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100 JAAR UNIVERSITEITSGEBOUWEN
De 32ste editie van de Open Monumentendag in  
Wageningen staat in het teken van 100 jaar 
WUR.

Op zondag 9 september is een keur van  
monumentale panden van de WUR opengesteld 
voor publiek. Laat u verrassen door de  
bijzondere architectuur van de Wageningen 
Campus en voormalige universiteitsgebouwen op 
de Berg, de Dreijen en Duivendaal. Onder  
begeleiding van ervaren gidsen krijgt u een  
verfrissende blik op ruim een eeuw bouwen ten 
behoeve van Wageningen University & Research.

Voorafgaand aan de Open Monumentendag bent 
u op vrijdagavond 7 september welkom in de 
Aula van de universiteit. Een boeiende avond 
met sprekers en muziek. Op deze avond zal 
tevens de 27ste publicatie van het Comité  
Open Monumentendag Wageningen worden 
gepresenteerd. Een prachtige publicatie onder 
de noemer ‘Van clusters tot Campus’ over de 
geschiedenis van de universiteit en haar  
gebouwen, vanaf het prille begin tot anno nu.

Graag tot ziens op Open Monumentendag 2018.

Comité Open Monumentendag Wageningen

Open Monumentendag Wageningen 2018 is mede mogelijk gemaakt door subsidies van  
Wageningen University & Research en de gemeente Wageningen

© Comité Open Monumentendag Wageningen
Fotografie: Carleen van den Anker, Christiaan Begemann, Hans Holleman (Ook Wageningen), 
Mark Vogt, Beeldengalerij Het Depot, ProefLab Wageningen
Redactie en vormgeving: Christiaan Begemann
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DE LAWET

Duivendaal 10

12.00-17.00 uur

Doorlopend rondleidingen in 
het gebouw. Toegang enkel 
onder leiding van een gids. 
Graag bij binnenkomst  
aanmelden.

Dit pand is in 1914 gebouwd onder 
architectuur van rijksbouwkundige  
Cornelis Peters als laboratorium en 
onderwijsgebouw voor de afdeling 
Veevoederonderzoek. Later was de 
vakgroep Bodemkunde en Geologie er 
gevestigd. 

RONDLEIDING
DUIVENDAAL

vertrekpunt Duivendaal 10

om 14.00 uur en 16.00 uur 

Rondleidingen (40 min) over 
het Duivendaalterrein o.l.v. 
gidsen van Gilde Wageningen. 
Verzamelen bij Duivendaal 10.

Duivendaal is een gebied van  
ongeveer 3,5 hectare groot, grenzend 
aan de binnenstad van Wageningen. 
Het terrein is meer dan 100 jaar  
gebruikt voor onderwijs en onderzoek 
van de WUR. De eerste onderwijs- en 
laboratoriumgebouwen worden  
gebouwd tussen 1880 -1882. Het oude 
Bestuurscentrum, centraal gelegen, 
stamt uit 1990. Een zestal gebouwen 
op Duivendaal hebben de status van 
gemeentelijk monument.

DUIVENDAAL
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Programma 100 jaar WUR
Open Monumentendag Wageningen 
2018 maakt deel uit van het  
jubileumprogramma 100 jaar WUR. 

 
Voor meer informatie over 100 jaar 
WUR bezoek de website: wur.nl
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AULA

Generaal Foulkesweg 1

12.00-17.00 uur

Openstelling met toelichting 
van gidsen van Gilde  
Wageningen

Het in 1935 in gebruik genomen Aula-
gebouw is een van de oudste panden 
die de Universiteit in Wageningen 
bezit. Het gebouw werd in 1926 aan 
de universiteit geschonken ter gele-
genheid van het 50 jarig bestaan van 
de toenmalige landbouwhogeschool.

HET GEBOUW 
MET DE KLOK

Generaal Foulkesweg 37

13.00-17.00 uur

Beperkte vrije rondgang door 
het gebouw. Rondleiding door 
David de Winter van Stichting 
RUW om 15.00 uur

In 1895 gebouwd voor de Rijkstuin-
bouwschool. Later in gebruik als labo-
ratorium voor Plantentaxonomie.

WAGENINGSE 
BERG

VILLA  
HINKELOORD

Generaal Foulkesweg 64

11.00-17.00 uur

Reguliere openstelling

Dit rijksmonument werd in 1855 in 
opdracht van Dirk Vreede gebouwd 
als landhuis Ngladjoe. Tussen 1916 
en 2000 werd het landhuis door de 
afdeling Bosbouw van de universiteit 
gebruikt.  Sinds 2004 is beeldengalerij 
Het Depot er 
gevestigd.
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SCHIP VAN 
BLAAUW

Generaal Foulkesweg 72

12.00-17.00 uur

Openstelling

Het Schip van Blaauw is het voormalig 
Laboratorium voor Plantenfysiologie;  
in de jaren 1919-1922 door Cornelis 
Jouke Blaauw ontworpen en gebouwd. 
Sinds 2004 is het gebouw in gebruik als 
kantoor door Huijbers’ Administratie-
kantoor, GAW ontwerp+communicatie 
en Uitgeverij Blauwdruk.

HOOGLERAARS-
WONING SCHIP

Generaal Foulkesweg 70

12.00-17.00 uur

Openstelling

De hoogleraarswoning maakt onder-
deel uit van het Schip van Blaauw en 
werd op verzoek van Professor A.H. 
Blaauw gerealiseerd. Heden ten dage 
is het in gebruik als woonhuis.

VM. LABORATORIUM 
VOOR MICROBIOLOGIE

Hesselink van Suchtelenweg 4 

12.00-17.00 uur

Beperkte vrije rondgang door 
het gebouw. Rondleidingen om 
12.00, 13.45 en 15.15 uur

Dit rijksmonument werd in 1922 naar 
ontwerp van Cornelis Jouke Blaauw 
gebouwd. In 2009 is het gebouw door 
de universiteit verkocht. Sindsdien is 
ingenieursbureau Nieuwland er  
gevestigd.

VM. LABORATORIUM VOOR 
LANDBOUWSCHEIKUNDE

Diedenweg 18/D

12.00-17.00 uur

Openstelling

Dit gemeentelijk monument werd in 
1932 in gebruik genomen door  
Landbouwscheikunde. Sinds 2007 is 
het gebouw opgedeeld in vier  
woningen. De huidige bewoners geven 
onder de naam Proeflab Wageningen 
op een nieuwe wijze invulling aan de 
oorspronke-
lijke functie 
van het 
pand.
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VM. BOTANISCH 
LABORATORIUM 

Arboretumlaan 4

11.00-17.00 uur

Reguliere openstelling. 
Mogelijkheid tot bezoek  
oude collegezaal.

Het oorspronkelijke gebouw is onder 
architectuur van G.C. Bremer in 1932 
gebouwd. De uitbreidingen uit de 
jaren negentig zijn een ontwerp van 
Mecanoo. In 2009 is het door Stichting 
Utopa aan-
gekocht en 
omgevormd 
tot beelden-
galerij Het 
Depot.

RONDLEIDING
DE DREIJEN

Dreijenlaan 10

Om 13.00 uur en 14.30 uur

Rondleidingen (30 min) over 
De Dreijen onder leiding van 
een Gilde-gids. Verzamelen bij 
Dreijenlaan 10.

De Dreijen is een universiteitsterrein 
van Wageningen University &  
Research dat in de tweede helft van 
de twintigste eeuw een forse groei 
doormaakte. De afgelopen jaren is het 
terrein door haar ‘bewoners’ verlaten. 
De vakgroepen zijn anno 2018 allemaal 
verhuist naar de Born. In de toekomst 
zal het terrein veranderen in een 
woonwijk.

SCHEIKUNDE 
GEBOUW

Dreijenlaan 10

12.00-15.00 uur

Openstelling. Vrije rondgang 
door het gebouw.

Het Laboratorium voor Scheikunde is 
in 1958 gebouwd onder architectuur 
van F.E. Röntgen. In het centrale 
bouwdeel bevinden zich de collectieve 
voorzieningen als collegezaal, archief, 
leeszaal en bibliotheek, waarvan  
alleen de collegezaal nog in gebruik is.

DE DREIJEN
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LEEUWENBORCH

Hollandseweg 1

13.00-17.00 uur

Rondleidingen (30 min) om 
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 uur
Thema van de rondleiding: De 
lange korte geschiedenis van de 
Leeuwenborch, 1974 - 2018. Hoe 
een gebouw moet veranderen om 
te doen waarvoor het is gemaakt. 

Rondleidingen/presentaties  
worden verzorgd door  
Anton Schuurman (sinds 1978 
werkzaam bij de leerstoelgroep 
Agrarische- en Milieugeschiede-
nis) ism Martin Hoksbergen  
(werkzaam bij gebouwenbeheer).

De Leeuwenborch is ontworpen door 
ir. W.R. de Vries en gebouwd in 1974 
als huisvesting voor de maatschappij-
wetenschappelijke leerstoelgroepen. 
In de afgelopen twee decennia is de 
Leeuwenborch meermaals verbouwd, 
gerenoveerd en uitgebreid. Tijdens de 
meest recente opknapbeurt is de  
kenmerkende donkerrode beplating  
van de balkons vervangen door een  
lichtgrijze variant.

LEEUWENBORCH
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Stadswandeling
Wandeling door de Uiterwaarden

Wandeling Tuin, Architectuur & Kunst
Wandeling Wageningen in Monte

Wandeling De Dreijentuinen
Beeldenfietstocht

Nieuw: Rondleiding door het Stadhuis

Rondleidingen

Wageningen
2017

Gilde Wageningen
De universiteit en het landbouwkundig onderzoek hebben 
Wageningen in binnen- en buitenland bekend gemaakt. Hotel 
De Wereld, de capitulatie en de jaarlijkse herdenking van 
Bevrijdingsdag met het defilé zijn begrippen in Nederland. Maar 
de historie van Wageningen is ook in ander opzicht interessant.

Wie zich in de geschiedenis van Wageningen wil verdiepen 
wordt een bezoek aan het museum De Casteelse Poort, 
Bowlespark 1a, aangeraden. 
(tel. 0317-421436; www.casteelsepoort.nl)

Ook een bezichtiging van de zestiende-eeuwse Grote Kerk 
op de Markt, met het fraaie herdenkingsraam van de Tweede 
Wereldoorlog, is zeer de moeite waard. Ook hiervoor kunt u een 
afspraak maken.

•     Pam Zijlstra, tel. 0317-420562; 06-12889197
      e-mail: info@rondleidingenwageningen.nl 
•     Joke Jansen-van Espelo, tel. 0317-412801 
      e-mail: jansen.joke@hetnet.nl 
•     www.rondleidingenwageningen.nl

Geschiedenis van Wageningen

Voor verdere inlichtingen

In 2017 staat er op de Koopzondagen om 14.00 uur een 
van onze gidsen bij de fontein op de Markt. U krijgt uitleg 
over de Wederopbouw tijdens WOII op de Markt, en er 

wordt een bezoek gebracht aan de Grote Kerk,  
indien niet bezet. Duur: ca 45 min.

U hoeft zich voor deze wandelingen niet van te voren op te geven. 
Kosten: €  3,- p.p., begeleide kinderen tot 12 jaar gratis.

De wandelkalender 2017* ziet er als volgt uit: 
• Stadswandeling 
 (vertrekpunt Museum De Casteelse Poort, 
 Bowlespark 1a, 14.00 uur): 
 8, 15, 29 april 
 20 mei 
 11, 24 juni 
 9, 22 juli
 12, 27 augustus 
    10, 16, 30 september
•  Uiterwaardenwandeling 
 (vertrekpunt Museum De Casteelse Poort, 
 Bowlespark 1a, 14.00 uur):  
 6, 28 mei 
 5 juni 
 1 juli 
 5, 20 augustus 
 2 september
• Wandeling Tuin, Architectuur & Kunst 
 (vertrekpunt hoek Gen. Foulkesweg Arboretumlaan, 14.00 uur): 
 23 april
 18 juni
 29 juli   
 23 september 
• Wandeling Wageningen in Monte 
 (vertrekpunt ingang Belmonte Arboretum, 
 Gen. Foulkesweg 94, 14.00 uur): 
 1, 17 april
 14, 25 mei
 3 juni
 15 juli
• Rondleiding Stadhuis (wel aanmelden)
 (vertrekpunt  Stadhuis Markt 22, 14.00 uur): 
 Laatste vrijdag van de maand

* Zie ook www.rondleidingenwageningen.nl 

Open rondleidingen - Kalender 2017
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Rondleidingen van Gilde Wageningen
Comité Open Monumentendag  
Wageningen maakt elk jaar dankbaar 
gebruik van de gidsen van Gilde  
Wageningen. Zij verzorgen tijdens 
onze Open Monumentenroute  
verschillende rondleidingen. 

Naast de rondleidingen op zondag 
9 september verzorgen zij gedurende 
het jaar de volgende rondleidingen: 
•	 Stadswandeling
•	 Wandeling door de Uiterwaarden
•	 Wandeling Tuin, Architectuur & Kunst
•	 Wandeling Wageningen in Monte
•	 Wandeling De Dreijentuinen
•	 Beeldenfietstocht
•	 Rondleiding door het Stadhuis

Voor meer informatie bezoek de 
website: rondleidingenwageningen.nl
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FORUM

Droevendaalsesteeg 2

12.00-16.30 uur

Openstelling. Rondleidingen 
(30 min) om 12.00, 12.45, 
14.00, 14.45, 15.30 uur

De blikvanger van de Wageningen 
Campus werd in 2007 geopend door 
koningin Beatrix. Het is ontworpen 
door Quist Wintermans Architecten 
en biedt onderdak aan de centrale 
studentenadministratie, de universi-
teitsbiblioteek, collegezalen, de WUR-
shop, een cafe en een restaurant.

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK 

BIJZONDERE COLLECTIES

Droevendaalsesteeg 2  
(2e verdieping Forum)

12.00-16.00 uur

Openstelling

Tijdens de Open Monumentendag bent 
u welkom in de Forumbibliotheek om 
de jubileumtentoonstelling ‘Drawn by 
Wageningen’ te bekijken. In de lees-
zaal is de conservator aanwezig voor 
het geven van kleine rondleidingen en 
toelichting. 

8 | OPEN MONUMENTENDAG WAGENINGEN 2018

RONDLEIDING
WAGENINGEN CAMPUS

vertrekpunt Forum-gebouw 
(Droevendaalsesteeg 2)

12.30, 13.30, 15.00, 16.00 uur

Rondleidingen (50 min) over 
de Wageningen Campus met 
aandacht voor architectuur, 
beelden en het dagelijkse 
studentenleven

Wageningen Campus, voorheen bekend 
als De Born, is de thuisbasis van Wage-
ningen University & Research. Sinds de 
jaren vijftig werd het terrein gebruikt 
door DLO-instituten. Toen omstreeks 
2000 de fusie plaatsvond van DLO met 
de toenmalige Landbouwuniversiteit, 
onstond het plan om alle universiteits-
gebouwen te concentreren op de Born 
en deze te ontwikkelen tot een grote 
campus. Naast de WUR hebben  
inmiddels ook grote en kleine life 
sciences bedrijven een plek gekregen 
op de Campus.

WAGENINGEN 
CAMPUS
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GAIA-LUMEN

Droevendaalsesteeg 3

12.00-16.00 uur

Openstelling met toelichting 
van voormalig locatiemanager 
Antoon van Brakel

De twee gebouwen Gaia (1998) en 
Lumen (1996) delen sinds 2012 samen 
een gemeenschappelijke ingang en 
receptie. Ze huisvesten de Omgevings-
wetenschappers, wat terug te zien 
is aan een bijzondere liftschacht en 
binnentuin.

ISRIC WERELD 
BODEMMUSEUM

Droevendaalsesteeg 3

12.00-16.00 uur

Openstelling met toelichting 
van museummedewerkers

Sinds 1966 heeft het ISRIC ruim 1000 
bodemprofielen uit ongeveer 80  
landen verzameld. In het in 2014  
geopende museum is een selectie 
daarvan tentoongesteld.

 100 JAAR UNIVERSITEITSGEBOUWEN |9

NATUURTUIN 
LUMEN

vertrekpunt Gaia-Lumen 
(Droevendaalsesteeg 3)

Om 13.00, 14.00, 15.00 uur

Rondleidingen (30 min) olv 
Marijke Hartog

De natuurtuin achter Lumen is in 
1998 aangelegd met grondsoorten die 
karakteristiek zijn voor de omgeving 
van Wageningen. Naast een verschei-
denheid aan vegetatie herbergt de 
tuin ook een waterreservoir voor de 
toiletten en de binnentuin van het 
naastgelegen Lumen-gebouw.

PLUS ULTRA

Bronland 12

12.00-17.00 uur

Openstelling met toelichting 
van medewerkers van Kadans 
Science Partner

Eind 2015 is Plus Ultra opgeleverd 
als broedplaats en bedrijfsverzamel-
gebouw voor startende en volwassen 
kennisintensieve bedrijven en instellin-
gen in de agro- en food-industrie. Het 
gebouw is gerealiseerd in glas, hout en 
beton met als hoogtepunt de indruk-
wekkende houten trap in het atrium.

17
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MUSEUM DE 
CASTEELSE POORT

Bowlespark 1A

13.00-17.00 uur

Reguliere openstelling

Expositie: Gemaakt voor   
      Stad en Wereld

De expositie ‘Gemaakt voor Stad en 
Wereld’ is een tentoonstelling  
gemaakt in het kader van 100 jaar 
WUR, waarin opmerkelijke  
gebeurtenissen en personen centraal 
staan die Wageningen en de wereld 
hebben verrijkt. Het gaat daarbij niet 
alleen om puur wetenschappelijke 
ontwikkelingen maar ook om culturele 
zaken als muziek en beeldende kunst. 
Een bonte stoet van bijzonder  
onderzoek, hobby’s, mijlpalen,  
ontdekkingen en wat dies meer zij.

DE VRIJMETSE-
LAARSLOGE 

Niemeijerstraat 4

11.00-16.00 uur

Openstelling

Het pand is vermoedelijk in 1878 ge-
bouwd en sinds 1973 in gebruik bij de 
vrijmetselaars. Zondag bent u tijdens 
de Dag van de Vrijmetselarij welkom 
om meer over de loge te horen.

VILLA ARION

Niemeijerstraat 6

12.00-17.00 uur

Openstelling

Villa Arion gebouwd in 1880, komt in 
1965 in handen van de LH. Het pand 
biedt decennialang onderdak aan de 
Wageningse Studenten  
Organisatie (WSO). Sinds 2012 is het 
pand in particuliere handen en is het 
prachtig gerestaureerd.  
Vorig jaar opende er een kookstudio,  
vergaderlocatie en bed-and-breakfast. 
De ervaring leert dat tijdens een  
rondgang door het pand bij veel 
oud-studenten herinneringen boven 
komen.

OOK TE  
BEZOEKEN
Naast de gebouwen op de vijf 
universiteitsterreinen zijn er nog 
drie monumenten in de binnenstad 
van Wageningen opengesteld voor 
publiek. 

MEER INFORMATIE
 OMDW.NL
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PUBLICATIE OPEN MONUMENTENDAG WAGENINGEN 2018

Deze publicatie biedt een rijk overzicht 
van de vele onderwijsgebouwen die voor 
en door de Wageningse universiteit en 
haar rechtsvoorgangers zijn gebouwd,  
bewoond, gebruikt, weer verlaten,  
verkocht of gesloopt. Soms zijn het  
monumenten, vaak – terecht of ten  
onrechte – niet. 

De WUR had en heeft gebouwen in en om 
de stad, gegroepeerd in zeven clusters, 
maar concentreert haar bezigheden sinds 
een aantal jaren op de Campus. Deze cluster-indeling is aangehouden in het boek, 
dat achtereenvolgens Bassecour/Herenstraat, Duivendaal, de Berg, de Dreijen, 
Kortenoord, de Leeuwenborch en de Campus belicht. Tevens komt aan de orde dat 
in de loop van deze ruim honderd jaar al eerder wensen en ideeën leefden voor 
het inrichten van een campus.

Sinds het prille begin in het Bassecour aan de Heerenstraat (dan nog met dubbel 
e) is de universiteit enorm gegroeid qua aangeboden studierichtingen en aantallen 
studenten. Voor al dat uitdijende onderwijs en onderzoek was steeds meer ruimte 
nodig in de vorm van gebouwen en proefvelden. De universiteit creëerde daarbij 
in en om de stad een indrukwekkend en steeds gevarieerder architectonisch  
oeuvre.

Dit overvloedig geïllustreerde boek belicht zowel de architectonische als de cul-
tuurhistorische kant van het verhaal. Maar bovenal laat het zien hoe de  
universiteit al meer dan een eeuw nauw met Wageningen verbonden is en welk 
een monumentale rijkdom dat heeft opgeleverd. Het koesteren meer dan waard.

Extra levendig wordt het geheel door acht ‘oral history’ verhalen van mannen en 
vrouwen die een speciale band hebben met een bepaald gebouw.

Van clusters tot Campus
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Deze publicatie biedt een rijk overzicht van de vele 
onderwijsgebouwen die voor en door de WUR en haar 
rechtsvoorgangers zijn gebouwd, bewoond, gebruikt, weer 
verlaten, verkocht of gesloopt. Soms zijn het monumenten, 
vaak – terecht of ten onrechte – niet. De WUR had en 
heeft gebouwen in en om de stad, gegroepeerd in zeven 
clusters, maar concentreert haar bezigheden sinds een 
aantal jaren op de Campus. Deze cluster-indeling is 
aangehouden in het boek, dat achtereenvolgens Bassecour/
Herenstraat, Duivendaal, de Berg, de Dreijen, Kortenoord, de 
Leeuwenborch en Campus de Born belicht. Tevens komt aan 
de orde dat in de loop van deze ruim honderd jaar al eerder 
wensen en ideeën leefden voor het inrichten van een campus.

Sinds het prille begin in het Bassecour aan de Heerenstraat 
is de universiteit enorm gegroeid qua aangeboden studie-
richtingen en aantallen studenten. Voor al dat uitdijende 
onderwijs en onderzoek was steeds meer ruimte nodig in de 
vorm van gebouwen en proefvelden. De universiteit creëerde 
daarbij in en om de stad een indrukwekkend en steeds 
gevarieerder architectonisch oeuvre. 

Dit overvloedig geïllustreerde boek belicht zowel de 
architectonische als de cultuurhistorische kant van het 
verhaal. Maar bovenal laat het zien hoe de universiteit al 
meer dan een eeuw nauw met Wageningen verbonden is 
en welk een monumentale rijkdom dat heeft opgeleverd. 
Het koesteren meer dan waard.

Comité Open Monumentendag Wageningen 2018 

Ruim een eeuw bouwen voor de 
Wageningse universiteit

Tijdens de openingsavond op 
vrijdag 7 september in de Aula 
wordt de 27e publicatie van het 
Comité Open Monumentendag 
Wageningen gepresenteerd. 
Dit 128 pagina’s tellend boekwerk is 
geschreven door 
Carleen van den Anker, Kees Gast, 
Bob Kernkamp en Petra Leenknegt.
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Ons blijft natuur als wonder boeien
 
‘Ons blijft natuur als wonder boeien’
Dat tegelde men aan de muur
Men regelde lucht, licht, temperatuur
En schonk een huis aan het mirakel.

Wie er door glas van de Noordkas
Of door de wieberraampjes keek
Zag al dat wonder op de kweek
Met een professor aan het roer.

De banken kromden om hem heen
Om zijn verslagen van natuur
En eensgezind, als om een vuur
kromden studenten mee.

Een bolwerk voor verwondering
Waar ondanks alle apparatuur
Het wonder op de lange duur
Ons nooit te vatten leek.

Ze groeide groots en veel te groot
En had nog groter voor de boeg
Eén monument was niet genoeg
Het huis was veel te klein.

Nu wortelt de herinnering
Er groeide wijsheid langs de muur:
Zij blijft ons boeien, de natuur
En huist op vele plekken.
 

Ivanka de Ruijter
stadsdichter van Wageningen

Ter gelegenheid van Open Monumentendag Wageningen 2018 
met als thema ‘100 jaar WUR’

STADSGEDICHT
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PROGRAMMA VRIJDAG 7 SEPTEMBER

OVERIGE ACTIVITEITEN IN KADER VAN OMDW

Vrijdagavond 7 september bent u van harte welkom om de openingsavond 
van Open Monumentendag Wageningen 2018 bij te wonen in de Aula van 
Wageningen University & Research. 

Aula, Generaal Foulkesweg 1, 6703 BG Wageningen. De toegang is gratis.
Inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur.

Aanvang programma: 20.15 uur

• Officiële opening Open Monumentendag Wageningen 2018 en aanbieding 
van de publicatie ‘Van clusters tot Campus: Ruim een eeuw bouwen 
voor de WUR’ aan burgemeester Geert van Rumund en een vertegen-
woordiger van Wageningen University & Research 

• Gesproken column door columnist Klaas de Vries 

• Stadsdichter Ivanka de Ruijter 

• ‘Van universiteitskwartier naar campus in Wageningen, Utrecht en  
Nijmegen’, een voordracht van stedenbouwkundige Paul Kurstjens 

• Concertorganist Gonny van de Maten bespeelt tijdens de avond het 
monumentale orgel uit 1852 

• Afsluiting met borrel en muzikaal optreden van de Ceresband,  
‘s lands oudste Studenten Jazz- en Dixielandorkest 

Tevens mogelijkheid om onze publicatie ‘Van clusters tot Campus: Ruim 
een eeuw bouwen voor de Wageningse universiteit’ aan te schaffen.

Vanaf 27 augustus is in de bblthk (Stationsstraat 2) tijdens de reguliere 
openingstijden een expositie over universiteitsgebouwen te zien met etsen 
van Hanke Cannegieter en fotobewerkingen van Mark Vogt.

Op donderdag 6 september is er de Klassendag, een educatief lesprogram-
ma voor leerlingen van Wageningse basisscholen in het Schip van Blaauw. 

Op zaterdag 8 september vanaf 10.00 uur is er een kraam van het Comité 
Open Monumentendag Wageningen op de Wageningse Molenmarkt.  
NB Op deze zaterdag zijn de Wageningse monumenten dus niet geopend.



Cluster Duivendaal
1   De Lawet  Duivendaal 10

2   Duivendaal-terrein  Duivendaal 10

Cluster Wageningse Berg
3   De Aula  Generaal Foulkesweg 1

4   Het Gebouw met de Klok  Generaal Foulkesweg 37

5   Villa Hinkeloord  Generaal Foulkesweg 64

6   Schip van Blaauw  Generaal Foulkesweg 72

7   Hoogleraarswoning Schip  Generaal Foulkesweg 70

8   vm. Lab. voor Microbiologie  Hesselink van Suchtelenweg 4

9   vm. Lab. v. Landbouwscheikunde  Diedenweg 18/D

Cluster De Dreijen
10   Dreijen-terrein  Dreijenlaan 10

11   Scheikundegebouw  Dreijenlaan 10

12   vm. Botanisch Laboratorium  Arboretumlaan 4

Cluster Leeuwenborch
13   Leeuwenborch  Hollandseweg 1

Wageningen Campus (de Born)
14   Campus-terrein  Droevendaalsesteeg 2

15   Forumgebouw  Droevendaalsesteeg 2

16   UB Bijzondere Collecties  Droevendaalsesteeg 2

17   Gaia-Lumengebouw  Droevendaalsesteeg 3

18   ISRIC Wereld Bodemmuseum  Droevendaalsesteeg 3

19   Natuurtuin Lumen  Droevendaalsesteeg 3

20   Plus Ultra  Bronland 12

Ook te bezoeken
21   Villa Arion  Niemeijerstraat 6

22   Museum De Casteelse Poort  Bowlespark 1A

23   Vrijmetselaarsloge  Niemeijerstraat 4

     1100   1200   1300   1400   1500   1600   1700

     1100   1200   1300   1400   1500   1600   1700

PROGRAMMA ZONDAG 9 SEPTEMBER
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1 12.00 - 17.00

2 R R 14.00, 16.00

3 12.00 - 17.00

4 13.00 - 17.00 15.00

5 11.00 - 17.00

6 12.00 - 17.00

7 12.00 - 17.00

8 12.00 - 17.00 12.00, 13.45, 15.15

9 12.00 - 17.00

10 R R 13.00, 14.30

11 12.00 - 15.00

12 11.00 - 17.00

13 13.00 - 17.00 13.15, 14.15, 15.15, 16.15

14 R R R R 12.30, 13.30, 15.00, 16.00

15 12.00 - 16.30 12.00, 12.45, 14.00, 14.45, 15.30

16 12.00 - 16.00

17 12.00 - 16.00

18 12.00 - 16.00

19 R R R 13.00, 14.00, 15.00

20 12.00 - 17.00

21 12.00 - 17.00

22 13.00 - 17.00

23 11.00 - 16.00

     1100   1200   1300   1400   1500   1600   1700

     1100   1200   1300   1400   1500   1600   1700

Openstellingen              Rondleidingen
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