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Mijn monument is jouw monument
In dit programmaboekje worden de deelnemende monumenten en markante plekken 
die u tijdens Open Monumentendag 2021 kunt bezoeken, kort aan u voorgesteld. Op 
zondag 12 september openen als vanouds weer vele deuren tijdens Open Monumen-
tendag en krijgt u een indruk van woonhuizen, kerken en vele andere gebouwen en 
domeinen. Laat u meenemen in verrassende verhalen en geschiedenissen van de 
Wageningers en hun omgeving in bijvoorbeeld de Julianastraat. Neemt u een kijkje op 
de Wageningen Campus of in Stadion de Wageningse Berg. Of laat u bekoren tijdens 
een wandeling of fietstocht door het fraaie Wageningse landschap. 

Zondag 12 september starten we om 12:00 uur in de prachtig gerestaureerde  
Grote Kerk aan de Markt. Daar zal burgemeester Floor Vermeulen een korte toespraak 
houden en vervolgens aansluiten bij de eerste rondleiding die in het stadhuis gaat 
plaatsvinden. Voorafgaand aan ons programma kunt u in Hotel de Wereld tussen  
10:30-11:30 uur terecht voor een kopje koffie in de capitulatiezaal. Tevens is het  
mogelijk om daar een lezing bij te wonen om 10:30 uur.

Bij de rondleidingen in het stadhuis en de watertoren is reservering vooraf vereist.  
Via onze website www.omdw.nl kunt u zich hiervoor vanaf 1 september aanmelden. 
Enkele panden zijn uitsluitend te bezoeken aan de hand van een rondleiding.
Een compleet programmaoverzicht vindt u op pagina 26-27. Houdt u verder rekening 
met mogelijke beperkingen in het aantal bezoekers bij enkele deelnemende panden 
en met de 1,5 meter afstand. Alvast hartelijk dank.

Graag tot ziens op Open Monumentendag!
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Speciale kinderactiviteiten
   rondleiding met de kinderburgemeester in het stadhuis 
via inschrijving vooraf op www.omdw.nl  
(mogelijk vanaf 1 september)
 puzzeltocht bij de Stadsboerderij
 puzzeltocht bij de Julianastraat

tentoonStelling in de bblthk
Vanaf 28 augustus is in de bblthk (Stationsstraat 2)  
tijdens de reguliere openingstijden een tentoonstelling  
van Mark Vogt, met foto’s van de deelnemende  
monumenten en markante plekken.
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 Grote Kerk: tevens Infopunt voor Open Monumentendag
  Openstelling en doorlopende vertoning van foto’s op schermen van de restauratie 
van het kerkgebouw

 Organist Dik Sipma zal gedurende de openstelling meerdere malen het orgel bespelen
 Tussendoor is er volop gelegenheid om het orgel te bezichtigen en vragen te stellen
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De Grote Kerk is onlangs prachtig gerestaureerd en met recht weer het middelpunt 
van de stad. In de kerk kan Wageningen optimaal samenkomen. Van geloofsdienst 
tot silent disco, en van prachtige expositieruimte tot congrescentrum. Sinds 2017 is de 
kerk in eigendom van Stichting Oude Gelderse Kerken die al meer dan 45 jaar zorgt voor 
het behoud van Gelders religieus erfgoed. Zo ook dus in Wageningen. Voor beheer en 
exploitatie van het pand is de Stichting Grote Kerk Wageningen in het leven geroepen. 
Dit religieuze erfgoed kent een lange geschiedenis. Al rond 1263, wanneer Wageningen 
stadsrechten ontvangt, staat op deze plek een romaanse kerk. In de 15e eeuw wordt 
er een gotische beuk aan de noordzijde toegevoegd om in de 16e eeuw helemaal in 
gotische stijl te worden verbouwd, met de kenmerkende hoge spitsbogen in vensters 
en gewelven, als het ware gericht op de hemel. De hoge glasvensters laten het zonlicht 
rijkelijk binnen vloeien. In de spitse toren, eigendom van de gemeente, hangen drie 
klokken. Een hiervan, de Michielsklok (1542), is in 1947 door de gemeente Utrecht 
geschonken aan het in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigde Wageningen. 
Ook het Herdenkingsraam 1940–1945 in de kerk, op 5 mei 1987 door Koningin Beatrix 
onthuld, herinnert aan het oorlogsgeweld dat het godshuis heeft geteisterd.

grote Kerk (markt 1)
12:00 uur opening omdW door burgemeester Floor Vermeulen
12:00-17:00 uur openstelling
Lezingen herdenkingsraam om 14:00 en 16:00 uur met een maximum van 
20 deelnemers per lezing
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 De tweede rondleiding is een speciale kinderrondleiding olv de kinderburgemeester
 Startpunt is het Infopunt in de Grote Kerk aan de Markt
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Aan de voorgevel van ons ‘huis van de stad’ prijkt het jaartal 1698 in Romeinse cijfers. 
Toch bestaat het gebouw eigenlijk nog langer. In 1666 wordt namelijk het voormalige 
woonhuis van kapitein Charles Morgan door de gemeente aangekocht. Vóór 1650 staat 
op die plek het schuttershuis van het St. Anthonieschuttersgilde. Waarschijnlijk heeft 
Morgan het schuttershuis na aankoop geheel laten slopen om er zijn droomhuis te 
kunnen realiseren. Het stadsbestuur geeft na aanschaf van het woonhuis van Morgan 
pas weer zo’n dertig jaar later opdracht aan Isaac van den Heuvel om het pand grondig 
onder handen te nemen en geschikt te maken als stadhuis: niet alleen voor bestuurs- 
zaken, maar ook voor rechtspraak die er moet gaan plaatsvinden. De monumentale  
voorgevel met decoratieve romeinse halfzuilen van Bentheimersteen met daarboven 
het gebeeldhouwde stadswapen geven het pand stadse allure – in 1724 nog aange-
vuld met Vrouwe Justitia op natuurstenen sokkel. Het natuurstenen bordes, met trap- 
opgang naar de eerste verdieping completeert die allure. Op de begane grond, via een 
deur in het bordes toegankelijk, is oorspronkelijk plaats voor gevangeniscellen.  
Tegenwoordig zijn hier – na de laatste grote verbouwing uit 2014–2016 – vergader- 
ruimtes te vinden. Een afsluiting van vele verbouwingen die het stadhuis door de  
eeuwen heen heeft ondergaan.

Stadhuis (markt 22)
Rondleidingen, maximaal 6 personen per rondleiding
uitsluitend op inschrijving vooraf via www.omdw.nl
Let op: start is bij Infopunt in grote Kerk
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De drie Wageningse Vrijmetselaarsloges, De Korenschoof, de Rechte Verhouding en het 
Gulden Koord, zijn gezeteld in een riant 19e-eeuws herenhuis dat met de voorgevel 
richting Emmapark ligt. Het heeft een bijzonder mooie ligging met uitzicht op de stads-
gracht en het groen, zeker zo eind 19e eeuw. Er ligt dan nog geen weg voor het huis, 
dus het is meteen een voet buiten de deur zetten en heerlijk flaneren in het park. De 
voorgevel van het pand heeft geen ingang, die is in de zijgevel aangebracht, mogelijk 
om het zicht vanuit de woonkamer op het park optimaal te maken. Dit gemeentelijke 
monument maakt overigens deel uit van een fraai 19e eeuws uitbreidingsplan aan de 
westkant van de binnenstad. Het initiatief hiertoe komt van de in 1874 opgerichte  
maatschap Nieuw-Wageningen en mikt als doelgroep duidelijk op de welgestelde 
burger. Rond 1880 verrijzen mooie herenhuizen aan de Niemeijerstraat, Dijkstraat en 
zuidzijde van de Nudestraat. De vier huizen aan het eind van het Emmapark complete-
ren dit geheel. Tot 1973 wordt het pand bewoond door gegoede Wageningers, waar- 
onder een leraar aan de Rijkslandbouwschool, een graanhandelaar en een rentenier. 
Sinds 1973 is het eigendom van de Stichting Vrijmetselaarsloges Wageningen die de 
bel-etage en een deel van het souterrain in gebruik heeft. Studenten huren en bewo-
nen (al sinds 1946) de bovenverdiepingen.

Vrijmetselaarsloge (niemeijerstraat 4)

12:00–17:00 uur
openstelling
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  Openstelling en tentoonstelling in de Stijlkamer met keramiek en servies van Rachel 
Buikema-Jackson van Draait
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Villa Arion maakt deel uit van het eerste uitbreidingsplan van Wageningen. In 1874 
wordt hiervoor door Wageningse notabelen een maatschap opgericht onder de toe-
passelijke naam Nieuw-Wageningen. De gebroeders Van Gendt uit Arnhem krijgen de 
opdracht om een stratenplan met brug te ontwerpen aan de westkant van de binnen-
stad. Zo ontstaan de huidige Dijkstraat en Niemeijerstraat (deze laatste in aanvang op-
geknipt in twee straten: Markstraat en Parkstraat). Aan de toenmalige Parkstraat wordt 
villa Arion opgetrokken, samen met drie andere grote villa’s met gepleisterde hoekpi-
lasters, onder meer Bella Vista. Dit zijn mooie klassieke namen voor eveneens mooie 
neoclassicistische gebouwen. Samen met de vrijstaande, maar eenlaagse villa’s Candia 
en Klein Oudtshoorn (oorspronkelijke identiek) vormen zij de start van het uitbrei-
dingsplan Nieuw-Wageningen. Later komen daar nog aaneengesloten woningen aan 
de Dijkstraat bij. De omgeving is prachtig, zeker door de aanwezigheid van het rond 
1860 door de bekende tuinarchitect K.G. Zocher aangelegde plantsoen, nu bekend als 
Emmapark. Onder meer dokter Th. Niemeijer (de latere ereburger en naamgever van de 
straat) en de Wageningse Studenten Organisatie maken gebruik van het fraaie woon-
huis. Helaas raakt het pand door achterstallig onderhoud danig in verval. Na de ver- 
koop van het pand aan de huidige eigenaren in 2012, wordt Arion liefdevol en grondig 
gerestaureerd en herbestemd tot kookstudio, bed-and-breakfast en vergaderlocatie. 
Tijdens Open Monumentendag 2017 is het pand officieel geopend!

Villa arion (niemeijerstraat 6)
12:00–17:00 uur
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Idyllisch in het groen ligt, deels verzonken in de Pabstsendam, het voormalig Wagening-
se pompgemaal. Een apart utiliteitsgebouwtje uit 1927 dat je vanaf de weg zo voorbij 
zou kunnen lopen. Vanaf de straatzijde oogt het dan ook niet heel uitnodigend, met 
zijn stalen donkergroene deuren in een verder vrij strakke in baksteen opgetrokken 
voorgevel. Toch betreft het bijzondere architectuur, een voorbeeld van een aan het 
Nieuwe Bouwen verwante stijl. Vanaf de Grebbedijk en vanuit de polder is het gemaal 
beter te bekijken en worden speelse elementen zichtbaar. Zo is er door ontwerper Van 
Blitterswijk, directeur Dienst Gemeentewerken, gevarieerd in hoogte en diepte van de 
gevels, waardoor het lijkt alsof het pand uit verschillende bouwdelen bestaat. Op de 
hoek van de noord- en oostgevel zijn een zestal smalle door beton gescheiden hori-
zontale raampjes boven elkaar geplaatst. De overige ramen in achtergevel en beide 
zijgevels zijn clusters langgerekte zeer smalle verticale vensters door staal omrand. Ze 
versterken het gesloten karakter van het pand.
Het elektrisch aangedreven gemaal komt in 1927 in plaats van het verouderde stoom-
gemaal aan de andere zijde van de Pabstsendam, bij de haven. Hoewel het inmiddels 
niet meer in gebruik is voor de ontwatering van de polder, fungeert het nog steeds als 
dijkpost voor het waterschap. Met het vooruitzicht van mogelijk hogere waterstanden 
door de klimaatverandering nog altijd een belangrijke taak.

gemaal aan de pabstsendam 
(pabstsendam 1)
12:00–17:00 uur

  Openstelling – in het gebouw is Grafisch Ontwerpbureau Noordenwind van Gjalt van 
der Kooi gevestigd, dat dit jaar zijn 25 jarig jubileum beleeft
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  Openstelling – Hans van der Beek toont er zijn nieuwste maquette van Havenkantoor 
en Pompgemaal

06

Begin vorige eeuw wordt aan de Rijnhaven een stoomgemaal gebouwd. Het is bedoeld 
om de aan de oostzijde van de haven gelegen polder te kunnen bemalen, alsook om 
het vervuilde water uit de stadsgracht middels een pijpleiding te kunnen afwateren 
in de haven. Erg lang blijft dit door stoom aangedreven gemaal echter niet in gebruik, 
al in 1927 wordt het vervangen door het aan de andere zijde van de Pabstsendam 
gelegen elektrisch aangedreven gemaal. Met een veel krachtiger motor is dit veel beter 
toegerust voor de bemaling van de polder. Op de fundamenten van het oude gemaal 
richt Dienst Gemeentewerken in 1928 het huidige havenkantoor op, in dezelfde stijl als 
het nieuwe pompgemaal. De vier oude steunberen van het voormalige stoomgemaal 
zijn nog goed zichtbaar vanaf de Grebbedijk. Aan de zuidzijde van het gebouw is ook 
een trafogebouwtje geplaatst.
In de jaren negentig zijn er sloopplannen voor zowel havenkantoor als pompgemaal in 
verband met uitbreidingsplannen voor het havengebied. Gelukkig gaat de sloop 
niet door. Het pompgemaal krijgt hierna zelfs de status van rijksmonument, om het 
gebouw te kunnen behoeden voor sloop. Het zou bijzonder jammer zijn als het ha-
venkantoor voor verbreding van de Pabstsendam in verband met het vrachtverkeer 
zou moeten wijken. Om sloop in de nabije toekomst te voorkomen ijvert vereniging 
Wageningen Monumentaal voor een gemeentelijke monumentenstatus voor het 
havenkantoor.

Havenkantoor (pabstsendam 2)
12:00–17:00 uur
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Dit Wagenings historisch museum is gevestigd in Villa Vada. Deze maakt eigenlijk deel 
uit van een lange geschiedenis, die tot aan het Wageningse kasteel is terug te voeren. 
De restanten stenen waaruit deze vroeg 19e-eeuwse villa is opgetrokken zijn namelijk 
nog afkomstig van het oorspronkelijke 16e-eeuwse kasteel. Aan de rechterzijde van het 
gebouw is zelfs nog een kelder uit die tijd bewaard gebleven, behorend bij het voor-
malige kasteelterrein. In 1829 verkoopt de laatste kasteelheer uit de familie Torck het 
kasteel met toebehoren aan grootgrondbezitter Jacob M. Rosenik. Hij laat rigoureus 
een groot deel van het kasteelcomplex afbreken, waaronder oranjerie, brouwhuis en 
stallen. Ook het woonhuis, dat op de restanten van het oude poortgebouw staat,  
neemt hij onderhanden. Deels wordt dit afgebroken en deels vindt er nieuwbouw  
plaats. Rosenik maakt van het huis een luxe 19e-eeuwse stadsvilla met fraai stucpla-
fond, dito houten trap, geheel in late Empirestijl. Bij deze verbouwing blijft het niet. 
Ook latere eigenaren, zoals J.S. Bowles en uitgever R.W.H. Suringar drukken er hun 
stempel op. Deze laatste laat achter het woonhuis een koetshuis bouwen. Tegenwoor-
dig worden hier kunstexposities gehouden.

museum de Casteelse poort 
(Bowlespark 1a)
12:00–17:00 uur

  Openstelling met doorlopend rondleidingen
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  Openstelling
  puzzeltocht voor kinderen
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De Stadsboerderij staat er nog altijd fris en fraai gerestaureerd bij. Zo’n twee jaar gele-
den is dit stadse monument aan het Spijk weer optimaal in gebruik genomen, met een 
soortgelijke bestemming als waar het ooit voor is opgericht: educatieve doeleinden. 
Het biedt fijne leerplekken voor mensen met een verstandelijke beperking. Onder be-
geleiding verzorgen cliënten van ’s Heeren Loo de dieren en onderhouden zij de boer-
derij. Zo is de educatieve cirkel weer mooi rond, want 145  jaar geleden wordt het pand 
in opdracht van de in 1876 opgerichte Rijkslandbouwschool geplaatst. Het ontwerp 
van het mooie pand is van Rijksbouwkundige Jacobus van Lokhorst, verantwoordelijk 
voor meerdere monumentale gebouwen voor het landbouwonderwijs. Denk bijvoor-
beeld aan het Internaat aan Duivendaal of het Gebouw met de Klok aan de Generaal 
Foulkesweg. Het pand aan het Spijk is in aanvang bedoeld als tuinmanswoning met 
onder meer een schuur inclusief dorsvloer en het ligt dan te midden van een groot 
proefveld met tarwegewassen. De proeven die daar genomen worden met het kweken 
van tarwe blijken later van grote betekenis voor de plantenveredeling.  
Nog altijd ademt de Stadsboerderij de oude plattelandssfeer van weleer en met zijn 
overstekende dakranden, fraai siermetselwerk en terugkerende klaverbladmotief biedt 
hij een smaakvolle aanblik.

Stadsboerderij (Spijk 13)
12:00–17:00 uur
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Dit gemeentelijk monument is gebouwd in 1925 en komt in de plaats van de Rooms 
Katholieke Waterstaatskerk aan de Herenstraat. De kerk op die locatie is te klein ge-
worden en uitbreiding is niet meer mogelijk. Voor het ontwerp van het nieuwe kerk-
gebouw wordt de Hilversumse architect H.J.A. van der Heijden aangetrokken. Op het 
bouwterrein waar voorheen een boerderij en twee winkelhuizen staan (alle eigendom 
van de gebroeders Hermsen), wordt het nieuwe kerkgebouw geprojecteerd, gewijd 
aan Johannes de Doper. De keuze van de architect voor centraal-bouw in de vorm van 
een Grieks kruis is opvallend. Dit in plaats van de geijkte grondvorm met lang midden-
schip. Maar gezien de opgave aan Van der Heijden om een gebouw te ontwerpen waar-
bij bezoekers bij hun zicht op het altaar zo min mogelijk gehinderd zouden mogen 
worden door pilaren, heel begrijpelijk. In aanvang heeft de kerk aan de oostgevel een 
hoge toren met vierzijdige spits met koperen bol. Deze toren heet in de volksmond 
treffend ‘het potlood’. Helaas is deze toren door de Duitsers in de Tweede Wereld 
opgeblazen en niet meer in oude glorie opgebouwd. In totaal raakt zelfs driekwart van 
de kerk ernstig gehavend door het oorlogsgeweld. Het zal tot 1951 duren voor het 
Godshuis weer is hersteld en kan worden ingewijd.

RK Kerk Johannes de doper 
(Bergstraat 15)
Let op: openstelling pas vanaf 15:00–17:00 uur
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  Lezing om 10:30 uur
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Al in 1707 staat er volgens een akte een herberg op de plaats waar nu Hotel de Wereld 
te vinden is. Aan de voorgevel prijkt er een uithangbord met een grote wereldbol, om 
zo de locatie eenvoudig te kunnen duiden. Straatnamen kent men in die tijd nog niet, 
deze zijn in Wageningen pas rond 1920 ingevoerd. In 1814 wordt deze herberg als 
Logement de Waerelt in een publieke veiling aangekocht door Gerrit Steuk en daarbij 
omschreven als een langwerpig gebouw met een doorritschuur. Deze doorritschuur 
is buitengewoon handig voor de koetsen met paarden – in die tijd de manier om je 
over grote afstanden te kunnen verplaatsen – om doorheen te kunnen rijden. In 1852 
laat logementhouder Steuk het pand grondig verbouwen, maar pas in 1872 verdwijnt 
de doorritschuur en verkrijgt het logement, inmiddels hotel, de huidige hoogte van 
twee verdiepingen en plat dak. Ook worden er nieuwe paardenstallen achter het hotel 
geplaatst. Limburger Johannes Snackers, die in 1880 met de weduwe Steuk trouwt, 
neemt in datzelfde jaar het hotel over en weet het verder te verfijnen met onder meer 
toiletten, veranda’s, badinrichting en fraaie nieuwe eetzaal.
Tegenwoordig is het hotel de Wereld alom bekend vanwege de capitulatieonderhan-
delingen die er op 5 mei 1945 hebben plaatsgevonden en waarmee in Nederland een 
einde aan de verwoestende Tweede Wereldoorlog komt.

Hotel de Wereld (5 mei plein 1)
Let op alleen open tussen 10:30–11:30 uur!
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Dit imposante gebouw aan de voet van de Wageningse Berg, ingebed tussen Hotel de 
Wereld en Studentensociëteit Ceres, heeft een rijke geschiedenis. Vooral de technische 
uitwerking van de capitulatie in de Aula op 6 mei 1945, waarmee de Tweede Wereld- 
oorlog ten einde komt, is alom bekend. Het initiatief tot de bouw van het gemeentelijk 
monument start al in 1926, vijftig jaar nadat het landbouwonderwijs in Wageningen 
is neergestreken. Een comité van oud-leerlingen probeert geld bijeen te brengen 
voor een representatief gebouw voor een keur aan gelegenheden waaronder promo-
ties, congressen maar ook bijvoorbeeld muziekuitvoeringen. Negen jaar later is daar 
eindelijk het strakke en sobere resultaat. Haarlems architect H.T. Zwiers tekent voor het 
ontwerp, met in aanvang een U-vormige plattegrond, dat met zijn rijzige karakter doet 
denken aan een kerkelijk gebouw. De kenmerkende smalle hoge vensters, prachtige 
houten dakconstructie van de grote zaal en de moderne variant van een roostervenster 
in de voorgevel versterken dit gevoel. Het gebouw is met de jaren aangepast, de U-vor-
mige plattegrond verdween bijvoorbeeld. Promoties en andere academische plechtig- 
heden van de WUR verhuizen vanaf 2022 naar Wageningen Campus, ten noorden van 
de stad. Daar zal Dialogue Centre gerealiseerd worden. De aula wacht in de tussentijd 
geduldig op een mooie, mogelijk culturele herbestemming.

aula (generaal Foulkesweg 1)
12:00–17:00 uur
Rondleidingen om 13:30, 14:30, 15:30 en 16:30 uur

  Tevens met Informatietafel van BOEi over plannen herbestemming
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De inpandige professorenwoning is bestemd voor de in 1918 door de Landbouwho-
geschool aangestelde hoogleraar Anton Hendrik Blaauw (geen familie van de ar-
chitect). Hij heeft strak omlijnde ideeën over hoe het gebouw zou moeten worden 
ingedeeld. In nauw overleg met de professor ontwerpt architect Blaauw een pand met 
een verdiepte ligging om de temperatuur optimaal te kunnen regelen en een maxi-
male oriëntatie op het zuiden – vandaar de dwarsligging op de berg – voor maximaal 
voordeel van het zonlicht. Om dag en nacht de proeven te kunnen controleren, is een 
inpandige woning in zijn ogen ideaal. De professorenwoning ligt aan de kopgevel aan 
de westzijde van het Schip. Deze gevel met erker is overvloedig voorzien van houtsnij- 
werk en samen met het erboven gelegen overkapte balkon versterken ze de verwijzing 
naar scheepvaart. Het geheel lijkt op de boeg van een schip en met een beetje fantasie 
zou het gevaarte zo via de berg in de Rijn kunnen glijden. De huidige eigenaren van de 
hoogleraarswoning hebben in de voortuin een groot aantal ‘Professor Blaauw’-irissen 
aangeplant om de link met het verleden extra cachet te geven.

Schip van Blaauw;  
professorenwoning 
(generaal Foukesweg 70)
12:00–17:00 uur
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Het voormalige Laboratorium voor Plantenfysiologie (1919–1922) is een van de mooi- 
ste monumenten die Wageningen rijk is. Het gebouwencomplex op de berg, waar ook 
de inpandige professorenwoning deel van uit maakt, is in de expressieve Amsterdamse 
Schoolstijl opgetrokken. Net als het ernaast gelegen voormalige Laboratorium voor 
Microbiologie (1922) is het van de hand van de Haarlemse architect Cornelis Jouke  
Blaauw. Hij krijgt in 1919 de opdracht om in totaal drie laboratoria te ontwerpen voor 
de zojuist opgerichte Landbouwhogeschool. Het derde lab, Tuinbouwplantenteelt (1921), 
ligt aan de Haagsteeg. Later zou daar nog een vierde laboratorium aan worden toege-
voegd in het buitengebied: Plantenveredeling aan de Lawickse Allee. Dit laatste pand, 
in ontwerp en uitvoering het soberste laboratorium van Blaauw in Wageningen, is vrij 
recent tot een wooncomplex omgebouwd. 
Typerend voor de expressieve Amsterdamse Schoolstijl zijn de prachtige rijk gedecoreer- 
de details die in interieur en exterieur te zien zijn. Alles is met aandacht perfect op elkaar 
afgestemd, als een gesamtkunstwerk. In het Schip van Blaauw – het gebouw doet in  
vormgeving denken aan een boot met scheepsboeg en stuurhut – is dat niet anders.  
De exotische houten maskers van beeldhouwer Johan Polet boven de entree, het mooie 
gesneden houtwerk, het siermetselwerk, de speelse opkrullende dakgoten en het omvang- 
rijke glas-in-loodraam op de eerste verdieping zijn slechts een greep daaruit.

Schip van Blaauw; Laboratorium 
(generaal Foulkesweg 72)
12:00–17:00 uur

  Openstelling met rondleidingen
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  Beklimming toren met een maximum van zes personen per bezichtiging olv een 
medewerker van BOEi
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Wageningens enige watertoren staat fraai bovenop de Wageningse Berg, direct naast 
Stadion de Wageningse Berg. Het uitzicht hoog vanuit de toren op het stadion is dan 
ook prachtig. De huidige watertoren stamt uit 1948, naar ontwerp van architect Theo-
door K.J. Koch. Hij runde een ontwerpbureau in Renkum en naast de toren in Wagenin-
gen, zijn ook de watertorens van Doorwerth en Oosterbeek van zijn hand. Het ontwerp 
voor Wageningen is functionalistisch: functie en ontwerp gaan nauw samen, zijn sober, 
zakelijk en strak. Met zijn hoogte van dertig meter en karakteristieke koperen tentdak 
is het een markant herkenningspunt voor bezoekers die de stad vanuit het oosten 
naderen.
De oorspronkelijke watertoren Bélvedère (1898), van architect Roelof Kuipers, raakt 
door oorlogsgeweld in 1944 dusdanig beschadigd dat restauratie na de oorlog geen 
optie meer is. Met deze nieuwbouw heeft de Wageningse Berg een waardige opvolger. 
Sinds 2010 is de watertoren in eigendom van BOEi, die een goede herbestemming voor 
dit erfgoed probeert te realiseren. Deze organisatie maakt zich sinds de jaren negentig 
van de vorige eeuw sterk voor behoud en ontwikkeling van industrieel erfgoed. Inmid-
dels is hun werkgebied uitgebreid met het agrarisch en religieus erfgoed in Nederland.

Watertoren (generaal Foulkesweg 106)
12:00–17:00 uur
Laatste opgang 16:30 uur
Let op, beklimmingen uitsluitend na inschrijving vooraf via www.omdw.nl
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Generaties Wageningers bewaren een warm plekje in het hart voor de illustere hoofd-
grasmat van Stadion de Wageningse Berg. Hier is geschiedenis geschreven door voet-
balclub FC Wageningen. 9 juni 1974 is een bijzonder euforische dag voor de club – dan 
nog W.V.V., pas in 1978 is er een splitsing in profclub FC Wageningen en amateurclub 
W.V.V. – die na een zwaarbevochten gelijkspel tegen aartsrivaal Vitesse promoveert 
naar de hoogste klasse in het nationaal betaald voetbal. Een heel speciale dag in een 
bijzondere geschiedenis van het stadion die eigenlijk al losjes begint eind 19e eeuw. 
Niet voetballers, maar paarden betreden dan de grasmat voor de eerste concours 
hippique op 15 juni 1899. Dankzij exploitant E.H. van Duijkeren van Hotel de Wage-
ningsche Berg wordt het ruiterevenement dan voor het eerst bovenop de berg georga-
niseerd. Met het chique hotel en zijn uitgebreide stallingsfaciliteiten in de nabijheid, is 
dit een uitstekende locatie. 
Behalve voor de ruitersport wordt het terrein vanaf 1911 ook gebruikt door de in dat 
jaar opgerichte voetbalclub W.V.V. Wageningen. Uiteraard is het behelpen voor de 
voetballers, op een veld dat ieder jaar opnieuw door paardenhoeven (tot 1939) wordt 
geplet. In de periode 1953–1981 vinden er tal van verbeteringen aan het sportterrein 
plaats. Er verrijzen overdekte tribunes, kleedkamers, een spelershome, na spelersho-
me een kantoor en in 1981 vier lichtmasten op de berg. Na het faillissement van FC 
Wageningen in 1992 volgt echter een tijd van verval. Tegenwoordig komen vrijwilligers 
wekelijks op dinsdag bijeen om het stadion in oude glorie terug te brengen en verha-
len uit vervlogen tijden met elkaar en oud-spelers te delen.

Stadion de Wageningse Berg 
(generaal Foulkesweg 108)
12:00–17:00 uur
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  Rondleidingen door de tuinen, en kleine tentoonstelling in een van de ruimtes.  
Met koffie en thee na afloop.
 Start rondleidingen bij ongeveer 10 personen
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Buitenplaats Sanoer wordt eind 19e eeuw in opdracht van de familie de Vries opgericht. 
Het landgoed ligt aan de oostkant van de Eng, op een prachtige locatie in het bos. 
Precies zoals het een buitenplaats betaamt. Langs de Veluwezoom is in de 19e eeuw op 
initiatief van welgestelde stedelingen een reeks mooie landgoederen gebouwd om de 
hectiek van de stad te kunnen ontvluchten. Tegenwoordig staat deze serie idyllische 
buitenplaatsen ook wel bekend als Gelders Arcadië. Zo dus ook Villa Sanoer, met zijn 
sprookjesachtige ligging. In 1980 koopt tropisch landbouwkundige Robert Best – die  
er al vanaf 1947 een kamer (eerst als student) huurt – de inmiddels danig vervallen villa 
en maakt er zijn levenswerk van om het gebouw en de omringende tuinen in oude glorie 
te restaureren. Hij doet dit minutieus aan de hand van oude foto’s en bouwtekeningen. 
Het is dankzij zijn inspanningen, met hulp van studenten van WSV Ceres die met hem 
het pand bewonen, dat deze fraaie buitenplaats voor Wageningen zo mooi is behouden. 
In 2010 wordt hiertoe zelfs stichting Villa Buitenplaats Sanoer in het leven geroepen om 
deze nobele taak voort te zetten, ook na het overlijden van Robert Best in 2019.

Buitenplaats Villa Sanoer 
(geertjesweg 55)
12:00–17:00 uur
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Het Bodemmuseum is sinds 2014 te vinden op Wageningen Campus in het gebouw 
Gaia, godin van de aarde. Gaia is al sinds 1998 gevestigd op de campus en heeft er 
samen met het gebouw Lumen (1996) sinds 2012 een gemeenschappelijk ingang en 
receptie. Voorheen is het Bodemmuseum ondergebracht in een gebouw gelegen bij 
Vakgroep Bodemkunde aan Duivendaal. Het museum bevindt zich aanvankelijk bij de 
Vakgroep Bodemkunde en Geologie van Universiteit te Utrecht. Daar wordt het in 1966 
door hoogleraar F.A. van Baren opgericht om te fungeren als International Reference 
and Information Centre. Een mondvol voor een belangrijk verzamelcentrum van onder 
meer ruim 1000 bodemprofielen uit meer dan tachtig landen. Het Wereld Bodemmu-
seum in het gebouw Gaia toont een selectie uit deze over de decennia verzamelde 
bodemprofielen.

ISRIC Wereld Bodemmuseum 
(droevendaalsesteeg 3)
Rondleidingen van een half uur, maximaal 10 bezoekers per keer, dragen 
van mondkapje verplicht
Start rondleidingen om 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 en 16:00 uur
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  Wandelingen onder begeleiding van gids Rienk Kuiper van Platform Stadsgracht 
Wageningen
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De stadsgracht, in zijn geheel aangewezen als beschermd rijksmonument, net als de 
bewaard gebleven delen van de stads- en kasteelmuur, is een belangrijk onderdeel 
van de geschiedenis van Wageningen als vestingstad. De loop van de gracht is geluk-
kig nog grotendeels bewaard gebleven. Maar om de identiteit van Wageningen als 
vestingstad te vergroten zou het mooi zijn om deze op bepaalde punten te verbeteren. 
Bijvoorbeeld op het kruispunt van Hoogstraat en Stationsstraat. Platform Stadsgracht 
Wageningen ijvert al langere tijd voor herstel van de stadsgracht op die plaats bij de 
voormalige Bergpoort en Bergpoortbrug. Daar is de gracht in 1967 aan de noordzijde 
gedempt. Voor de entree, aan de oostkant van de binnenstad, zou het aantrekkelijker 
zijn om deze weer in oude glorie te herstellen. Onder de grond zijn na grondproeven 
nog restanten van de brug, trap en kademuur aangetroffen. Deze zouden volgens het 
platform kunnen worden gebruikt bij de herstelwerkzaamheden aan kade en Berg- 
poortbrug. Ook op andere punten langs de gracht is het karakter van Wageningen als 
vestingstad zeker voor verbetering vatbaar. Hoe mooi het zou zijn om bijvoorbeeld 
een doorlopende lommerrijke wandelroute rondom de binnenstad te verkrijgen wordt 
tijdens deze boeiende rondwandeling ongetwijfeld nog duidelijker.

Stadsgrachtwandeling 
(Start: Infopunt bij de grote Kerk aan de markt)
Starttijden 13:00 en 15:30 uur
tijdsduur circa 60 minuten

22
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Inmiddels zijn de arbeiderswoningen aan de Julianastraat al weer meer dan honderd 
jaar oud. Niet zo vreemd, want het zijn kleine maar robuuste huizen. In 1915–1916 
komt deze eerste sociale woningbouw binnen Wageningen van de grond. Het Rotter-
damse architectenbureau De Roos en Overeijnder ontwerpt in opdracht van vereniging 
Volkswoningbouw een plan voor 83 woningen aan de Julianastraat en de Van Eckstraat. 
In de volksmond heet het wijkje al snel ‘Het Rooie Dorp’, vermoedelijk verwijzend naar 
de opvallend rode dakpannen. Het betreft dan wel kleine, maar met veel zorg ge-
bouwde eengezinswoningen, met een grote variatie in zowel interieur als buitenzijde. 
In totaal zijn er elf verschillende typen huizen gebouwd. De voordeuren zijn voorzien 
van mooie versierde lijsten in hout, met erboven een sober bovenlicht. Halverwege 
de Julianastraat zijn aan beide zijden van de weg twee pleintjes geprojecteerd met 
ruimte voor bomen en ander groen. Het doet tuindorpachtig aan en dat is ook zeker 
de opzet geweest want het is er goed toeven voor de bewoners. Nog altijd zijn het fijne 
plekken van samenkomst wat zorgt voor verbinding onder de bewoners, tot op de dag 
van vandaag. Vorig jaar is door drie partijen, waaronder de Historische Vereniging Oud 
Wageningen, officieel een gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor deze 
eerste Wageningse sociale woningbouw.

Julianastraat: ‘Het Rooie dorp’ 
(startpunt ter hoogte van de hofjes)
openstelling enkele woonhuizen
Rondleidingen om 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur

  Puzzeltocht voor jong en oud
  Buurtbewoners vertellen verhalen in en om de roodwitte marktkramen
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  Wandelingen over Wageningen Campus onder leiding van een ervaren gids

20

Ontdek de geschiedenis, de infrastructuur, het groene karakter en natuurlijk de nieuw- 
ste ontwikkelingen op Wageningen Campus. De Campus Tour geeft een heldere en 
boeiende impressie van de campus, van werken en studeren in Wageningen. Verder 
geeft de rondleiding inzicht in de faciliteiten en bedrijven op het campusterrein en een 
goede algemene indruk van Wageningen University & Research (WUR). Het startpunt 
is bij het iconische beeld De Zaaier naast de loopbrug van het Atlasgebouw. Vanwege 
corona zullen de rondleidingen alleen buiten plaatsvinden.

Wageningen Campus 
(Startpunt: bij het beeld de Zaaier, naast de loopbrug 
van gebouw atlas, droevendaalsesteeg 4)
Begintijden: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur 
tijdsduur circa 50 minuten

24
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Onder leiding van een gids krijgt u uitleg over het Binnenveld: hoe was het hier, wat 
zie je nu en welke kant gaat het op? Veel vogels die van plas-dras houden hebben dit 
gebied bijvoorbeeld opnieuw ontdekt. Hoe staat het met de waterhuishouding met 
de nieuw gegraven Kromme Eem? En hoe gaat de samenwerking met de boeren van 
agrarische Coöperatie Binnenveldse Hooilanden? Vragen waarop u tijdens de rondlei-
ding een antwoord krijgt.
Het startpunt is nabij de fietsbrug over de Grift, ongeveer halverwege de fietsknoop- 
punten 26 en 28. Komend vanuit Bennekom en Wageningen Noord-West: vanaf knoop- 
punt 13 aan de Veensteeg, is dit ongeveer 1 kilometer naar het zuiden. Neem hiervoor 
het pad rechts van u, dit is het Koekoeksbloempad. Aan het eind van dit pad is het 
startpunt van de fietsroute in groen aangegeven op de kaart.
Komend vanuit de binnenstad, fietst u via de Kanaalweg naar fietsknooppunt 28, het 
begin van de Veensteeg. Die gaat u in; na ongeveer 1,5 kilometer richting het noord-
westen slaat u vervolgens linksaf op het bovengenoemde Koekoeksbloempad, tot aan 
de Grift bij de fietsbrug, waar het startpunt is van de fietsroute.

Fietsexcursie mooi Binnenveld
Starttijden 13:00, 14:00 en 15:00 uur
Lengte 5,5 km
tijdsduur circa 45 minuten inclusief toelichting

  Fietsroute door het Binnenveld onder begeleiding van een gids van stichting Mooi 
Binnenveld
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ObjecT en/OF  
adRes

exTRa inFO Type OpensTelling en/OF  
ROndleiding

01 GrOte KerK
Markt 1

Centraal Infopunt
Verkoop publicaties OMDW
Orgelspel Dik Sipma

R Openstelling 12:00-17:00
Lezingen herdenkingsraam 14:00, 
16:00, maximaal 20 deelnemers 
per lezing

02 StadhuiS
Markt 22

2e rondleiding is speciaal voor 
kinderen mmv kinderburge-
meester

G Rondleidingen, maximaal 6 personen 
per rondleiding
Start bij Infopunt Grote Kerk
Uitsluitend op inschrijving vooraf  
via www.omdw.nl

03 VrijMetSelaarSlOGe 
Niemeijerstraat 4

G Openstelling 12:00-17:00

04 Villa ariOn 
Niemeijerstraat 6

Expositie: keramiek en servies 
van Rachel Buikema-Jackson 
van Draait

G Openstelling 12:00-17:00

05 POMPGeMaal 
Pabstsendam 1

R Openstelling 12:00-17:00

06 haVenKantOOr 
Pabstsendam 2

Maquettes havenkantoor 
en pompgemaal Hans van 
der Beek

N Openstelling 12:00-17:00

07 MuSeuM 
CaSteelSe POOrt
Bowlespark 1a

G Openstelling 12:00-17:00
Doorlopend rondleidingen

08 StadSbOerderij 
Spijk 13

Kinderpuzzeltocht G Openstelling 12:00-17:00

09 rK KerK jOhanneS 
de dOPer 
Bergstraat 15

NB start pas om 15:00! G Openstelling 15:00-17:00

10 hOtel de Wereld
5 Mei Plein 1

NB niet open tussen  
12:00-17:00

G Openstelling 10:30-11:30,
Lezing  om 10:30, maximaal 30 
deelnemers

11 aula
Generaal Foulkesweg 1

Tevens info van BOEi over 
plannen voor herbestemming

G Openstelling 12:00-17:00
Rondleidingen om 13:30, 14:30, 
15:30 en 16:30 uur

pROgRaMMa Open MOnuMenTendag Wageningen ZOndag 12 sepTeMbeR
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ObjecT en/OF  adRes exTRa inFO Type OpensTelling en/OF  
ROndleiding

12 SChiP Van blaauW; woning
Generaal Foulkesweg 70

R Openstelling 12:00-17:00
Met rondleidingen

13 SChiP Van blaauW; laboratorium
Generaal Foulkesweg 72

R Openstelling 12:00-17:00
Met rondleidingen

14 WatertOren
Generaal Foulkesweg 106

Onder leiding van  
medewerker van 
BOEi

G Rondleidingen, elk half uur, 
maximaal 6 personen per keer
Uitsluitend op inschrijving vooraf 
op www.omdw.nl

15 StadiOn de WaGeninGSe berG
Generaal Foulkesweg 108

Toelichting door  
vrijwilligers van 
Vrienden van Stadion 
de Wageningse Berg

N Openstelling 12:00-17:00
Fotoshow met toelichting in  
het businesshome

16 Villa SanOer
Geertjesweg 55

Expositie in een van 
de ruimtes

G Rondleidingen in de tuinen
Start steeds bij minimaal  
10 deelnemers

17 iSriC Wereld bOdeMMuSeuM
Droevendaalsesteeg 3

N Rondleidingen 13:00, 13:45, 
14:30, 15:15, 16:00
Duur circa half uur

Wandelingen

18 StadSGraChtWandelinG Onder leiding van 
Rienk Kuiper van 
Platform Stadsgracht

R Rondleidingen 13:00 en 15:30 uur
Startpunt Infokraam Grote Kerk
Duur circa 1 uur

19 julianaStraat Puzzeltocht voor  
jong en oud
Bewoners Juliana-
straat vertellen in 
en om rood-witte 
kramen

N Openstelling enkele panden
Rondleidingen 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00
Startpunt bij hofje Julianastraat 
(nrs. 51-77)

20 WaGeninGen CaMPuS N Rondleidingen 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00
Startpunt bij beeld de Zaaijer, 
naast gebouw Atlas,  
Droevendaalsesteeg 4

FieTsROuTe

21 binnenVeld Onder leiding van 
gids Mooi Binnenveld

N Fietsroute 13:00, 14:00, 15:00, 
Startpunt bij fietsbrug de Grift 

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