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Duurzaam duurt het langst
Dit programmaboekje wordt u aangeboden door het Comité Open Monumentendag Wageningen. 
Alle deelnemende monumenten en markante plekken die u tijdens Open Monumentendag 2022 
kunt bezoeken, worden hierin bondig beschreven. Aan de hand van het urgente en veelzijdige the-
ma Duurzaamheid duurt het langst is weer een mooie selectie gemaakt van panden die hun 
deuren gastvrij openen en van oorden die inspireren en tot de verbeelding spreken. Wat te denken 
van een kennismaking met enkele fraaie 19eeeuwse herbestemde gebouwen aan Duivendaal? 

Neemt u eens een kijkje in een prachtig gerestaureerd en energieneutraal gemaakt voormalig 
schoolgebouw aan de Wilhelminaweg. Of laat u verrassen door creatieve en duurzame oplossin-
gen voor hedendaagse uitdagingen in Ecodorp Ppauw op de Wageningse Berg.

Zaterdagavond 10 september zullen burgemeester Floor Vermeulen en wethouder Maud Hulshof 
de aftrap geven voor Open Monumentendag. Met een avondvullend programma in de prachtige 
collegezaal van het Schip van Blaauw aan Generaal Foulkesweg 72 krijgt u verder een inkijkje 
in het proces van duurzame aanpassingen aan ons culturele erfgoed. Onder het genot van een 
drankje kunt u aansluitend napraten en alvast nadenken over mogelijk te bezoeken Wageningse 
pareltjes op zondag.
Gezien de beperkte ruimte van de zaal vragen we u voor deze openingsavond vooraf te reserveren 
via www.omdw.nl.

Een compleet programmaoverzicht voor de Open Monumentenroute op zondag 11 september 
vindt u op pag. 30–31. Houdt u rekening met mogelijke beperkingen in het aantal bezoekers bij 
enkele deelnemende panden. Bij de rondleidingen in Wilhelminaweg 5 is reservering vooraf 
noodzakelijk, dit kan via www.omdw.nl. 

Graag tot ziens op Open Monumentendag 2022!

Comité Open Monumentendag Wageningen

Open Monumentendag Wagenin- 
gen 2022 is mede mogelijk ge-
maakt door een subsidie van de 
gemeente Wageningen.
Ook in 2022 is Open Monumen-
tendag Wageningen niet com- 
pleet zonder de bereidwillige  
medewerking van gidsen van 
Gilde Wageningen.

OPEN  
MONUMENTENDAG 2022  
Zondag 11 september

Disclaimer: 
Dit programmaboekje is enkele weken voor de Open Monumentendag gedrukt. Door mo-
gelijk verscherpte coronamaatregelen of anderszins kan het programma onderhevig zijn 
aan aanpassingen. Voor de laatste ontwikkelingen hieromtrent gaat u naar onze website: 
www.omdw.nl
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De stadsgracht als beschermd rijksmonument mag niet ontbreken 

in deze duurzame Open Monumentendag. De wandeling wordt be-

geleid door leden van Netwerk Erfgoed Wageningen (NEW) en duurt 

circa 45 minuten. Starttijden 11:30, 13:30 en 15:30 uur.
Tentoonstelling in de bblthk

Vanaf 22 augustus is in de bbl-

thk (Stationsstraat 2) tijdens de 

reguliere 
openingstijden 

een 

tentoonstelling te bezoeken m
et 

fraaie foto’s van de opengestel-

de panden.

Speciale kinderactiviteit

Puzzeltocht bij de Stads- 

boerderij m
et als beloning 

een lekker ijsje, m
et bon af 

te halen m
et bij IJssalon 

Antonio, Bevrijdingsstraat 48 

(Spijk 13)
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Bij de voormalige bibliotheek van Entomologie (Ger- 

rit Zegelaarstraat 1), s
tart een fietsexcursie door het 

natuurrijke en biodiverse Binnenveld onder leiding 

van een gids van stichting Mooi Binnenveld. Start- 

tijden zijn 11:30, 13:30 en 15:30 uur. Duur is circa 1,5 uur. 

Maximaal aantal deelnemers per fietstocht is 14 deel- 

nemers en vol=vol!
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 verkrijgbaar. 

De inform
atiekraam

 w
ordt gedeeld 

m
et M

useum
 de Casteelse Poort.
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 op 
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rdag

 10 s
eptember 

Iedereen die wel eens achter de klavieren van een echt 

kerkorgel heeft willen zitten, is van harte welkom op zater-

dag 10 september tussen 10:00 en 12:00 uur in de Grote 

Kerk. De Wageningse concertorganist Gonny van der  

Maten begeleidt deze orgelclinic in het kader van Natio-

nale Orgeldag. Het fraaie Flentrop orgel heeft dit jaar een 

monumentenstatus gekregen. 

Voor meer info: www.grotekerkwageningen.nl
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Zaterdag 10
 september, a

anvang 20:00 uur, 

inloop en muziek vanaf 19
:30 uur

Generaal Foulkesweg 72, W
ageningen

•  Officiële opening van Open Monumentendag 2022 door 

burgemeester F
loor V

erm
eulen en wethouder M

aud 

Hulshof

•  Arno Boon, dire
cteur van BOEi, o

ver h
erbestemmings- 

projecten van BOEi

•  Ellen van der K
olk, stadsdichter

•  Paddy Noë, eigenaar W
ilhelminaweg 5.  

‘Verduurzaming van een monument. H
et kan!’

•  Muziek Bob Koenders en Bart S
chouten, ja

zz  

instru
mentals

• Afsluitin
g met borre

l

NB De ru
imte in de collegezaal van het S

chip van Blaauw 

is beperkt. G
raag vooraf re

serveren via www.omdw.nl.

Toegang 

is GRATIS 

en vol=vol.
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Museum de Casteelse Poort
11:00-17:00 uur / Centraal infopunt en verkoop publicaties OMDW, tevens 
startpunt Stadsgrachtwandeling om 11:30, 13:30 en 15:30 uur olv Netwerk 
Erfgoed Wageningen (NEW)

Zoals de naam al doet vermoeden is het museumgebouw nauw verbonden met de 
geschiedenis van het voormalige kasteelterrein. In 1500 kocht hertog Karel van Gel-
re  gronden in het zuidoosten van de stad om er een kasteel en garnizoensgebouwen 
te kunnen groeperen. In de kelder van het museum zijn nog overblijfselen te zien van 
een van de kasteeltorens en ook het pand zelf is opgetrokken uit restanten stenen 
van het oude 16e-eeuwse kasteel, dat in 1672 door Franse troepen jammerlijk in de 
as werd gelegd. Drost Assueer Torck, vader van de bekendere Lubbert Adolph Torck 
die veel voor de stad betekend heeft, liet op de restanten een stadspaleis verrijzen 
omringd door fraaie renaissancetuinen. Het had geen verdedigingsfunctie meer en 
was vooral bedoeld als representatief en voornaam verblijf. In 1829 werd het stads- 
paleis met toebehoren door de laatste kasteelheer uit de familie Torck verkocht 
aan Wagenings grootgrondbezitter Jacob M. Rosenik die het terrein drastisch ver- 
anderde. Oranjerie, brouwhuis en stallen moesten wijken. De villa, gelegen op de 
restanten van het oude poortgebouw, kreeg een rigoureuze make-over tot 19e-eeuw- 
se stadsvilla in Empirestijl, compleet met stucplafonds met weelderige gipsorna-
menten. Na nog verschillende bewoners te hebben gekend, waaronder rentenier 
J.S. Bowles die het gebouw de naam Villa Vada gaf en uitgever R.W.H. Suringar, her- 
bergt het sinds 1986 het Wagenings historisch museum. Het koetshuis achter het 
museum is herbestemd tot galerie en toont wisselende kunstexposities.

Bowlespark 1a

Grote Kerk
12:00-17:00 uur

Een mooiere vorm van duurzame herbestem- 
ming is haast niet denkbaar. De Grote Kerk, 
waarvan de basis al in de 13e eeuw wordt ge-
legd, is sinds een aantal jaar weer een groot 
en laagdrempelig gemeenschapshuis in het 
midden van het centrum en de samenleving. 
Inzetbaar voor diverse doelen, want naast de 
oorspronkelijke functie als godshuis is het 
daarnaast nu ook bestemd voor exposities, 
congressen en een keur aan evenementen en 
bijeenkomsten. Na een grootscheepse res- 
tauratie met veel zorg voor originele details, is 
op initiatief van Stichting Oude Gelderse Ker-
ken (sinds 2017 eigenaar van het kerkgebouw) 
ook dit mooie monument gelukkig voor de toe- 
komst veiliggesteld. Beheer en exploitatie van 
het pand zijn in handen van Stichting Grote 
Kerk Wageningen.

De in oorsprong romaanse kerk staat al 
op deze locatie voordat Wageningen in 1263 
stadsrechten ontvangt van Graaf Otto II van 
Gelre. Het gebouw ondergaat de nodige aan-
passingen en doorstaat diverse crises. Zo is 
er in de 15e eeuw aan de noordzijde een go-
tische beuk toegevoegd. In de 16e eeuw is de 
kerk zelfs geheel in gotische stijl verbouwd 
met de karakteristieke hoge spitsbogen in 
gewelven en vensters, de blik als het ware ge-
richt op een hemelse hogere macht. Helaas is 
de kerk ook meerdere malen ernstig getroffen 
door oorlogsgeweld. Hieraan herinneren het 
Herdenkingsraam 1940-1945 uit 1987 en de 
Michielsklok (1542) in de gemeentetoren. De 
klok is door de stad Utrecht in 1947 geschon- 
ken aan het zwaargehavende Wageningen. 
Ook het kerkorgel raakt ernstig beschadigd. 
Het sinds 1955 in gebruik zijnde Flentrop orgel 
heeft begin dit jaar de status van rijksmonu-
ment ontvangen.

Markt 1

© Chris Booms
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Vrijmetselaarsloge
11:00-17:00 uur

Een intrigerende gevelsteen naast de entree in de zijgevel van dit statige herenhuis 
uit de 19e eeuw nodigt al uit tot nadenken. Beeldhouwer Toon Rijkers heeft het werk 
in 2008 aangebracht en symboliseert ermee het gebruik van het pand. Al bijna vijf- 
tig jaar is dit fraaie gebouw namelijk eigendom van Stichting Vrijmetselaarsloges 
Wageningen. 

De afgebeelde attributen verwijzen naar de vrijmetselaarsloges De Korenschoof, 
De Rechte Verhouding en het Gulden Koord, die er zetelen. De oude uitgehakte voor- 
werpen refereren weer aan de middeleeuwse bouwgilden die met de stapsgewijze 
ontwikkeling van leerling, gezel naar meester, symbool staan voor de in dit geval 
geestelijke ontwikkeling van de aangesloten leden. Rituelen zijn voor de loges of 
broederschappen essentieel en in de aanbouw is hiervoor een maçonnieke (of vrij- 
metselaars)tempel ingericht. Om dit alles financieel mogelijk te maken worden de 
bovenverdiepingen sinds jaar en dag aan studenten verhuurd.

Het pand zelf is een gemeentelijk monument en maakt deel uit van een 19e-eeuws 
uitbreidingsplan aan de westzijde van de binnenstad, dan nog onbebouwd. Onder 
aanvoering van notaris G. Hondius is hiertoe in 1874 maatschap Nieuw-Wagenin-
gen opgericht om op deze uitbreidingslocatie riante herenhuizen voor welgestelde 
burgers te kunnen bouwen. Niemeijerstraat 4 is hiervan een fraai sluitstuk en ligt 
in aanvang direct aan een plantsoen, het huidige Emmapark, langere tijd nog zon-
der doorgangsweg. De symmetrische voorgevel met licht getoogde vensters met 
schuiframen en sierlijke stucomlijsting en hoekpilasters in stucwerk geven het mo-
nument een voornaam en aantrekkelijk uiterlijk.

Niemeijerstraat 4

3

Villa Arion
11:00-17:00 uur /Tevens expositie Ruth Eisen in de Stijlkamer

Aan de overzijde van de stadsgracht, net over het bruggetje in het verlengde van 
de Niemeijerstraat, ligt aan de rechterzijde een prachtig eind 19e-eeuws gebouw: 
Villa Arion. Het behoort tot een uitbreidingsplan uit 1874 dat door enkele Wagening-
se notabelen geïnitieerd is, onder leiding van notaris Gerrit Hondius. In feite is dit 
het eerste echte uitbreidingsplan van Wageningen, hoewel het vermoedelijk door 
verschillende architecten is uitgewerkt. Zo lijken de vier panden met de fraai ge-
pleisterde hoekpilasters, waartoe naast Villa Arion ook het ernaast gelegen Bella 
Vista en de twee grote vrijstaande villa’s aan de overkant van de straat, bij elkaar 
lijken te horen qua karakter en uitvoering. Stuk voor stuk fraaie voorbeelden in neo- 
renaissancestijl waarbij Bella Vista het meest klassiek oogt. Die villa heeft een 
strak symmetrische indeling met in het midden van de voorgevel de entree. Villa 
Arion daarentegen heeft een veel speelsere plattegrond met aan de rechterzijde 
een stevig uitstekend bouwdeel, waardoor de entree, hoewel centraal geplaatst, 
minder opvallend is. Dit wordt nog eens versterkt door de prominent aanwezige 
serre ter linkerzijde van de ingang. De naamgever van het pand uit circa 1880 is 
vermoedelijk de stichter van het huis, Gerrit Jan Vos, leraar aan de toenmalige 
Rijkslandbouwschool. Nadat de laatste gebruiker van het pand, de Wageningse  
Studentenorganisatie (WSO), het pand vanwege achterstallig onderhoud heeft 
moeten verlaten, heeft het gelukkig een mooie herbestemming gekregen. In 2012 is 
het aangekocht en door de huidige eigenaren prachtig gerestaureerd, waarbij het 
historische karakter is teruggebracht. In de nieuwe uitbouw aan de achtergevel is 
een kookstudio gevestigd. Verder zijn er een vergaderlocatie en een bed-and-break- 
fast gerealiseerd.

Niemeijerstraat 6

4
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Voormalige houtzagerij
11:00-17:00 uur

Aan de linkerzijde van de Dijkstraat, bij de opgang naar de Grebbedijk, staat een 
onalledaags gebouwtje dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Wat is dit voor een lang- 
gerekt pand zo strak aan de stadsgracht gelegen? Opvallend aan de buitenzijde 
zijn onder meer de ver uitstekende houten boeidelen onder een eenvoudig zadel-
dak en de robuuste verticaal geplaatste planken die deels de bakstenen voorgevel 
bedekken. Het gebouw ademt historie. Een eeuw geleden werd het opgetrokken in 
opdracht van A.W. de Voogt, directeur van de Nederlandsche Stoomhoutdraaierij en 
Meubelfabriek in de Heerenstraat. Aan de Dijkstraat vond hij de ideale locatie voor 
een machinale houtzagerij en het opslaan van boomstammen in de stadsgracht. De 
dichtstbijzijnde bebouwing was op gepaste afstand: een drukkerij op de hoek met 
de Niemeijerstraat, het tegenwoordige Droomhuis. Toch kleefden aan deze ideaal 
geachte locatie ook bedenkingen. De toenmalige directeur van Gemeentewerken 
voorzag problemen bij de smalle stadsgracht. Schorsafval zou grootschalig in de 
gracht verdwijnen en zo voor stankoverlast gaan zorgen. Met wat aanpassingen 
aan het oorspronkelijke ontwerp kreeg De Voogt eind 1920 toch vergunning om 
te mogen bouwen. Het pand zou tot de Tweede Wereldoorlog gebruikt worden als 
houtzagerij en tijdens de oorlog zelfs dienstdoen bij de wederopbouw van de bin- 
nenstad na het bombardement in mei 1940. Daarna raakte het van lieverlede in ver-
val. Dankzij de inspanningen van tuinarchitect Dick Bakker, die de schoonheid van 
dit stukje industrieel erfgoed al vroeg inzag, is het prachtig gerestaureerd en heeft 
hij een sterk verwaarloosd stukje Wageningen weer glans gegeven.

Dijkstraat 17

Kantoorkasteel
11:00-17:00 uur

De naam voor dit kantorencom-
plex is goed gekozen. Vooral als 
je naar oude ansichtkaarten kijkt. 
Daarop ligt het gebouw nog aan 
het water, heel verstild, haast 
sprookjesachtig en is slechts 
verbonden met de binnenstad 
middels een romantisch houten 
bruggetje. Het fraaie pand uit 
1901 is door Rijksbouwkundige 
Jacobus van Lokhorst (1844–
1906) ontworpen. Deze architect is ook verantwoordelijk voor onder meer de vroege 
bebouwing van Duivendaal (1880-1882). Het pand stond voorheen bekend als het 
Rijksproefstation voor Zaadcontrole, een instituut waar zaden werden onderzocht 
op echtheid en zuiverheid. Maar in aanvang was het pand niet exclusief voor Zaad-
controle. Het instituut deelde het gebouw met het Rijkslandbouwproefstation dat 
onderzoek deed naar veevoedermiddelen en kunstmeststoffen. 

Opvallend aan het ontwerp zijn de torenachtige uitbouw aan de voorgevel en het 
grillige grondpatroon. Er is geen sprake van symmetrie, het geheel doet organisch, 
natuurlijk gevormd aan. Van Lokhorst noemde zijn manier van werken ‘van binnen 
naar buiten ontwerpen’. Hij liet zich in eerste instantie leiden door het gebruik, het 
exterieur sloot daar vervolgens harmonieus op aan. In 1951 kreeg het gebouw een 
aanbouw in soortgelijke stijl en verdubbelde zo in omvang. Nadat de universiteit 
Zaadcontrole midden jaren negentig had afgestoten dreigde even verloedering en 
zelfs sloop. Mede dankzij de gemeentelijke monumentenstatus werd gelukkig een 
goede herbestemming gevonden. De ruime lichte hal met glas-in-loodramen, de lei-
en op het dak, de dakkappelen en andere oorspronkelijke details zijn gerestaureerd 
en zorgen voor die licht sprookjesachtige sfeer die de architect ooit voor ogen moet 
hebben gehad.

5
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Voormalige bibliotheek Entomologie
11:00-17:00 uur / Tevens startpunt fietsexcursie het Binnenveld 11:30, 13:30 
en 15:30

Velen zullen ‘het gebouw met de vaas’ nog op het netvlies hebben staan. Dit lang- 
gerekte universitaire gebouw aan de Binnenhaven met in de twee zijvleugels de vak- 
gebieden Entomologie en Fytopathologie, is ruim tien jaar geleden grotendeels ge- 
sloopt. Op de plaats is het Mozaïekpark, het eerste deel van de wijk Nieuw Korten- 
oord, verrezen. Toch is er gelukkig nog een spoor van het universitaire gebouw over-
gebleven en ook de iconische vaas, het kunstwerk ‘Bokaal’ van Leo Copers, staat 
nog pront overeind. De voormalige bibliotheek aan de achterzijde van het pand, 
achter de centrale hal, heeft namelijk een nieuwe bestemming gekregen. Deze is 
op de eerste verdieping verbouwd en ingericht als ruime open werkruimte met flex-
plekken voor communicatiebureau De Lynx. Een brede bordestrap voor het gebouw 
leidt naar de entree van dit kantoor aan de Gerrit Zegelaarstraat. Het monumentale 
mozaïek – naamgever van het deelplan – van Amersterdammer Leo Schatz  is in 
deze nieuwe opzet al vanaf de straatzijde te bewonderen. De entree van het gebouw 
is namelijk afgebroken waarbij dit mozaïek – overdekt weliswaar – vrij is komen te 
liggen en nu de elementen mag trotseren. Leo Schatz heeft in het kunstwerk van  
6 bij 11 meter een gezonde en een zieke plant, een sprinkhaan en een oog dat een 
virus bestudeert, verwerkt. Zij symboliseren respectievelijk fytopathologie, ento- 
mologie en de onderzoeker. De begane grond is duurzaam verbouwd tot woon- 
eenheden en heeft de ingang aan de westzijde, aan de Louis Raemaekerslaan.

 Gerrit Zegelaarstraat 17

Voormalig internaat 
Rijkslandbouwschool
11:00-17:00 uur / Openstelling  
appartementen 1d en 1f

Dit vroege gebouw van Rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst uit 1882 is ontwor-
pen in de voor die tijd kenmerkende neorenaissancestijl. De gevels zijn opgetrok-
ken in rode baksteen met op regelmatige afstanden banden van gele steen. Deze 
gele sierbanden zorgen voor een verticaal accent. Net als bij enkele andere Wage-
ningse gebouwen van Van Lokhorst is ook hier een torentje als versierend element 
toegepast, dit keer met een uurwerk. Dit torentje met houten constructie-elemen-
ten, ruime dak-overstekken en decoratieve windvaan lijkt geïnspireerd op de dan 
eveneens gangbare Zwitserse chaletstijl. Het zorgt voor een uitnodigend element in 
een eveneens uitnodigend gebouw zo aan het begin van het laantje van Duivendaal, 
dat met een houten bruggetje met de binnenstad was verbonden. Het pand deed 
dienst als internaat voor studenten van de in 1876 opgerichte Rijkslandbouwschool 
die er ongetwijfeld een fijne tijd beleefden. Toch zou het slechts veertien jaar als in-
ternaat fungeren om daarna als onderwijsgebouw voor de Rijkslandbouwschool en 
haar opvolgers te dienen. De laatste huurder en gebruiker van het pand was Idealis, 
een organisatie die zich bezighoudt met, eveneens, studentenhuisvesting. Na een 
zeer geslaagde renovatie heeft het gebouw in 2020 een goede herbestemming ge-
kregen in de vorm van een luxe appartementencomplex. Voor de bewoners is het 
heerlijk toeven aan de stadsgracht op een historisch stukje Wageningen, met de 
binnenstad zo binnen handbereik.

Duivendaal 18
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Voormalige dienstwoning met stallen
11:00-17:00 uur

Dit dienstgebouw dat in stijl mooi aansluit op de buurpanden in het complex Dui-
vendaal kreeg pas later gestalte. In 1925 werd deze proefboerderij namelijk ge- 
plaatst vóór een stal uit 1880, waarmee dit pand met een koppelstuk verbonden 
werd. Zo kreeg het laantje meer en meer zijn huidige aanzien. De overdekte ingang 
tot de woning bevindt zich in de voorgevel en is via een hardstenen trappetje te 
bereiken. Ook de achteruitgang heeft zo’n hardstenen trap met dak-overkapping. 
Het gebouw is bijna geheel onderkelderd en middels meerdere luiken boven het 
maaiveld is dat ook van de buitenkant goed zichtbaar. De woonvloer ligt om die re-
den dan ook zeker een meter hoger dan de straat. Evenals bij Duivendaal 1 en 3 zijn 
de gevels voorzien van sierbanden, in gele baksteen, om het gevelbeeld te verle-
vendigen. Maar deze sierbanden of speklagen lopen hier niet geheel rondom. Het 
rechter bouwdeel met wolfsdak steekt wat meer naar voren en heeft roedevensters 
met segmentbogen en siermetselwerk. In het linker wat naar achteren geschoven 
bouwdeel zijn smalle hoge roedevensters in drietallen geplaatst, wat het aanzicht 
van het pand eveneens sterk verlevendigt.

Duivendaal 4 9

Voormalig  
gebouw voor  
landbouw- 
werktuigen
11:00-17:00 uur

Dit fraaie pand van Rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst uit 1880 bestaat in 
oorsprong uit een hoge centrale hal verbonden middels tussenstukken met twee 
lagere zijvleugels. De hoge centrale hal met smal zadeldak wordt aan weerszijden 
geflankeerd door iets lager gelegen eveneens smalle bouwdelen met een lesse-
naarsdak. Door deze constructie ontstaat onder de dakgoot van het zadeldak aan 
beide zijden ruimte voor brede raampjes en daarmee extra toetreding van dag- 
licht. Dit geeft een speels effect. De hoge boogramen in de voorgevel van de cen- 
trale hal die bijna doorlopen tot onder het zadeldak laten het meeste daglicht door. 
Het gebouw was in aanvang bedoeld als kabinet of verzamelruimte voor land-
bouwwerktuigen, ter demonstratie van landbouwwerkwijzen aan studenten. De 
verzamelde werktuigen waren afkomstig uit opgeheven kabinetten aan de univer-
siteiten van Utrecht, Groningen en Leiden. Ook al was hun staat van onderhoud 
vaak slecht te noemen, de werktuigen voldeden wel als historisch overzicht en 
waren in die zin nog goed bruikbaar als lesmateriaal. De linkervleugel had een 
grote houten schuurpoort met bovenlicht in de voorgevel. De rechtervleugel was 
lange tijd in gebruik als collegezaal. In 1954 werd echter vergunning aangevraagd 
voor een stevige interne verbouwing, het werktuigenkabinet was in de tussentijd 
overbodig geworden. In plaats hiervan kwam in de centrale hal een turnzaal, de 
linkervleugel bood ruimte voor een garage en in de rechtervleugel was volgens 
de vergunning onder meer kantoorruimte gecreëerd voor onderzoeksorganisatie 
TNO. Met de recentelijke herbestemming van het pand tot drie riante woningen is 
dit prachtige monumentale pand met veel liefde voor authentieke details behou-
den voor de toekomst.



Duurzame winkels
12:00-17:00 uur

Als onderdeel van de ‘Wageningse Straat- 
jes’ – een gezamenlijk project van  binnen-
stadmanagers en Wageningse onderne-
mers om de binnenstad te verfraaien – is 
de Junusstraat misschien wel de meest 
aantrekkelijke zijstraat van de Hoogstraat. 
Met zijn gevarieerde aanbod aan lokale, 
veelal duurzame winkeltjes is het voor de 
bezoeker aan Wageningen zeker een uit- 
nodigend straatje. Om dit afwisselende 
aanbod te illustreren zijn aan de entrees 
vanaf de Hoogstraat en het Plantsoen 
poorten geplaatst. Tussen ranke ruim vier 
meter hoge cortenstalen staanders is in 
sierlijke klassieke letters de straatnaam 
aangebracht met daaromheen gestileerde 
attributen die refereren aan het uitgebreide 
winkelaanbod. Van kapperszaak tot koffie- 
café en van secondhandshop tot duurza-
me delicatessen. De cortenstalen poort 
bij de ingang vanaf de Hoogstraat is inmid-
dels door overdadige groene beplanting 
haast niet meer zichtbaar.

Buiten de veelal duurzame onderne-
mingen is ook het straatbeeld zelf aan- 
trekkelijk, vooral de westzijde is nog oor-
spronkelijk met haar bebouwing uit voo-
ral eind 19e, begin 20ste eeuw. Hier staan 
vele panden met een monumentale sta-
tus, onder welke Junusstraat 45 en 47 nog 
vrij authentieke winkelpuien bezitten.

Tijdens Open Monumentendag zullen 
eigenaren van Vreemde Streken, de Giete-
rij en Dushi Secondhand graag toelichten 
hoe zij duurzaam ondernemen zien.

Junusstraat 16, 45 en 47

16 11

Stadsboerderij
11:00-17:00 uur / Tevens puzzeltocht voor kinderen

Deze voormalige tuinmanswoning met schuur is net als meerdere gebouwen aan 
Duivendaal in 1880 ontworpen door Jacobus van Lokhorst. Het dienstpand is 
daarmee onderdeel van de eerste opdracht aan deze Rijksbouwkundige voor de 
Rijkslandbouwschool die al in 1876 in het Bassecour aan de Herenstraat haar in- 
trek neemt. Het erachter gelegen terrein – nu Torckpark – wordt als botanische tuin 
met boomkwekerij ingericht en aan de overzijde van de stadsgracht, aan het Spijk, 
is gelijktijdig een ruim terrein voor een proefveld aangekocht. In die begintijd is het 
proefterrein bestemd voor tarwegewassen vanuit de school slechts te bereiken met 
een pontje, pas later verrijst voor de directe verbinding met de binnenstad een sier- 
lijk bruggetje. Op dat idyllische plekje net buiten de stadsgracht komt dus enke-
le jaren later de tuinmanswoning met dorsvloer te staan. Net als de Duivendaalse 
en andere gebouwen van Jacobus van Lokhorst is het pand in neorenaissancestijl 
opgetrokken. Kenmerkend zijn het siermetselwerk in de rondbogen boven de ven-
sters, de speklagen rondom in gele verblendsteen en de fraai versierde muuran- 
kers. Heel charmant is de toevoeging van het terugkerende klaverbladmotief langs 
de dakrand. Hoewel het geen klavertje vier is, heeft het misschien toch geluk ge- 
bracht begin jaren zeventig. Het pand is toen, evenals de lieftallige leerlooiershuis- 
jes aan het Spijk, maar net aan de slopershamer ontsnapt. Ze hadden evenals ande-
re mooie oude gebouwen moeten wijken voor het Uiterwaardenplan. Dit plan is ge-
lukkig tijdig getorpedeerd door de Hoge Raad. Anders was de Rooseveltweg breed 
doorgetrokken via de Stationsstraat en het Spijk naar de uiterwaarden en over de 
Rijn richting Nijmegen. Een spoor aan sloop achterlatend. Gelukkig heeft de tuin-
manswoning na een grootscheepse renovatie een mooie herbestemming gekregen 
als kinderboerderij en leerplek voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo 
is de educatieve cirkel mooi rond.

Spijk 13

12
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Aula
12:00-17:00 uur / Rondleidingen door Gilde Wageningen

Vijftig jaar nadat het landbouwonderwijs in Wageningen is geïntroduceerd (1876) 
wordt een veelkoppig comité opgericht ter ere van het halve eeuwfeest. Zo’n jubi-
leum mag tenslotte niet zomaar stilletjes voorbijgaan. Het doel van het comité om 
geld bijeen te brengen voor een aula of gehoorzaal is al snel behaald. Vele verenig- 
ingen, oud-leerlingen en andere particulieren tasten hiervoor grif in de buidel. In 
september 1926 wordt de nog te realiseren aula al aangeboden aan de toenmalige 
minister van Landbouw. Het zou echter nog negen jaar duren voor het gebouw fees- 
telijk onthuld kon worden. En tot die tijd moest een hulpaula aan het laantje van 
Duivendaal soelaas bieden.

In 1935 is het dan eindelijk zover, het representatieve pand aan de voet van de 
Wageningse Berg opent de deuren voor promoties, tentoonstellingen, muziekuit-
voeringen en congressen. Het strakke, sobere uiterlijk is het resultaat van bijna een 
decennium ambtelijk bakkeleien over vooral locatie en uitvoering. De naam van het 
oorspronkelijk ontwerp ‘Hoe ’t Groeide’ van de Haarlemse architect H.T. Zwiers, 
klinkt achteraf dan ook licht ironisch. Hoe dan ook, het representatieve pand is 
er gekomen. Dan wel niet in de oorspronkelijke vorm met een veel dieper voorter- 
rein, waarbij een overdekte stenen zuilenrij bezoekers naar de entree zou moeten 
leiden, maar met een groter 
volume, karakteristieke to-
ren en toevoeging van een 
aan de Aula verbonden bi- 
bliotheekgebouw. De WUR 
is inmiddels grotendeels 
verplaatst naar campus de 
Born ten noorden van de 
stad. Ook de plechtigheden 
en promoties vinden daar 
reeds plaats in de ‘nieuwe’ 
aula Omnia. De oude Aula 
wacht geduldig op een 
fijne herbestemming als 
cultureel centrum voor 
film, muziek, theater en 
literatuur, door BOEi geï-
nitieerd.

Herenhuis
11:00-17:00 uur

De stad breidt na de komst van de 
Rijkslandbouwschool in 1876 – sinds 
1918 Landbouwhogeschool – en de groei 
van plaatselijke industrie geleidelijk aan 
in oostelijke richting uit. Arbeidershuis- 
jes verrijzen langs de Veerstraat en de 
Veerweg en langs de lommerrijke Rijks- 
straatweg, de latere Generaal Foulkes- 
weg, laten welgestelden hun villa’s bou- 
wen. Rond de voorlaatste eeuwwisse-
ling is de oostelijke verstedelijking al tot 
voorbij molen de Eendracht gevorderd. 
Op de hoek met de Wilhelminaweg, di-
rect naast de molen, wordt door de Wage-
ningse architect Rijk de Vries in 1900 een 
dubbel herenhuis geplaatst. De woningen 
zijn bijna identiek, met dat verschil (buiten de plattegrond in spiegelbeeld) dat de 
rechterwoning, de huidige Generaal Foulkesweg 40, aan de westgevel een uitbouw 
heeft voor een spreekkamer. Opvallend aan de woning is de fraaie serre met het 
erboven gelegen balkon met een rondbogig houten versierende constructie die ge-
ïnspireerd lijkt op de dan in zwang zijnde Zwitserse chaletstijl. Maar de twee-on-
der-een kapper heeft ook andere stijlkenmerken waaronder gele sierbanden voor 
een verticaal effect, een kenmerk van de neorenaissance, waardoor het pand tot de 
overgangsarchitectuur gerekend kan worden.

Het huis wordt in aanvang bewoond door Herman Ramaer, geboren te Curaçao, 
lector aan de Landbouwhogeschool en in zijn vrije tijd een verdienstelijk amateur- 
schilder. In zijn achtertuin bevindt zich een grote bergruimte die diagonaal ten op-
zichte van de woning staat. Het is in gebruik geweest als atelier, maar niet door 
Herman zelf maar door Dirk Ramaer. Deze in Buurmalsen geboren fotograaf had in 
de ‘voortuin’ van Molen de Eendracht - dus schuin vóór het woonhuis van Herman – 
zijn fotozaak in een klein eenvoudig een-laags gebouwtje. De fotograaf, zelf woon- 
achtig aan Veluviaweg 1 en waarschijn-
lijk geen directe familie van Herman 
Ramaer, gebruikte dit bijgebouw als 
fotostudio. Hiervan zijn tenminste ook 
nu nog restanten zichtbaar.
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Voormalige  
Gymnastiek-  
en Teekenschool
11:00-17:00 uur / Rondleidingen,  
maximaal 8 personen per rond- 
leiding, om 11:00, 12:30, 14:00 en 
15:30 uitsluitend op inschrijving 
vooraf via www.omdw.nl

Dertien jaar na de bouw van het hoofdgebouw aan de Generaal Foulkesweg is 
dit derde pand van de Rijks HBS geplaatst. Het is in 1909 in de stijl en geest van 
Rijksarchitect Jacobus van Lokhorst ontworpen, hij overleed zelf al in 1906. Het 
hoofdgebouw en de conciërgewoning, beide uit 1896 zijn wel van de hand van Van 
Lokhorst en vormen samen met deze dependance een bijzonder monumentaal 
ensemble in neorenaissancestijl. Kenmerkend voor die stijl zijn onder meer de 
toepassing van trapgevels en het gebruik van op regelmatige afstand van elkaar 
aangebrachte speklagen in de gevels in gele verblendsteen. Zij geven een versie-
rend en bovenal verticaal accent aan het pand. Boven de entree in een portiek met 
bogen is in een natuurstenen reliëf met sierlijke letters de functie van het gebouw 
aangegeven: ‘Gymnastiek en Teekenen’. Deze twee afdelingen zijn in oorsprong 
respectievelijk op de begane grond en eerste verdieping te vinden. Zoals vaker 
met het verlaten van een gebruikspand, komt ook dit bijgebouw van de voormalige 
Rijks HBS jammerlijk leeg te staan. Gelukkig heeft het – nadat ook muziekschool 
’t Venster het gebouwenensemble noodgedwongen moest opgeven – een geheel 
nieuwe functie gekregen. In 2015 kopen Paddy Noë en Margje Penning het ver-
vallen schoolgebouw. Zij zien de historische en culturele waarde van het pand 
en besluiten het tot twee energie-neutrale woningen te herbestemmen. Met heel 
veel liefde en onnoemelijk veel energie is dit met glans gelukt. Tijdens de rond- 
leidingen zal dit prachtige en duurzaam gerestaureerde pand ongetwijfeld veel 
bewondering afdwingen.

Wilhelminaweg 5
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Villa Hinkeloord
11:00-17:00 uur

Deze prachtige voormalige buitenplaats is in 1855 in opdracht van Dirk Vreede 
(1819-1886) gebouwd. De buitenplaats, sinds 1975 rijksmonument, heet in oor- 
sprong N’Gladjoe naar een tabaksplantage van Vreede op Java. De latere eigenaar 
graaf Godert Alexander Philips van der Duyn hernoemt de villa naar een polder 
die hij in bezit heeft in West-Brabant. Kenmerkend aan het neoclassicistische ge-
bouw is de strakke symmetrie en klassieke elementen als het fronton of driehoe- 
kig segment boven de entree en de (oorspronkelijk) witgepleisterde gevels. Aan de 
voor- en achterzijde is een licht uitstekende middenpartij aangebracht, een midden- 
risaliet genoemd, versierd met pilasters of halfzuilen. De ruime hal is centraal ge-
legen met daaromheen de kamers met rijk gedecoreerde plafonds in stucwerk. 
Met het verlaten van een gebouw – in dit geval door de afdeling Bosbouw van de 
Landbouwhogeschool, die het pand decennialang in gebruik heeft gehad – volgt 
vaker een tijd van leegstand, mogelijk verloedering en met een beetje geluk alsnog 
een goede herbestemming. In het geval van Villa Hinkeloord is dat een succes- 
volle transformatie tot galerie. Om ruimte te maken voor een verplichte lift hiervoor 
krijgt de villa in 2002 aan de oostgevel een bijzondere uitbreiding in de vorm van 
een vrijstaande toren uit glas en metaal met een omkleding van gepatineerd koper. 
Die toren vormt zo een mooi en modern contrast met het oorspronkelijke klassie-
ke gebouw. Bureau BenD Architecten te Oosterbeek is verantwoordelijk voor deze 
uitbreiding die verder een half verdiept liggende tentoonstellingszaal aan de zuid-
zijde omvat. Sinds 2004 zijn de villa en het omringende park in landschapsstijl be-
kend onder de naam Het Depot en is er een beeldengalerij met hoofdzakelijk torso’s 
gevestigd. De hoofdlocatie van Beeldengalerij Het Depot bevindt zich tegenwoor-
dig aan de Arboretumlaan en nu is villa Hinkeloord een dependance. Een tweede 
dependance is De Peppel, het opvallende voormalige bibliotheekgebouw aan de 
Arboretumlaan van architectenbureau Mecanoo. Daar is een permanente tentoon-
stelling van beeldhouwer Emile van der Kruk ingericht.

Generaal Foulkesweg 6416

© Beeldengalerij Het Depot



Schip van Blaauw; Professorenwoning
11:00-17:00 uur

Samen met het laboratorium vormt de professorenwoning één solide geheel en 
is speciaal vervaardigd voor hoogleraar Plantenfysiologie Anton Hendrik Blaauw. 
Hoogleraar en architect hebben nauw overleg om de juiste condities voor labora-
toriumproeven te kunnen scheppen. In aanvang is het laboratorium van binnenuit 
bereikbaar zodat de professor ook bij nacht en ontij de proeven kan bestuderen en 
controleren. Met de op het zuiden georiënteerde ligging kan het gebouw maximaal 
profiteren van het zonlicht. Om de temperatuur verder optimaal te kunnen regelen 
is het laboratorium verdiept ontworpen, dus deels ondergronds gelegen. De hoog- 
leraar hoopt met deze condities te bewijzen dat met natuurlijke temperaturen (dus 
niet met dure koelinstallaties die dan langzaam in opkomst zijn), goedkopere en be-
tere resultaten te boeken zijn. Hij is zo eigenlijk al duurzaam avant la lettre. Dankzij 
zijn onderzoeken met vooral tulpen, hyacinten en seringen heeft Blaauw de basis 
gelegd voor de hedendaagse bloembollencultuur.

Om de oorspronkelijke bewoner te eren, hebben de huidige eigenaren van de  
ambtswoning in de voortuin Professor Blaauw-irissen aangeplant. Ook zij hebben 
met veel oog voor detail de woning in oude glorie teruggebracht. De professoren-
woning ligt aan de westzijde van het complex en heeft een sierlijke in hout bewerkte 
erker waarboven een puntig gevormd balkon is gesitueerd. Het is eenvoudig om 
hier een voorsteven van een schip in te zien, met de professor staand op de boeg en 
met vorsende blik gericht op de toekomst.

Generaal Foukesweg 7017
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Schip van Blaauw; Laboratorium
11:00-17:00 uur

Het is een duikboot, het is een vliegtuig… het is een schip, het Schip van Blaauw! Dit 
bijzondere bouwwerk op de Wageningse Berg blijft de verbeelding prikkelen. In de 
volksmond wordt het voormalige laboratorium voor Plantenfysiologie (1919-1922) al 
snel ‘het Schip van Blaauw’ genoemd. En dat lijkt ook de meest voor de hand liggen-
de benaming, waarbij Blaauw niet op de architect maar op de professor duidt die er 
in aanvang de scepter zwaait. Het Schip lijkt zo van de berg af te kunnen schuiven 
richting de eronder gelegen Rijn. Maar gelukkig is dit slechts verbeeldingskracht en 
kunnen we dankzij de liefdevolle en vakkundige restauratie en herbestemming tot 
bedrijfsverzamelgebouw nog altijd genieten van dit fraaie rijksmonument. 

De Haarlemse architect C.J. Blaauw, overigens geen familie van professor A.H. 
Blaauw, is befaamd om zijn sierlijke ontwerpen in de expressieve Amsterdamse 
Schoolstijl. Ook dit ontwerp is een voor die stijl kenmerkend totaalkunstwerk: van 
paraplubak tot gevelbekleding, alles is speciaal voor dit pand ontworpen en op 
elkaar afgestemd in zowel interieur als exterieur. Andere typische Amsterdamse 
Schoolkenmerken zijn hier de organisch gevormde bakstenen gevels met siermet-
selwerk en versierende elementen als laddervensters en speels opkrullende dak- 
goten. In het Schip van Blaauw springen verder onder meer de prachtige glas-in-lood 
ramen en exotische houten maskers van Johan Polet boven de entree in het oog.

Generaal Foulkesweg 72
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Arboretum Belmonte
Rondleidingen om 12:00 en 15:00 uur (verzamelpunt Koetshuis)

Zoals de naam al doet vermoeden is dit arboretum gesticht op de voormalige bui-
tenplaats Belmonte, een gebied van ruim 17 hectare op de rand van de Wagening-
se Berg. Hier geeft J.T. baron de Constant Rebecque de Villars midden 19e eeuw 
opdracht tot bouw van een landhuis en parktuin. Deze tuin wordt aangelegd door de 
bekende landschapsarchitect J.D. Zocher jr. in Engelse landschapsstijl. Helaas zijn 
de villa en een groot deel van het park tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest 
en komen zij vervolgens in handen van de Landbouwhogeschool die het gebied wil 
inzetten voor de uitbreiding van Arboretum De Dreijen. De Wageningse hoogleraar 
J.T.P. Bijhouwer is verantwoordelijk voor het ontwerp dat in 1953/54 wordt uitge- 
voerd. Hij laat zich in zijn plan deels leiden door de oorspronkelijke stijl met glooien- 
de gazons, losse bomen en heesters en vloeiend gelijnde beplantingsvlakken. 
Dit alles met als belangrijkste doel om de grote diversiteit aan loofbomen en sier- 
heesters te kunnen tonen. Dankzij de inspanningen van onder meer vele vrijwilli-
gers is deze voormalige universitaire leertuin inmiddels 
een trekpleister van formaat met ruim 100.000 bezoekers 
per jaar. Ruim 1100 soorten rododendrons zijn een belang- 
rijke bijdrage aan die populariteit, maar het park is verder 
ook zeer uitnodigend door zijn prachtige vergezichten en 
vele recreatiemogelijkheden. Tijdens de rondleidingen op 
Open Monumentendag krijgt de bezoeker een inkijkje in de 
kansen en ambities voor duurzaam beheer, onderhoud en 
bovenal behoud van deze Wageningse groene parel.
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Watertoren
12:00-17:00 uur / Beklimmingen toren onder leiding van BOEi

De Watertoren is weer een stapje dichter bij een nieuwe bestemming, nu Vitens 
zich geheel heeft teruggetrokken en het gebouw ook geen functie meer heeft als 
noodwatervoorziening. Het is mooi dat de toren voor de toekomst behouden blijft, 
want het is een ware blikvanger bij binnenkomst van de stad vanuit het oosten. 
Deze gigant van 30 meter stamt uit 1948 en is een ontwerp van Theodoor K.J. Koch. 
Het is functionalistisch qua architectuur: functie en ontwerp gaan nauw samen, zijn  
sober, zakelijk en strak. Met zijn slanke silhouet en karakteristieke groene tent-
dak is de toren een markant herkenningspunt zo bovenop de Wageningse Berg.  
Met goed weer heb je er een weergaloos uitzicht over de Betuwe en reikt je blik zelfs 
tot in Duitsland.

De aanwezigheid van zo’n fraai 
uitzichtpunt was overigens de be-
langrijkste reden voor de Duitsers 
om de vorige watertoren, de Bél-
vedère uit 1898 van architect Roelof 
Kuipers, aan het eind van de Twee-
de Wereldoorlog te verwoesten. De 
toren was dusdanig beschadigd dat 
van heropbouw geen sprake kon 
zijn. In 1948 verrees op dezelfde 
locatie de huidige watertoren. Een 
tien meter hoger exemplaar in een 
moderne jas die aanvankelijk niet 
door iedereen werd gewaardeerd, 
gezien zijn toenmalige bijnaam ‘de 
peperbus’. Gelukkig is dat beeld 
met de jaren gekanteld en wordt 
de toren tegenwoordig gekoesterd 
en gezien als een waardig herken-
ningspunt. 

Kersverse eigenaar BOEi – offi-
cieus al sinds 2010 – probeert een 
bijzondere herbestemming voor dit 
industriële erfgoed te realiseren. 
Hoe mooi zou het zijn om er op grote 
hoogte te kunnen vergaderen met 
eindeloze blik op de Betuwe en na-
buur Stadion de Wageningse Berg.



Stadion de Wageningse Berg
11:00-17:00 uur / Openstelling met toelichting van vrijwilligers van Vrienden 
van Stadion de Wageningse Berg

Het is inmiddels al weer drie decennia geleden dat FC Wageningen op deze beroem- 
de grasmat op de berg floreerde. De trots van vele Wageningers, nog altijd. In 1992 is 
de club jammerlijk failliet verklaard, maar menig bergbespeler van weleer en vooral 
ook de aanhang is nog steeds betrokken. Een enthousiaste groep vrijwilligers houdt 
de bewogen geschiedenis van de voormalige profclub nog altijd levend en zorgt met 
veel liefde voor het in oorspronkelijke staat terugbrengen, behouden en bijhouden 
van stadion en sportveld. Elke dinsdagochtend staat het oude businesshome ter 
beschikking voor het delen van verhalen, met elkaar en met oud-spelers.

De prille geschiedenis van FC Wageningen – dan nog W.V.V. – begint eigenlijk al 
op 9 juni 1974. Op die gedenkwaardige dag promoveert de club naar de hoogste klas- 
se in het betaald voetbal, geholpen door een gelijkspel tegen aartsrivaal Vitesse. 
Pas in 1978 vindt er een splitsing plaats tussen profclub FC Wageningen en amateur- 
club W.V.V. Deze amateurclub is al in 1911 opgericht en traint evenals zijn beroemde 
professionele broer later, op de Wageningse Berg, zij het met tussenpozen elders. 
Onder minder fortuinlijke omstandigheden overigens want het veld wordt langere 
tijd gedeeld met ruitersporters en hun paarden. Op het terrein organiseert E.H. van 
Duijkeren, de toenmalige eigenaar van Hotel de Wageningse Berg, vanaf eind 19e 
eeuw regelmatig concours hippiques. Een perfecte locatie hiervoor want zijn nabu-
rige hotel verschaft ruiters en gasten een chic onderkomen en de paarden prettige 
stallingsmogelijkheden. De cirkel lijkt nu een beetje rond want het huidige hotel 
op de Wageningse Berg biedt voetbalprofspelers en hun crew naast een plezierig 
verblijf ook een prachtige grasmat op de Wageningse Berg voor trainingskampen.

Generaal Foulkesweg 108
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Ecodorp Ppauw
11:00-17:00 uur / Doorlopend  
rondleidingen, beginpunt  
Scheidingslaan 1.

Inmiddels bestaat Ecodorp Ppauw al weer acht jaar. In die tijd is er letterlijk en 
figuurlijk veel van de grond gekomen. Het mobiele dorp is een bruisende culturele 
broedplaats geworden waar mensen met dezelfde passie voor Moeder Aarde zoe- 
ken naar verbinding en creatieve oplossingen voor mondiale problematiek. En dat 
niet op een eigen eilandje maar samen, zoals een van de motto’s klinkt: ‘samen- 
voorziening in plaats van zelfvoorziening’. In deze tijd van klimaatverandering, 
overconsumptie en daarmee uitputting van onze kwetsbare planeet is het goed 
om stil te staan bij het feit dat kleine lokale initiatieven verschil kunnen maken. 
Niet voor niets wordt het Ecodorp gedoogd door eigenaar Smink en de gemeente. 
Het zet ons aan het denken en toont hoe we ook stappen zouden kunnen zetten 
richting een meer duurzame manier van leven en hoe we een kleinere ecologische 
voetafdruk zouden kunnen achterlaten. Zo’n acht jaar geleden is het terrein van 
voormalig ziekenhuis Pieter Pauw, dat al jaren braak lag, betrokken door een aan-
tal enthousiaste en creatieve mensen, met in de voorhoede Erik Groen, een zoals 
hij zelf zegt, creatief techneut. Dat blijk wel uit de lijst van lokale projecten die in 
Ecodorp Ppauw zijn opgezet en dat alles zonder dat er gas-, water- en elektrici-
teitsvoorzieningen aanwezig zijn: een wereldhuiskamer, werkplaats, voedselbos, 
composiettoilet, educatief schoolprogramma ‘hoe overleef ik een ecodorp’, en ga 
zo maar door, de lijst is lang. Tijdens de rondleidingen die gedurende Open Monu-
mentendag plaatsvinden, krijgt u de kans om met een nieuwe frisse blik naar de 
wereld om ons heen – en hoe we daar mee omgaan – te kijken.

Scheidingslaan
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Wageningse wijngaard
11:00-17:00 uur

Op de Wageningse Berg wordt inmiddels al bijna 25 jaar biologische wijn geprodu-
ceerd, sinds 2015 onder de naam Wagenings Wijngoed. Jan Oude Voshaar, voorma-
lig onderzoeker bij de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), is deze wijngaard 
in 1998 gestart op landgoed De Dorschkamp, na jaren in Wageningse volkstuinen 
te hebben geëxperimenteerd met biologische wijnbouw. Op een voormalig proef- 
veld van de universiteit op dit landgoed maakt hij een begin met commerciële wijn-
bouw door de aanplant van 1 hectare Regent om twee jaar later al uit te breiden 
naar 2 hectare met Johanniter, Merzling en Bianca. Allen druivenrassen die goed in 
de lage landen floreren. Het zijn nieuwe rassen die veel minder behandeling nodig 
hebben tegen meeldauw, een dunne oppervlakkige schimmelaantasting. Boven- 
dien zijn zij iets vroeger rijp waardoor de grens om wijn te kunnen bouwen honder-
den kilometers noordwaarts kon opschuiven en dus ook in Nederland wijn kon wor-
den geproduceerd. Deze eerste biologische wijngaard boven de grote rivieren staat 
inmiddels stevig op de kaart. Om het predicaat biologisch te kunnen verkrijgen moet 
worden afgezien van het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmidde-
len Dit is dus mogelijk door het gebruik van bovengenoemde meeldauw-resistente 
druivenrassen. Grassen, klavers en verschillende soorten bloemen zijn geplant voor 
de ondergroei, waarbij de klaver stikstof bindt in de bodem en de bloemen nuttige 
insecten aantrekken die de voor de druiven schadelijke soorten kunnen tackelen. 
Voor de ondersteuning van de druivenplanten wordt onder meer gebruik gemaakt 
van milieuvriendelijk verduurzaamd hout.
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Publicaties van het Comité Open Monumentendag Wageningen
1992 Monumenten in Wageningen, Verdedigingswerken; drs. C.S.A. baronesse van Wijnbergen*
1993  Monumenten in Wageningen, In Moderne(n) stijl opgetrokken. Een greep uit meer dan 100 jaar 

bouwen voor het rijkslandbouwonderwijs in Wageningen; C.D. Gast en M.E. de Ruiter*
1994  Monumenten in Wageningen, Van kasteel tot villawijk, van melkpad tot woonbuurt. Geschiedenis 

van het Bowlespark en van de leerlooiershuisjes aan het Spijk; C.D. Gast en M.E. de Ruiter
1995  Monumenten in Wageningen, Verwoesting en wederopbouw van Wageningen 1940-1945;  

C.D. Gast met medewerking van M.E. de Ruiter 
1996  Monumenten in Wageningen, Van kloostermop tot straatklinker. Een beknopt overzicht van de 

baksteenindustrie in Wageningen; C.D. Gast
1997  Monumenten in Wageningen, De Hoogstraat in Wageningen. Een overzicht in vogelvlucht van  

de middeleeuwen tot nu; C.D. Gast  
1998 Steengoed; Pieter Roza, Kien van Hövell, Anette van Dijk*
1999 Groen, natuurlijk; Kien van Hövell, Anette van Dijk*
2000 Schoon water; Anette van Dijk, Marieke Laverman, Jörg Soentgerath, Ivo Jansen*
2001 Uitgave van een set ansichtkaarten met betrekking tot het thema Wonen*
2002 Uitgave van een CD bevattende gesproken verhalen over ‘Handel in Wageningen’*
2003 Aanzienlijke buitenwoners in Wageningen. Landelijk wonen 1850-1910; Leo Klep*           
2004 Zeven eeuwen vesting Wageningen. De verdedigingswerken van de 13e eeuw tot heden; C.D. Gast*
2005 750 jaar kerkenbouw in Wageningen; Kees Gast, Maarten van den Wijngaart*
2006 Monumenten van feest en vermaak in Wageningen; Kees Gast en Petra Leenknegt 
2007  Gids voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur van de Wageningse Berg;  

Maarten van den Wijngaart, Harry Harsema c.s. [Uitgeverij Blauwdruk i.s.m. Ahoi, ontmoetings- 
plaats voor landschap, kennis en debat en Comité Open Monumentendag Wageningen]*

2008  Van Nudepoort tot Binnenhaven. Langs sporen uit het verleden van westelijk Wageningen;  
Kees Gast en Petra Leenknegt*

2009  Wageningen gemeten en getekend. Een greep uit vier eeuwen kaarten van Wageningen;  
Kees Gast, Bob Kernkamp en Petra Leenknegt*

2010  Gebonden verbeelding. Wageningse beelden bij hun gebouwen; Maarten van den Wijngaart (red) et al
2011 Wageningse gebouwen herbestemd. Het bewaren van het verhaal; Maarten van den Wijngaart et al
2012  Groen van toen voor nu en later. Wageningse landschappen, tuinen en buitenplaatsen;  

Piet Aben et al
2013 Gebouwen van gezag. 750 jaar monumenten van macht en pracht in Wageningen; Piet Aben et al
2014 Te gast in Wageningen. Hotels en logementen van nu en weleer; Piet Aben et al
2015  Kunst en Ambacht. Brochure. Tekst: Carleen van den Anker en Petra Leenknegt.  

Fotografie: Carleen van den Anker*
2016  Iconen en symbolen. Brochure. Tekst: Carleen van den Anker, Kees Gast en Petra Leenknegt.  

Fotografie: Carleen van den Anker*   
2017  Boeren, burgers & buitenlui. Brochure. Tekst: Carleen van den Anker, Kees Gast en  

Petra Leenknegt. Fotografie: Carleen van den Anker*       
2018  Van clusters tot campus. Ruim een eeuw bouwen voor de Wageningse universiteit.  

Tekst: Carleen van den Anker, Kees Gast, Bob Kernkamp en Petra Leenknegt 
2018 100 jaar universiteitsgebouwen. Brochure. Redactie: Christiaan Begemann*
2019 Plekken van plezier. Brochure. Redactie: Carleen van den Anker, Petra Leenknegt* 
2021 Mijn monument is jouw monument. Brochure. Redactie Carleen van den Anker, Petra Leenknegt*

* titel is uitverkocht



OBJECT EN/OF  
ADRES

EXTRA INFO TYPE OPENSTELLING EN/OF  
RONDLEIDING

1 MUSEUM CASTEELSE 
POORT
Bowlespark 1A

Centraal Infopunt
Verkoop publicaties OMDW
Tevens startpunt Stadsgracht-
wandelingen om 11:30, 13:30 
en 15:30

G Openstelling 11:00-17:00

2 GROTE KERK
Markt 1

R Openstelling 12:00-17:00

3 VRIJMETSELAARSLOGE 
Niemeijerstraat 4

G Openstelling 11:00-17:00

4 VILLA ARION 
Niemeijerstraat 6

Expositie van Ruth Eisen in 
de Stijlkamer

G Openstelling 11:00-17:00

5 VOORMALIGE 
HOUTZAGERIJ 
Dijkstraat 17

N Openstelling 11:00-17:00

6 KANTOORKASTEEL 
Binnenhaven 1

G Openstelling 11:00-17:00

7 VOORMALIG BIBLIO-
THEEK ENTOMOLOGIE
Gerrit Zegelaarstraat 1

Tevens startpunt van fiets- 
excursie Binnenveld  o.l.v. 
gids Mooi Binnenveld

N Openstelling 11:00-17:00
Fietsexcursie om: 11:30, 13:30, 
15:30, maximaal 14 deelnemers per 
keer en vol=vol!

8 VOORMALIG INTERNAAT 
Duivendaal 1

Geopend zijn Duivendaal 1d 
en 1f

G Openstelling 11:00-17:00

9 VOORMALIGE DIENST-
WONING MET STALLEN 
Duivendaal 4

G Openstelling 11:00-17:00

10 VOORMALIG LAND-
BOUWERKTUIGENGEB.
Duivendaal 7 en 9

G Openstelling 11:00-17:00

11 DUURZAME WINKELS
Junusstraat 16, 45 (G) 
en 47 (G)

De Gieterij, Dushi Second-
hand  en Vreemde Streken 
geven info over duurzame 
producten. Bij Vreemde 
Streken lunch tegen geredu-
ceerde prijs verkrijgbaar

G Openstelling 12:00-17:00

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG WAGENINGEN ZONDAG 11 SEPTEMBER

OBJECT EN/OF  ADRES EXTRA INFO TYPE OPENSTELLING EN/OF  
RONDLEIDING

12 STADSBOERDERIJ
Spijk 13

Kinderpuzzeltocht G Openstelling 11:00-17:00

13 AULA
Generaal Foulkesweg 1

Tevens info van 
BOEi over plannen 
herbestemming

G Openstelling 12:00-17:00
Rondleidingen o.l.v. gids van Gilde 
Wageningen

14 HERENHUIS
Generaal Foulkesweg 40

G Openstelling 11:00-17:00

15 VOORMALIGE GYMNASTIEK- EN 
TEEKENSCHOOL
Wilhelminaweg 5

R Openstelling 11:00-17:00 
Rondleidingen, maximaal  
8 personen per rondleiding,  
om 11:00, 12:30, 14:00 en 15:30 
uitsluitend op inschrijving vooraf 
via www.omdw.nl

16 VILLA HINKELOORD
Generaal Foulkesweg 64

R Openstelling 11:00-17:00

17 SCHIP VAN BLAAUW; woning
Generaal Foulkesweg 70

R Openstelling 11:00-17:00
Met rondleidingen

18 SCHIP VAN BLAAUW; labotartorium
Generaal Foulkesweg 72

R Openstelling 11:00-17:00
Met rondleidingen

19 ARBORETUM BELMONTE
Generaal Foulkesweg 94A

startpunt Koetshuis N Rondleidingen om 12:00 en  
15:00 uur

20 WATERTOREN
Generaal Foulkesweg 106

Beklimmingen o.l.v. 
BOEi

G Beklimmen mogelijk  tussen 
12:00-17:00 uur.
Laatste beklimming om 16:30 uur

21 STADION DE WAGENINGSE BERG
Generaal Foulkesweg 108

Toelichting door vrij- 
willigers van Vrienden 
van Stadion de 
Wageningse Berg

N Openstelling 11:00-17:00

22 ECODORP PPAUW
Scheidingslaan 1

N Openstelling 11:00-17:00
Met doorlopend rondleidingen 
door bewoners

23 WAGENINGSE WIJNGAARD
Kruising Scheidingslaan/  
1e Dorschkampweg

Rondleidingen 
inclusief proeverij

N Openstelling 11:00-17:00
Met Rondleidingen

Type: R=rijksmonument, G= gemeentelijk monument, N=geen monumentenstatus




