zo kreeg hij in 1861 een ‘premie’ voor 
zijn ontwerp voor de nieuwbouw van kasteel 
Stoutenburg in Utrecht – maar dat werd gebouwd 
naar ontwerp van H.J. van den Brink. In 
Wageningen was Goossen de bedenker van het 
Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de Grindweg, 
dat in 1889 werd gebouwd naar ontwerp van stads-
architect S. Bitters. Ook ontwierp hij en ‘bracht in 
tekening’ het Nutsgebouw aan de Stationsstraat 
dat in 1894 werd gebouwd door de reeds genoem-
de Popping en A. de Leeuw. De architect die de 
technische tekeningen maakte, was ene De Heer. 
De Wageningsche Courant omschreef het als ‘in 
Oud-Hollandsche stijl’. Een jaar later maakte 
Goossen tekeningen voor de marechausseeka-
zerne aan de nieuwe Wilhelminaweg, die ook door 
Bitters werden uitgewerkt tot echte bouwplannen. 
In 1887 maakte hij het ontwerp voor de Vreede-
bank die nog steeds in het Plantsoen staat. Verder 
verrichtte Goossen verbouwingen en onderhoud 
van gebouwen.
In de Wageningse samenleving was Jan Goossen 
een geziene figuur. Hij was bestuurslid van het Nut, 
de afdeling Wageningen van de ‘vereeniging tot 
bevordering van fabriek- en handwerksnijverheid’, 
de NV Wageningsche Berg, het algemeen zieken-
huis en het Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Van 
1889 tot 1894 was hij opperbrandmeester van 
Wageningen en verder was hij lid van allerlei ad 
hoc feestcommissies. In 1900 was Goossen kandi-
daat voor de gemeenteraad, maar hij kreeg te wei-
nig stemmen om zitting te kunnen nemen. In dat-
zelfde jaar deed hij zijn schilderszaak over aan
J.J. Kuijt en twee jaar later legde hij de meeste 
bestuursfuncties neer vanwege zijn slechte 
gezondheid. Niettemin leefde hij nog tot 1910.
In zijn nalatenschap bevond zich onder andere de 
statige ‘Villa Montagne’ (Gen. Foulkesweg 29-31), 
waarvan de helft aan S. Bitters was verhuurd. 
Maar wie de ontwerper ervan was, heb ik niet kun-
nen vinden: de Wageningsche Courant schreef in 

oktober 1874 ‘de beide villa’s “Montagne” van den 
heer F. Falise naderen ook hunne voltooijing’, dus 
misschien was die de ontwerper, of was hij alleen 
maar de opdrachtgever? Hij woonde er niet, want 
in juli 1875 gooiden twee zevenjarige kinderen 23 
ruiten in bij de nog steeds leeg staande panden.

H.A.J. Popping (1847-1920)
Hierboven is al vermeld dat Popping vanaf 1874 in 
de firma Wessels werkte. Heel lang duurde de 
samenwerking met de weduwe Wessels niet: op
1 april 1875 werd de firma ontbonden. Popping ging 
alleen verder en nam ook de ijzerhandel over. 
Herman Aleid Justus Popping was in 1847 in 
Arnhem geboren als zoon van een kleermaker.
In 1876 trouwde hij met Gesina Wentz, met wie hij 
acht kinderen kreeg. Popping was bestuurslid van 
het plaatselijke Nut en jarenlang gemeentelijk 
opperbrandmeester. Hij overleed in Wageningen in 
1920.
Het lijkt erop dat Popping niet alleen bouwkundige 
was, maar ook een echte kunstenaar. In 1878 
maakte hij een nieuwe gevel voor de boekhandel 
van H. van Tussenbroek (die zelf met een meisje 
Popping was getrouwd). De winkelpui in kwestie 
bestaat nog steeds: Hoogstraat 30, op de hoek met 
de Nieuwstraat. De vrouwenkoppen bovenin de 
winkelpui stellen de godinnen der kunst voor, 
berichtte de Wageningsche Courant destijds.
De krant vond de koppen trouwens veel te groot. 
In 1895 verbouwde Popping een winkel op de hoek 
van de Hoogstraat en Kapelstraat, en toen sprak de 
krant over ‘een zeer artistiek uitgevoerden frontge-
vel aan het winkelhuis’.
In 1881 kreeg Popping samen met metselaar P. de 
Leeuw de opdracht om Oranje Nassau’s Oord, dat 
toen net door koning Willem III was aangekocht, te 
verbouwen. Waarschijnlijk waren zij de laagste 
intekenaren. Misschien wel té laag: op 4 september 
1882 werd ‘timmerman, schrijnwerker, ijzerhande-

Links Het oudemannen 
en -vrouwenhuis aan de 
Grindweg. 

Rechts Het Nutsgebouw 
aan de Stationsstraat, 
versierd naar 
aanleiding van 50 jaar 
landbouwonderwijs in 
Wageningen (1926). 

Foto’s Beeldbank 
Wageningen/Collectie 
Gemeentearchief.
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laar enz.’ Popping failliet verklaard. Maar tien dagen 
later stond al in de krant dat de winkel weer was 
geopend. Er werd een schikking getroffen en 
Popping ging gewoon door.
Popping ontwierp onder meer Generaal Foulkes-
weg 83 (1899). De huidige gevelbrede dubbele serre 
met balkon is een latere toevoeging, waarschijnlijk 
uit 1923; oorspronkelijk zat er een fraaie halfronde 
serre rechts van de voordeur. De plannen van de 
huidige eigenaar om die weer terug te brengen, 
zijn helaas niet doorgegaan. In 1909 ontwierp 
Popping op Gen. Foulkesweg 21 een dubbel woon-
huis dat er bijna net zo uitzag, maar dat in 1927 door 
architect J. Rothuizen (de ontwerper van 
Heveadorp) onherkenbaar is verbouwd tot één 
woning. In 1911 ontwierp Popping het station voor 
maalderij en bakkerij aan de Binnenhaven, de voor-
ganger van de huidige Rijn-IJssel vakschool, en de 
woning aan de Lawickse Allee 124, op de hoek met 
de Van Uvenweg. In hetzelfde jaar verbouwde hij 
voor de stichting Ziekenzorg de villa Over Betuwe 
aan de Gen. Foulkesweg tot het ‘nieuwe’ 
Wageningse ziekenhuis. Popping ontwierp een 
beetje in de neorenaissance-stijl van eind negen-
tiende eeuw en ging dus niet echt mee met moder-
nere stromingen zoals de jugendstil.

Hartger (1827-1880), Wessel (1852-1901) en 
Rijk (1854-1915) de Vries
Timmerman Hartger de Vries is geboren in 1827 als 
zoon van bakker Rijk de Vries. In 1851 trouwde hij 
met de Wageningse Aaltje Hakstege, dochter van 
timmerman Wessel Hakstege. Zij kregen negen 
kinderen, van wie er twee timmerman/architect 
werden: de naar hun grootvaders genoemde 
Wessel en Rijk. Samen met schoonvader Hakstege 
dreef Hartger een schrijnwerkersbedrijf. Ook han-
delde hij in behang.
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw ont-
popte De Vries zich als ondernemer. In 1871 had hij 
namens ene Van den Berg plannen voor de bouw 
van twee huizen in ‘het Park’ in het plan ‘Nieuw 
Wageningen’, in 1873 wilde hij een rij huizen langs 
de straatweg bouwen ‘gelijk aan die van de wedu-
we Van den Berg’, in 1875 kocht hij bouwgrond in 
Nieuw Wageningen voor twee herenhuizen en 
twee villa’s. In 1876 kocht hij, namens een andere 
persoon, nog eens grond voor de bouw van een 
herenhuis. Het is niet exact duidelijk om welke pan-
den het steeds gaat, maar het betreft zeer waar-
schijnlijk bouwactiviteiten aan de Nudestraat en 
Niemeijerstraat. Het is zelfs mogelijk dat de fraaie 
panden Nudestraat 1-5 en/of 11-15 door Hartger de 
Vries zijn gebouwd, en mogelijk ook ontworpen. 
Maar ze zouden ook ontworpen kunnen zijn door 
de gebr. Van Gendt, die het hele plan Nieuw 
Wageningen hadden ontworpen, en alleen 

Enkele van de  kunstgodinnen 
aan de winkelpui van 
Hoogstraat 30. 
 Foto Carleen van den Anker.

Generaal Foulkesweg 83.  
Foto Carleen van den Anker.

De leerlooiershuisjes  
aan het Spijk.   
Foto Carleen van den Anker.

gebouwd door De Vries.
Inmiddels waren ook Hartgers oudste zoons 
Wessel (1852) en Rijk (1854) in het bedrijf opgeno-
men. Na Hartgers dood in 1880 ging de zaak verder 
als de ‘firma de wed. H. de Vries’, waar de zoons, 
beiden architect, werkzaam waren. Zij bouwden in 
1883 vijf woningen in de pas aangelegde 
Havenstraat (later waarschijnlijk ook de andere 
panden in die straat) en zijn de architecten van de 
leerlooiershuisjes aan het Spijk (1887) en zes woon-
huizen aan de Lawickse Allee (1889). De jongere Rijk 
was duidelijk het boegbeeld van de zaak. 

In aflevering drie in het volgende nummer van Oud 
Wageningen leest u meer over deze productieve 
architect en andere Wageningse bouwers.
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op de weg te houden kwamen er donateurs. Op een 
van de vele avondactiviteiten van het Wijkhuis werd 
het plan gepresenteerd, waarop de hele zaal dona-
teur werd, voor een tientje per jaar. Met een stel vrij-
willigers spitte de cultureel werker daarna het tele-
foonboek door om de rest van Wageningen aan te 
schrijven met de vraag om geld. Dat liep zo goed dat 
de Buurtbus al gauw zo’n 400 donateurs had en kon 
beschikken over duizenden guldens.

In het begin werd de bus alleen gebruikt voor het 
vervoer van mensen van en naar het Wijkhuis. Zij 
mochten gratis mee. De bus stond daardoor veel stil 
en werd dan ook wel eens voor andere ritten 
gebruikt. Die moesten wel betaald worden. Om dat 
goed te regelen, bedacht het Wijkhuis een lidmaat-
schap. Mensen werden lid van de Buurtbus en betaal-
den een contributie per jaar. Voor elke rit die ze met 
de Buurtbus deden, betaalden ze een klein bedrag.
Er kwamen vier, vijf chauffeurs, die bij toerbeurt 
hun dienst draaiden, dagelijks van 8 uur ‘s morgens 
tot 10 uur ‘s avonds, zeven dagen per week. De 
bus, een VW, kon dankzij oprijplanken ook rolstoe-
len meenemen. Hij reed alleen voor mensen die in 
Wageningen woonden of er gewoond hadden, 
zoals bewoners van de Halderhof of Mooiland.
Het sloeg geweldig aan. Er was nog geen Regiotaxi 
en al die tehuizen en instellingen hadden nog geen 
eigen busjes, dus mensen waren aangewezen op 
een gewone taxi of de bus. De Buurtbus vormde 
daar een aantrekkelijk alternatief voor. Er werden 
al gauw wel 10.000 mensen per jaar gereden, met 
die ene VW-bus.
Chauffeurs werden onderling geworven. Ze gingen 
een paar keer mee met een ervaren rijder om te 
kijken of het wat voor ze zou zijn en of ze het kon-
den en dan werden ze ingeroosterd. In het 
Wijkhuis zaten om beurten drie vrijwilligers op het 
Meldpunt, die elke ochtend ritten en chauffeurs 
inplanden. Hans Jansen was, behalve cultureel 
werker in het Wijkhuis, de betaalde coördinator 
van de Buurtbus. De chauffeurs waren vrijwilliger.
Het geheel werd ondergebracht in een Stichting 
Buurtbus, los van de beheerder van het Wijkhuis, 
de Stichting Gezins- en Wijkwerk. De band met het 
Wijkhuis en met vertegenwoordigers van de doel-
groep was echter nauw: de Buurtbus betaalde 
geen huur en benoemde als bestuursleden Wim 
Visé en mevrouw Dittrich van het Wijkcentrum,

Aan de Buurtseweg stond tot in 1995 het Wijkhuis, 
een buurthuis dat werd gedreven door de Stichting 
Gezins- en Wijkwerk. Het Wijkhuis had een aanbod 
voor het hele gezin: van warme maaltijden tot peu-
terklasjes en tienergroepen. Klasjes voor kinderen 
die thuis niet goed opgevangen konden worden. 
Middagbijeenkomsten voor de moeders over de 
opvoeding. In de zomer konden ouderen mee op 
een vakantiereis. Er waren jongerenbijeenkomsten 
en ‘s avonds kwamen de mannen kaarten.
In de jaren zeventig en tachtig werkten er 23 men-
sen: buurtwerkers, gezinswerkers, sociaal-cultureel 
werkers, ouderenwerkers, stagiaires, enz. Daarnaast 
waren er meer dan honderd vrijwilligers actief. 
Het Wijkhuis was daarmee een belangrijke factor in 
de buurt.
Bij de ouderenmiddagen viel het op dat er ouderen 
wegbleven omdat ze geen vervoer hadden. 
Bezoekers die voor een bijeenkomst geen beroep 
op buren of familie konden doen, lieten verstek 
gaan. Dat vond de staf zonde, dus om daar wat aan 
te doen huurde de cultureel werker, Hans Jansen, 
af en toe een busje. Dat ging prima, maar begin 
jaren tachtig wilde Wim Visé, de directeur van het 
Wijkhuis, dat beter en structureler regelen.
Het Wijkhuis bood in die tijd ook onderdak aan een 
kantoortje van de ANBO en de Invalidenbond. 
Gedrieën staken ze de koppen bij elkaar en 
bedachten ze de Buurtbus, een gratis dienst van 
het buurthuis voor zijn bezoekers. Dat was in 1982.

Voor de aanschaf van een bus – kosten 60.000 gul-
den – werden fondsen aangeschreven; om het geval 

De Buurtbus: monument op wielen

In 2017 is het 35 jaar geleden dat een Wageningse welzijnsstichting eigen vervoer voor haar klanten 

ging regelen: de Buurtbus. Veel is intussen veranderd in het Wageningse welzijnswerk, maar de 

opvolger van de Buurtbus, de Plusbus, werkt nog steeds, en op dezelfde manier als voorheen.

Door Jan Mars

Jan Mars houdt zich bezig 
met redactie, productie 
en bewerking van teksten, 
woorden en taal en is 
vrijwilliger op de Plusbus.
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Wat doet de Plusbus?
De Plusbus is een vrijwilligersorganisatie die vervoer regelt voor 
Wageningse ouderen en mensen met een (tijdelijke) beperking. Er rijden 
momenteel drie bussen, waarvan twee geschikt zijn voor rolstoelvervoer.
Passagiers dienen ‘abonnee’ te worden. Het lidmaatschap kost 12,50 
euro per jaar; per rit betalen ze dan een vast bedrag. Er zijn 148 
abonnees en 154 donateurs. Naast een kleine gemeentesubsidie 
leveren die het inkomen van de Plusbus. Er wordt structureel gezocht 
naar nieuwe donateurs.
In 2015 vervoerde de Plusbus bijna 8200 mensen in 6040 ritten. Er zijn 
27 vrijwillige chauffeurs. Vincent van den Berg en Gerjo van Willigen 
zijn werknemers van Solidez die de Plusbus organiseren, en ook de 
maaltijdvoorziening en de personenalarmering.
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en de heren Mollema en Lentjes van de ANBO.
Het succes was zo groot dat een tweede bus nodig 
was. Die kwam er in 1990. In datzelfde jaar werd 
ook een banenpoolster aangetrokken, Bep van der 
Molen, die elke ochtend op het Meldpunt de tele-
foon aannam en ritten regelde. Ze bleef dat doen 
tot ze in 2014 met pensioen ging.
Ritten en chauffeurs voor twee bussen organiseren 
is veel complexer dan voor één: er was nog geen 
computer dus op grote lijsten werd handmatig bij-
gehouden welke chauffeur welke klant in welke 
bus ging rondrijden. Er waren rond de twaalf chauf-
feurs, die meestal één dagdeel beschikbaar waren, 
al reed een enkeling ook wel vaker.

In 1995 viel het doek voor het Wijkhuis. Het complete 
buurtwerk in Wageningen, tot dan een losse verza-
meling stichtingen en verenigingen, werd onderge-
bracht in de welzijnskoepel Welvada. In de stroom-
lijning die daaruit voortvloeide, sneuvelde het 
Wijkhuis. De Buurtbus, gelukkig een onafhankelijke 
stichting, verhuisde naar speeltuin Tuindorp. Dat wil 
zeggen: Hans Jansen, werknemer van het kersverse 
Welvada, kreeg tien uur voor het coördineren van de 
Buurtbus en werkte 28 uur bij Tuindorp, een zelfstan-
dige stichting binnen Welvada. Voor het gemak ging 
de Buurtbus met hem mee naar Tuindorp, samen 

met Bep van der Molen. Als de enige twee betaalde 
krachten stuurden zij de vrijwillige chauffeurs aan. 
Getweeën zaten ze in de ochtenden in het piepkleine 
kantoortje in de speeltuin, die verder niks met de 
Buurtbus te maken had.

Het landelijk beleid had zijn invloed op de 
Wageningse verhoudingen: in 2010 fuseerden 
Welvada en de Renkumse welzijnsstichting 
De Bries. Het fusieproduct Solidez kreeg bijna 
onmiddellijk te maken met grote bezuinigingen, en 
dus met ontslagen. In 2013 was het de beurt aan 
Hans Jansen. Na 43 jaar werd hij ontslagen. Solidez 
wordt inmiddels om financiële redenen weer 
gesplitst in een Renkums en een Wagenings deel.
De Buurtbus was intussen omgedoopt tot Plusbus, 
ook als gevolg van landelijke ontwikkelingen: 
onder invloed van de privatiseringen in het OV gin-
gen allerlei OV-bedrijven met een commerciële 
buurtbus rijden. Dat was verwarrend, vooral ook 
omdat die buurtbussen via het internet makkelijk te 
vinden waren. Hoe verwarrend het soms was: op 
een keer belde iemand uit Limburg om een rit met 
de Buurtbus te bestellen. In overleg met Solidez 
werd in 2011 de naam Plusbus gekozen, om uit te 
stralen dat de dienstverlening een plus had. Het 
kantoor verhuisde naar de Wielewaag, en in 2014 
naar het Palet.

Boven, links: De oorspronkelijke Buurtbus. Boven, rechts: Chauffeur Hosein Mirfarsi met passagiers van de Buurtbus. Onder, links: De Plusbus haalt 
een passagier op in Pomona. Foto’s Stichting Plusbus. Onder, rechts De auteur in actie als vrijwilliger van de Plusbus. Foto Carleen van den Anker.
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Van de voorzitter
Mijn eerste bijdrage als kersverse 
voorzitter van Oud Wageningen. 
Het begint al ‘eigen’ te voelen. Wel 
nog aan het ervaren wat er alle-
maal gebeurt en speelt, om straks 
met het bestuur de ambities voor 
de toekomst te bepalen. Eén ambi-
tie hebben we al wel gesteld. Maar 
daar straks meer over.
In de Algemene Vergadering  van 
13 april hebben we afscheid geno-
men van voorzitter Mink Reitsma 
en secretaris Dirk van der Heij. In 
de jaren dat beide heren zich voor 
de vereniging hebben ingezet zijn 
er stappen gezet in de contacten 
met andere organisaties rond het 
Wagenings erfgoed en in de suc-
cesvolle restyling van het leden-
blad. Speciale dank hiervoor aan 
Mink Reitsma. Iemand die in zo’n 
korte tijd Wageningers zulke stap-
pen voorwaarts laat zetten in het 
erfgoed, moet in mijn optiek toch 
een echte Wageninger zijn. Door 
daden een geboren Wageninger 
geworden. Van Dirk en Mink is nog 
persoonlijk afscheid genomen.
Naast de herbenoeming van Jola 
Gerritsen is op de valreep Ditta van 
Vliet voorgedragen als bestuurslid 
en benoemd door de ALV. Ditta is 
geen onbekende binnen de histo-
rische vereniging. Het bestuur en 
zeker de nieuwe voorzitter, is blij 
dat Ditta bereid is het secretariaat 
weer op te pakken. 
Gezien de hoeveelheid kopij heeft 
de redactie van het tijdschrift de 
wens geuit om van 24 naar 28 
pagina’s uit te breiden. Het bestuur 
zou deze wens heel graag inwilli-
gen, alleen de kosten zijn zodanig 
dat dit niet kan zonder meer 
inkomsten. Hierbij denken we aan 
een kleine contributieverhoging. 
Een euro verhoging levert al 40% 
van de meerkosten op. Maar 
vooral kijken we als bestuur naar 
nieuwe leden. Ziehier dan ook de 
eerste ambitie: dit jaar 75 nieuwe 
leden! Acties rond de nieuwe 
bewoners in de wijken ‘Korten-
oord’ en ‘Patrimonium’ worden 
voorbereid. Ook denken we aan 
het gemeentelijke welkomst-
pakket voor nieuwe inwoners van 
Wageningen en uiteraard 10 sep-
tember op de Molenmarkt. Op de 

boekenmarkt in april hebben we al 
zeven nieuwe leden mogen note-
ren. Het begin is er. Ook u kunt 
helpen door een familielid, buur of 
vriend(in) lid te maken van Oud 
Wageningen. Hoe? Via www.oud-
wageningen.nl/lidmaatschap of 
per email aan ledenadministratie@
oudwageningen.nl (o.v.v. naam en 
adres van het nieuwe lid). Als 
tegenprestatie komt er een dikker 
tijdschrift Oud Wageningen met 
meer mooie artikelen over de his-
torie van Wageningen.
Tot slot nog twee bestuursactivi-
teiten die het noemen waard zijn. 
De eerste is de 14e bijeenkomst 
van besturen van de historische 
verenigingen rond Vallei en Rijn. 
Ditmaal in Museum De Casteelse 
Poort. Diverse activiteiten van de 
verschillende verenigingen zijn 
besproken om zo van elkaar te 
leren. Leerzaam en inspirerend. 
De tweede was het jaarlijkse over-
leg met Wageningen 
Monumentaal. Uitgebreid is stilge-
staan bij een ‘Stichting Wagenings 
Stadsherstel’. In 2014 hebben de 
verenigingen een gezamenlijk ini-
tiatief genomen om te zien of een 
dergelijke stichting mogelijk is. Als 
start wordt gekeken naar het thee-
koepeltje. Dit is een relatief klein 
en overzichtelijk object. In 
opdracht van de gemeente – die 
enthousiast is over het idee – doet 
BOEi nu een haalbaarheidsonder-
zoek. Verder zijn tal van andere 
zaken besproken zoals de kanon-
nen ‘Het Schaap’ en ‘Het Lam‘ aan 
de bergrand, het plaatsen van de 
LTS-klok op het VMBO-gebouw 
aan de Hollandse weg en de muur-
schildering Kloosterstegen. Het 
idee hierbij is om te bezien of het 
aanbrengen van een replica van de 
in de jaren negentig van de vorige 
eeuw ontdekte muurschildering in 
de kelder van café Het Gat te reali-
seren is.

Uitnodiging lezing ‘Een 
gouden eeuw of toch niet?’ 
Donderdag 22 september zal 
gemeentearchivaris Bob Kernkamp 
een voordracht houden over 
Wageningen in de achttiende 
eeuw. Aanvang: 20.00 uur. 
Locatie: De Vredehorst, Tarthorst 1, 

UIT DE VERENIGING

Wageningen (Zie ook Agenda 
Wagenings Erfgoed op pagina 24). 
Kernkamp schreef voor het boek 
‘Geschiedenis van Wageningen’ 
(2013) het hoofdstuk over de acht-
tiende eeuw. U bent tevens van 
harte welkom bij lezingen op:
• dinsdag 29 november in De 

Vredehorst, aanvang 20.00 uur. 
Onderwerp en spreker worden 
zo snel mogelijk bekend 
gemaakt (zie www.oudwage-
ningen.nl).

•  dinsdag 14 februari 2017 in De 
Vredehorst, aanvang 20.00 uur. 
‘Belmonte, waard(en) om te 
bewaren’ door Dedde Smid 
(lezing in samenwerking met 
Vereniging Groei en Bloei).

Nieuwe uitgave Histori-
sche Reeks
Bij de jaarvergadering op 13 april j.l. 
ontving burgemeester Van Rumund 
het eerste exemplaar van het boek 
‘Andere tijden in kerkelijk 
Wageningen’ door Rien Munters. 
Voor het boekje zijn 47 van de 
columns geselecteerd die Munters 
schreef voor het kerkblad van de 
Protestantse Gemeente. De stukken 
behandelen een lokaal kerkhisto-
risch thema of voorval. Een aantal 
columns is geredigeerd en van 
nieuw beeldmateriaal voorzien.  

Het boek is te koop bij museum  
de Casteelse Poort en boekhandel 
Kniphorst. Zaterdag 10 september  
is het verkrijgbaar bij onze kraam  
op de Molenmarkt. Normale prijs  
€ 9,90, ledenprijs € 7,50.  

Wageningen ten suijdoosten (1786), 
Hendrik Hoogers, tekening in pen, 
penseel en potlood, 20,3 x 25,7 cm. 
Collectie Rijksmuseum.

http://www.oudwageningen.nl/lidmaatschap
http://www.oudwageningen.nl/lidmaatschap
mailto:ledenadministratie@oudwageningen.nl
mailto:ledenadministratie@oudwageningen.nl
http://www.oudwageningen.nl
http://www.oudwageningen.nl
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WAW onderzoekt de 
Slag om de Grebbeberg 
in Wageningen
Deze zomer begint de WAW aan 
een onderzoek naar de slag om de 
Grebbeberg. De Grebbeberg is een 
van de bekendste en belangrijkste 
slagvelden in ons land uit het 
begin van de oorlog. Vaak blijft 
onderbelicht dat die strijd op 11 mei 
1940 in Wageningen begon. In het 
Wageningse Binnenveld lag een 
strook van ‘weerstand biedende 
voorposten’ waarin soldaten van 
het 8e Regiment Infanterie de 
Duitse opmars een hele dag wis-
ten te vertragen. 
Hoewel alle omliggende gemeen-
ten aandacht besteden aan de 
archeologie van de oorlog, hebben 
de Wageningse sporen die tot nu 
toe moeten ontberen. De komen-

de jaren gaan deze langzaam ver-
dwijnen onder nieuwbouw van 
Nieuw Kortenoord en Nudepark 2. 
We zijn benieuwd wat u als lezer 
nog weet van de Voorposten. 
Heeft u de resten van loopgraven 
en stellingen in of na de oorlog zelf 
gezien, of bijvoorbeeld de versper-
ringen in het Binnenveld, dan 
horen we graag van u. We zijn ook 
geïnteresseerd in foto’s, verhalen 
of spullen die in de stellingen zijn 
gevonden. Neem svp contact op 
met de WAW via Jobbe Wijnen, 
jobbew@xs4all.nl of 06-38912981. 
Online: voorposten.wordpress.com. 

Geheimzinnigste plaats 
in Wageningen
Dinsdag 19 juli heeft de WAW het 
terrein op de Westberg waar sinds 

Werkgroep Archeologie Wageningen (WAW)

Jeanne van den Burg
lid van verdienste
Op de Algemene Vergadering is 
Jeanne van den Burg benoemd tot 
lid van verdienste. Voorzitter Mink 
Reitsma sprak lovend over haar 
vele inspanningen voor de vereni-
ging. In het bijzonder prees hij de 
enorme inzet waarmee zij jarenlang 
trouw en nauwgezet de ledenadmi-
nistratie verzorgde. Jeanne ontving 
een mooi boeket en een oorkonde.  

De vierde Sint Janstocht
Zondag 19 juni liepen ruim 100 
mensen de Sint Janstocht vanaf de 
Markt naar de Westberg. De tocht 
is geïnspireerd op de jaarlijkse 
Rooms-Katholieke processie op de 
dag van St Jan (24 juni). Van de 
middeleeuwen tot in de 16e eeuw 
liepen Wageningers vanaf de 
Grote of Sint Janskerk naar het 
kleine kerkje, ook gewijd aan Sint 
Jan, dat op de Westberg stond. Op 
de kaart van Thomas Witteroos uit 
1570 zijn de zeven staties te zien 

waar stilgestaan werd. Op de kaart 
werd de processie ‘ten heijligen 
cruijs’ genoemd. In 2013, toen 
Wageningen 750 jaar stadsrechten 
vierde, blies de St. Janswerkgroep 
de tocht nieuw leven in. Deze is nu 
eigentijds – open voor alle gezind-
ten en beschouwingen – en heeft 
vooral een kunstzinnig en muzi-
kaal karakter. Bij de staties traden 
op: het Gregoriuskoor, stadsdich-
ter Martijn Adelmund, de groep 
Andoorn, de prinsessendans olv 
Dymfy Vulto, het Internationale 
Vrouwenkoor, de twee Basken 
Imanol en Andér, en Eva Luna. De 
tocht werd begeleid door Madlot. 
Boven op de Westberg werd aan 
lange tafels gepicknickt en werd 
nog veelvuldig gemusiceerd op 
deze cultuurhistorisch bijzondere 
plek. Hans Dobbe

Van de penningmeester
Inmiddels heeft 97% van de leden 
de contributie voor 2016 betaald. 
Hiervan maakte 7% meer dan de 
minimale jaarcontributie ad € 18,00 
over. Namens het bestuur hiervoor 
hartelijk dank. Leden die nog niet 
hebben betaald of het niet zeker 
weten, verzoek ik vriendelijk de 
contributie deze maand te voldoen 
of contact met mij op te nemen. 
Peter van de Peppel (0317 421756).

Informatie over nadelig 
resultaat
Tijdens de jaarvergadering is de 
vraag gesteld hoe het kon dat er 
een nadelig resultaat over 2015 was 
terwijl per 31-12-2015 het saldo op  
de spaarrekening was toegeno-
men. Dat is een technisch verhaal.
Geïnteresseerden kunnen de bere-
kening opvragen door een mail aan 
penningmeester@oudwageningen.nl

Nieuwe leden
Mw. E. Zaal
Dhr. A. Reelick
Dhr. H. Van Reuler
Dhr. M. Bouwknegt
Dhr. P. Tonen
Dhr. T. Delhez
Dhr. P Albers
Dhr. M. Bolck
Dhr. W. van der Zweerde
Dhr. B.J. ter Hofte
Dhr. J. Huibers
Mw. E. Van Bommel
Mw. I. Van Nieuwenhuisen
Dhr. J. Nab
Mw. E. Van Leusden
Vereniging Oud Ederveen

Overleden
Dhr. J.H.W. Lijfering
Dhr. D. Floor

1894 het grafmonument van de 
Familie De Constant Rebecque ligt, 
ontdaan van overtollige begroei-
ing. Een ploeg van 8 mensen 
maakte het grafmonument en de 
resten van het oude kerkje beter 
zichtbaar voor bezoekers van deze 
bijzondere plek. Op de Westberg 
zijn bij dit grafmonument en in de 
directe omgeving bij eerdere 
opgravingen menselijke resten en 
bewoningssporen ontdekt. De 
WAW hoopt binnenkort met 
behulp van grondradaronderzoek 
meer geheimen van de Westberg 
te ontrafelen. Bij dit onderzoek 
blijft de ondergrond volledig 
intact. De Werkgroep pleit voor 
een binnen het hek geplaatst 
informatiepaneel met een verkla-
rend historisch verhaal.

http://www.oudwageningen.nl
mailto:info@oudwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
mailto:dinsdagmorgen@oudwageningen.nl
mailto:archeologie@oudwageningen.nl
mailto:archeologie@oudwageningen.nl
mailto:penningmeester@oudwageningen.nl
mailto:penningmeester@oudwageningen.nl
mailto:jobbew@xs4all.nl
http://voorposten.wordpress.com
mailto:penningmeester@oudwageningen.nl


Expositie Zilveren jubileum publicaties Comité Open Monumentendag Wageningen
Museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1a, Opkamer
Het Comité Open Monumentendag Wageningen (OMD Wageningen) bestaat dertig  
jaar en brengt dit jaar zijn vijfentwintigste publicatie uit.   

Open Monumenten weekend
Openingsavond op vrijdag in de Bblthk; zaterdag verkoop van eerdere publicaties in  
de stand op de Molenmarkt; zondag Monumentenroute met diverse openstellingen  
en activiteiten. Het hele programma is te vinden in de bij dit blad gevoegde brochure. 

‘Een gouden eeuw of toch niet?’ – Historische Vereniging Oud Wageningen
Spreker: Bob Kernkamp, gemeentearchivaris
Aan de hand van prenten, kaarten, foto’s en verhalen maken we een virtuele rondwan-
deling door achttiende-eeuws Wageningen. Hoe zag Wageningen er destijds uit? Hoe 
groot was het, wat voor gebouwen stonden er, wat voor mensen woonden er? Soms is 
alles direct herkenbaar, maar op andere plaatsen is het aangezicht van de stad compleet 
veranderd. Ook negentiende- en twintigste-eeuwse afbeeldingen kunnen een prima 
indruk geven van hoe de omgeving er eerder uitzag.

‘Tussen fantasie en realiteit’ Overzichtstentoonstelling Johan Haak
Op 9 oktober start in De Casteelse Poort een tentoonstelling over leven en werk van 
kunstschilder Johan Haak. Hij is in 1890 in Wageningen geboren en groeit hier op. In 
zijn lange leven, hij wordt 87, heeft hij veel woon- en werkadressen. De laatste decen-
nia van zijn leven woont hij in Wageningen. 
Inspiratie ontleent Haak aan zijn vele reizen in binnen- en buitenland. Landschappen, 
gebouwen, bergen, bomen en bloemen zijn dan zijn onderwerpen. Aanvankelijk 
maakt hij houtsnedes – een techniek waarin hij uitblinkt – later zijn het vooral pen- en 
potloodtekeningen en aquarellen. De omgeving van Wageningen is vaak afgebeeld. 
Een andere inspiratiebron zijn beelden die hij krijgt tijdens zijn imaginaire reizen terwijl 
hij luistert naar zijn geliefde muziek of in een favoriet boek leest.
Johan Haak is een rusteloos werker, wat resulteert in een enorme productie, die bij 
vele vrienden en vriendinnen bewaard is gebleven. Via bruiklenen en eigen bezit geeft 
het museum in deze expositie een overzicht van Haaks veelzijdige oeuvre.

Gelderse Museumdag
Op zaterdag 22 oktober doen meer dan 70 Gelderse musea mee met de Gelderse 
Museumdag. Deelnemende musea hanteren een toegangsprijs van € 1,-.  
Meer informatie: www.geldersemuseumdag.nl. 

Maand van de Geschiedenis   – Organisatie De Casteelse Poort 
Lezing Leo Klep, ‘Wageningse grenzen’
Oktober 2016 is weer uitgeroepen tot Maand van de Geschiedenis, dit jaar met het thema 
Grenzen. ‘Van de Chinese muur tot het IJzeren gordijn, van sociale scheidslijnen tot cultu-
rele of mentale barrières: een grens markeert, verbindt en verdeelt. Grenzen zijn bedoeld 
om mensen buiten of binnen te houden, om af te schrikken en veiligheid te bieden. Maar 
of ze nu geografisch, fictief of van prikkeldraad zijn: geen enkele grens is absoluut en eeu-
wig. Historische grenzen, zoals die tussen klassen, rangen en standen en tussen stad en 
platteland, maakten plaats voor nieuwe afbakeningen: privacy, hokjesdenken, vrijheid 
van meningsuiting, commercieel versus publiek. Grenzen zijn cultureel bepaald en sterk 
persoonlijk. Ze worden steeds opnieuw vastgesteld, veranderd, verlegd, bewaakt en 
overgestoken. Iedereen heeft behoefte aan grenzen, én aan het verleggen daarvan’. 

Gelderse Landdag – Organisatie: Erfgoed Gelderland en Radboud Universiteit  
(Leerstoel Gelderse Geschiedenis)
De Gelderse Landdag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis 
van/in Gelderland. De organisatie belooft verdieping en inspiratie, verbreden van het 
netwerk, kennis delen en ervaringen uitwisselen. Het programma is gevuld met zowel 
ludieke als serieuze activiteiten en nodigt uit om eens met andere ogen  
naar de verschillende aspecten van de Gelderse geschiedenis te kijken.  
Meer informatie: gelderselanddag.nl.

AGENDA • WAGENINGS ERFGOED

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

30 aug t/m  
2 okt 2016

9 t/m 11 
september 

2016

22 september 
20.00 uur

Vredehorst, 
Tarthorst 1

9 okt 2016 t/m 
2 april 2017

Museum
De Casteelse 

Poort 
Bowlespark 1a

22 okt 2016

27 okt 2016 
Bblthk, 

aanvang  
20:00 uur

Entree gratis

29 okt 2016 
Oude Stadhuis 

Zutphen
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