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    1 Julianastraat 1916 vroege sociale woningbouw, hoge 
architectonische kwaliteit. Zeer gewaardeerd ook door de 
bewoners.  Uniek in Wageningen
     2 technische en woontechnisch zwaar verouderd > 
sloopplannen DWS Buurt protest en -organisatie.
     3 Monumentaanvraag 3 samenwerkende erfgoed 
organisaties: Heemschut, Oud wageningen en Wageningen 
monumentaal
       4 Gemeente reageert: met culturhistorische waarde 
stelling (Leon van Meijel) en bouwtechnisch onderzoek. 
(ABT)
Konklusies: CH waarde is groot, technisch is renovatie 
mogelijk.
   5 DWS neemt beide rapporten over en als uitgangspunt 
van de planvorming. Sloop van de baan, een projectgroep 
wordt ingesteld bewoners, geadviseerd door de Woonbond, 
3erfgoed organisaties en de gemeente, onder leiding van 
DWS.
        6 op initiatief van Heemschut een gezamenlijke ambitie 
notitie: “Samen op zoek naar het mooist maakbare”  
Kwalitatieve omschrijving van wat we willen: comfortabele 
woningen met behoud van de culruuthistorische waarde. Die 
ambitie notitie is als basis vastgesteld voor het transformatie 
proces. 
 7 Een projectgroep gevormd op basis van 
gelijkwaardigheid van alle geledingen, onder 
eindverantwoordelijkheid van de woning stichting.



  



  



  



  

Er liep een watergang in het noorderlijk deel van de buurt. 



  Die watergang ligt hier nog steeds maar loopt nu in een pijp onder de grond.



  



  



  

Technisch en woontechnisch zwaar verouderd > sloopplannen DWS.
Bewoners protesteren en organiseren zich onder het motto “slopen is bezopen” Er is een 
sterke sociale cohesie



  

Gemeente reageert met de opdracht voor een culturhistorische waarde stelling. Leon van 
Meijel en Taeke Bouma brengen de cultuurhistorische waarden op een zeer sterke wijze 
in beeld. Ook wordt opdracht gegeven aan ABT voor en bouwtechnisch onderzoek.
Konklusies: waarde is groot, technisch is renovatie mogelijk en ‘betaalbaar’.



  



  



  



  



  



  

Op initiatief van Heemschut wordt om te beginnen een ambitie notitie 
opgesteld, om dat wat we met elkaar willen gaan maken vast te leggen

Uit die ambitie notitie:   Samen op weg naar het mooist maakbare!

Cultuurhistorie is er voor de toekomst
Cultuurhistorie is het eeuwig doorlopende verhaal van onze geschiedenis. We 
schrijven, of we het willen of niet, daaraan steeds verder. Historie is het verhaal 
van onze wording, het verhaal van de manier waarop we onze ambities voor een 
toekomst vormgeven. Zonder cultuurhistorie geen toekomst, zonder historie geen 
richting, geen idee van waar we vandaan komen, geen idee van waar we heen 
gaan. Cultuur historie geeft ons onze identiteit, wijst ons onze plek in het heden en 
geeft ons een richting voor de toekomst. Laten we dáárvoor de volle 
verantwoordelijkheid nemen, zodat onze kleinkinderen gehecht kunnen zijn aan 
wat wij maakten, zoals wij gehecht zijn aan wat onze grootouders maakten.

De waarde van het oude
De waarde van het oude, het bestaande, is veel groter dan alleen de kosten van 
sloop&nieuwbouw afgezet tegen de directe kosten van transformatie. Die waarden 
- identiteit, betekenis, gehechtheid, schoonheid, liefde - die zijn niet zomaar te 
kapitaliseren, maar we voelen ze allemaal. De waarden waar het over gaat zijn niet 
precies bepaald, ze zijn kwalitatief, niet meetbaar, maar we weten wel dat het dáár 
om gaat. 

Dromen moet, maar wakker worden ook!
Niet naïef zijn en denken dat alles wat je wil ook kan, er staan niet alleen wetten in 
de weg en practische bezwaren, maar ook zijn de middelen niet eindeloos, én: voor 
iedereen is het mooist denkbare iets anders, vergeet dat nooit, maar zorg dat je 
toch steeds gedreven bent door de ambitie er het mooist maakbare van te maken. 
Maakbaar wil zeggen dat het gemaakt moet kunnen worden. Laten we realistisch 
zijn met z'n allen! Zonder de wensdromen uit het oog te verliezen!

We gaan op zoek met z'n allen.
We voeren geen strijd met elkaar op basis van vooringenomen posities. Want als 
er iemand wint heeft er iemand anders verloren, dat willen we niet. We gaan liever 
samen op zoek. Op basis van onze gemeenschappelijke ambitie - de charme van de 
Julianastraat behouden - gaan we op weg naar het mooist maakbare. 
Waar we uitkomen weten we niet, want het proces is complex, niemand overziet 
het helemaal en niemand heeft de macht om het te beheersen, gelukkig maar. Het 
mooist maakbare kan niet van te voren worden vastgelegd, het ontstaat, het komt 
te voorschijn uit een goed proces, een proces waarin ieder zijn bijdrage heeft 
kunnen leveren, waarin ieder de bijdrage van een ander serieus heeft genomen en 
waarin keuzes zijn gemaakt die iedereen kan volgen en daarom accepteren. 

……..

Allemaal hebben we onze expertise
Iedereen heeft zijn eigen expertise die van belang is voor het ontwikkelproces. De 
bewoners kennen de kwaliteiten (en dus ook de gebreken!) waar het om gaat als 
geen ander, de erfgoedbeschermers weten waar het vandaan komt en wat het 
behoud of herstel waard is, de woningbouwstichting weet voor wie zij een 
toekomstbestendig buurtje moeten maken en hoe je dat doet, wat je mag en moet 
van de wet en hoe je dat alles betalen kan. De gemeente weet hoe Wageningen 
mooi en aantrekkelijk moet blijven, en wat er in de openbare ruimte moet 
gebeuren om die mooi en veilig te houden en ze verleent de vergunningen voor 
alles wat er gebeurt. Iedereen heeft dus een plek in dit proces, niemand kan het 
zonder de anderen. Dat houden we allemaal in het hoofd en samen zoeken we 
naar het mooist maakbare!

Er gaat van alles veranderen!
Er wordt gebouwd, veranderd, getransformeerd, hoe je het ook wendt of keert: de 
Julianastraat gaat stevig op de schop. De woningen moeten weer veertig jaar mee 
kunnen. Wat dat betekent weten we nog niet precies, maar dat het anders is dan 
wat we nu hebben weten we zeker. We willen dat het veel te maken heeft met wat 
er nu staat, dat de sfeer, de bijzonderheid ervan moet blijven bestaan, maar de 
tocht en de gehorigheid willen we kwijt en het mag best wat groter zijn, hoewel 
dat lang niet voor iedereen zal gelden.  ' 

…….

Toekomst
Het project is er voor de komende veertig jaar, op z'n minst. Tegen die tijd zijn de 
meeste huidige bewoners er niet meer. Net zoals het buurtje gebouwd werd voor 
de toekomst, is het huidige project er weer voor een toekomst. Natuurlijk zijn de 
huidige bewoners en de gemeenschap die zij vormen een zeer belangrijke partij, 
maar de belangen van de toekomstige bewoners mogen we niet uit het oog 
verliezen.
  
…….. 

Vertrouwen
Vertrouwen ontbreekt vooralsnog. Ervaringen in het verleden hebben velen 
argwanend gemaakt. 
Of dit nu terecht is of niet doet er niet toe, het is de realiteit. De eerste fase van 
het project zal erop gericht moeten zijn langzaamaan het vertrouwen op te 
bouwen dat iedereen inderdaad in alle openheid voor het 'mooist maakbare' op 
basis van de door van Meijel omschreven waarden, wil gaan.

 



  Referentie projecten: steenstrips? in Ede, alleen de gevel laten staan? In Nijmegen



  

Dec 21 /jan 22 selectie architect:
VanSchagen architecten Rotterdam

April 22 aftrap met bewoners. 
Ambitie notitie ondertekend !

Mei/Juni 22 
Selectie ontwerper Openbare ruimte.



  


