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Inleiding 
 

Geschiedenis van het orgaan 
 
De dienst gemeentewerken werd formeel aangewezen als tak van dienst per 1 januari 

1965 maar al voor die tijd fungeerde het als een zelfstandig archiefvormend orgaan. 

Tot de taken behoorde o.a. openbare werken, reinigingsdienst, plantsoenen en de 

begraafplaats. 

Onder Gemeentewerken vielen ook takken van dienst als het Badhuis en de 

Reinigingsdienst die tot de verantwoordelijkheid van de directeur Gemeentewerken 

behoorden. Per 1 januari 1987 werd de dienst Gemeentewerken de sector Openbare 
Werken. 

De dienst Gemeentewerken had verschillende locaties. De administratie was 

eerst gehuisvest aan de Waagstraat 4 maar is ca. 1980 verhuisd naar het stads-

kantoor aan de Stadsbrink. De ‘werkplaats’ was eerst gehuisvest aan de Molenstraat 

maar verhuisde later naar het voormalige complex van de reinigingsdienst aan de 

Marijkeweg 29.  De reinigingsdienst was gehuisvest aan de Haarweg 4. Daarna in een 

loods aan de Nude 54a, maar keerde in de jaren ’80 terug naar de het complex aan 

de Marijkeweg. 

 

 

Geschiedenis van het archief 
 

Om onbekende redenen werd begonnen per 1 januari 1940 met dossiervorming. Of 

er voorheen een zelfstandig archief was, is niet bekend. Het oudst aangetroffen stuk 

stamt uit 1920. 

Tot ca. 1953 was de ordening in de dossiervorming wisselend, dan jongste stuk 

bovenop, dan het oudste stuk. Veelal werd per correspondent (bijvoorbeeld een 

andere dienst) opgeborgen waardoor de  omslag diverse onderwerpen ging om-

vatten. Na 1953 werd er zaaksgewijs geordend met consequent het oudste stuk 

voorop. In de periode 1941-1954 werd een registratie van ingezonden en verzonden 

stukken bijgehouden. Opgemerkt  moet worden dat stukken uit de periode 1943-

1946 sporen van brandschade tonen.  

De kwaliteit van het archief is nogal wisselend. Onduidelijk is verder of dit archief  

het archief van de complete dienst was, of slechts het archief van de administratie. In 

ieder geval blijk uit organisatieschema’s dat op de Administratie 1 persoon belast was 

met “post en archief” (inv.nr. 29). 

Wat wel opvalt is de grote mate van overeenkomst met het archief van de secre-

tarie.  Verder is het zeer opvallend dat o.a. jaarverslagen, begrotingen en jaarreke-

ningen van de eigen dienst niet aanwezig zijn.  

 

 

Verantwoording van de bewerking 

 
Er is geprobeerd een beeld te schetsen van de werking van de dienst Gemeente-

werken. Nadrukkelijk dient vermeld te worden dat aangelegenheden die eigenlijk tot 

de taken van Gemeentewerken behoorden, beter gearchiveerd werden bij de 

secretarie en daarom daar bewaard zijn gebleven.  

De selectie is gebeurd op basis van de vernietigingslijst voor de Nederlands 

gemeenten. De vernietigingslijst is samengesteld in overleg met de gemeente 

Wageningen. Uiteindelijk is van het aangeleverde archief van ca. 60 meter, 9,25 

meter archief bewaard gebleven.  
 

 

drs. H.G.J. Gerritsen / E.W.W. Siepman, juni 2003 
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Inventaris 
 

 

  1.  Stukken van algemene aard 
 

 

1 - 17  Registers van ingekomen en uitgaande stukken van Gemeentewerken, 

1941-1954; met hiaat.   17 delen 

  

 1. 1941 okt 30 -  1944 jul 6, nr. 1434 

 2.   1942 jul 6 nr. 1435 -  1943 apr 3,  nr.  633 

 3.   1943 apr 3 nr. 634     -  1944 jan 11, nr. 2353 

 4.    1944 jan 11, nr. 2354 -  1945 sep 19, nr. 4455 

 5.    1945 sep 20, nr. 4456 -  1946 sep 4, nr. 6955 

 6.    1946 sep 4, nr. 6956 -  1947 sep 3, nr. 1470 

 7.    1947 sep 3, nr. 1471 -  1948 jul 6, nr.  1663 
 8.    1948 jul 6, nr. 1664 -  1949 jun 22, nr. 1120 

 9.    1949 jun 22, nr. 1121 -  1949 dec 20, nr. 3876 

 10.  1949 dec 20, nr. 3877 -  1950 jun 20, nr. 2479 

 11.  1950 jun 20, nr. 2480 -  1950 dec 13, nr. 5195 

 12.  1950 dec 13, nr. 5196 -  1951 jun 8, nr. 2594 

 13.  1951 jun 8, nr. 2595 -  1951 dec 20, nr. 5308 

 14.  1951 dec 20, nr. 5309 -  1952 jul 30, nr. 2858 

 15.  1952 jul 30, nr. 2859 -  1953 jan 13, nr. 147 
  N.B. omvat ook de aparte registratie van de afdeling Bouw en Woning-

toezicht over de periode januari t/m juni 1949   

 16.  1953 jan 13, nr. 148  -  1953 aug 1, nr. 2926 

 17. 1954 jan 23, nr. 294 -  1954 mei 31, nr. 2101 

 

 

---.  Jaarverslagen over 1947, 1948, 1952, 1953, 1969-1979.   2 omslagen 
Zie Secretariearchief 1942-1986, inv.nrs. 434-435. 

 

 

 

 

  2.  Stukken van bijzondere aard 
 

 
  2.1   Instelling, grondgebied, kenmerken 

 

18  Stukken betreffende het hermeten van gedeelten van het grondgebied 

door het Kadaster, met het plaatsen van grensstenen, (1936) 1955-

1957.   1 omslag 
 N.B. Met diverse kaarten. 

 

 

19 Stukken betreffende het laten maken van luchtfoto’s, 1955-1976; met 

hiaten. 1 omslag 

 

 

20 - 21 Stukken betreffende informatieverstrekking m.b.t. grenswijzigingen, 

1959-1974; met hiaten.   2 omslagen 
 N.B. Met diverse kaarten. 
 

 20.   grenswijzigingen met de gemeente Rhenen, 1959, 1974 

 21.   grenswijziging met de gemeente Renkum, 1963, 1966-1967 
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22 Afschriften van stukken betreffende instelling als tak  van dienst van 

Gemeentewerken, en vaststelling en wijzigen van de beheers-

verordening, 1964-1965, 1975.   1 omslag 

   

 

23  Stukken betreffende het plaatsen en onderhouden van stadswapens, 

1975-1977.   1 omslag 

 

 

 

 2.2   Begrotingen 

 

24 Stukken betreffende het opstellen van begrotingen voor Gemeente-

werken, Reinigingsdienst en het badhuis, 1940-1941.   1 omslag  
  N.B. Zie voor de andere jaren het archief van de secretarie. 

 

 

 

2.3  Administratieve organisatie, archief 

 

25            Register op het tekeningenarchief, z.j.     1 stuk 

 

 

26  Stukken betreffende de informatieverstrekking en reactie van de 

directeur Gemeentewerken i.v.m. een onderzoek naar de organisatie 

van de onder leiding van de directeur staande diensten, 1934. 

1 omslag 
 N.B. Rapport van ir. Verheij is niet aangetroffen. 

 

 

27 - 28 Correspondentie gevoerd door de dienst Gemeentewerken over diverse 

onderwerpen, 1943-1945, 1950-1954.   2 omslagen 
 

27.   1943-1945 

28.   1950-1954 

 

 

29 - 30  Stukken betreffende de organisatie, taakomschrijving en personeels-

formatie van de dienst Gemeentewerken, 1949, 1952-1985; met 

hiaten.   2 omslagen 
 

 29.  dienst, 1949, 1952-1985 

 30.  diverse afdelingen, 1957-1985   

 
 

31 - 32 Notulen van stafvergaderingen, 1965, 1970-1986.    2 omslagen 
 

  31.  1965, 1970-1980 

  32.  1981-1986 

 

 
 

2.4   Huisvesting 

 

33 Stukken betreffende het gebruik van de werkplaats aan de Molenstraat 

(barak), 1944-1954.  1 omslag 
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---. Stukken betreffende de huisvesting van de administratie op het adres 

Waagstraat 4, 1947-1976. 
Zie het archief van de secretarie over 1942-1986, inv.nr. 436. 

 

 

34  Stukken betreffende het verbouwen van de werkplaats van de 

gemeentereiniging aan de Haarweg 4, 1954-1961.   1 omslag 

 

 
35  Stukken betreffende uitbreiden van de werkplaats van de Gemeente-

werf door het gebruik maken van Molenstraat 7 en 10, 1957-1976. 

 1 omslag 

 

 

36  Stukken betreffende het bouwen van de stadskwekerij aan de 

Zoomweg 2, 1966-1967.   1 omslag 

 

 

37  Stukken betreffende verbouwing van Marijkeweg 29 t.b.v. het 

huisvesten van kantoren, magazijn en werkplaats, 1975-1977. 

1 omslag 

 

 

38 - 40 Stukken betreffende de bouw van het stadskantoor aan de Stadsbrink, 

1979-1982.   2 omslagen, 1 pak 
N.B. Zie ook in het archief van de secretarie over 1942-1986 inv.nrs. 1918-
1921 

 

 38.  bouwvergaderingen, werkbesprekingen, 1979-1981 

 39.  diverse bestekken m.b.t. electrotechnische installaties, 1979 

 40.  revisie-tekeningen, 1982  pak 

 

 

 

 2.5   Personeel 

 

41 - 42 Stukken betreffende de personeelsformatie, 1948-1986; met hiaten. 

 2 omslagen 
 

41.   1948-1980 

42.   1983-1986 

 

 

43  Instructies bestemd voor het personeel van Gemeentewerken, z.j., 

(1925) 1954-1978; met hiaten.   1 omslag 

 

 

 

2.6   Beheer van gemeentelijke eigendommen 

 

44 - 47  Stukken betreffende verhuren, aanleg van c.v.-installaties etc. in 

diverse gemeentelijke gebouwen, 1937-1969; met hiaten.  4 omslagen 
 

44.    Noorderplantsoen 17 (handelsschool), 1954-1960   

45.    Plantsoen 17 (handelsdagschool), 1937-1952 

46.  Stationsstraat 1 (gemeentemuseum), 1949-1953 

47.  Wilhelminaweg 1 (lyceum), 1955-1969 
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48 Stukken betreffende het verhuren van pand Willem de Zwijgerweg 9 

voor gebruik als marechausseekazerne, 1940-1944.    1 omslag 

 

 

49 - 51 Stukken betreffende verbouwingen aan het gemeentehuis, 1940-1967; 

met hiaten.  3 omslagen 
 

 49.   1940-1952 

 50.   1954-1957 

 51.   1965-1967 

 

 

52 - 56 Stukken betreffende het beheer over en het herbouwen en verbouwen 

van de schouwburg Junushoff, 1941-1952.   5 omslagen 
 

 52.   1941-1948 

 53.   1949 - 1950 jan 

 54.   1950 feb - 1950 okt 

 55.   1950 nov - 1951 mei 

 56.   1951 jun - 1952 

 

 

57 Stukken betreffende het slopen van een padvindershuisje nabij de 

Domeinweg en het mogelijk laten verwijderen van een drinkbak hoek 

Bergstraat – Grindweg, 1944.   1 omslag 

 

 

58 Stukken betreffende het beheer en onderhoud aan Wilhelminaweg 9, 
met o.a. verhuur als kantongerecht, 1946-1978; met hiaten.  1 omslag 

 

 

59 Stukken betreffende het huren, inrichten, verhuren en herbouwen van 

het voormalige hotel De Wereld, 1951-1953.   1 omslag 

 

60 - 63  Stukken betreffende het beheer van woningen aan de Veerstraat, 

1953-1984; met hiaten.   4 omslagen 
 

 60.   even, 2 t/m 44-46,  1953-1982 

 61.   even, 58 t/m 140, 1952-1984 

 62.   even, groot-onderhoud aan 24 woningen,1983-1984 

  63.   oneven, 1958-1984 

 
 

64 Stukken betreffende verbouwingen aan diverse gebouwen t.b.v. de 

afdeling bevolking van de secretarie, 1954-1985; met hiaten.  1 omslag 

 

 

65 - 67 Stukken betreffende de gemeentetoren behorend bij de Nederlands 

Hervormde kerk op kerkplein, 1954-1979.  3 omslagen 
N.B. Zie voor het restaureren van de Nederlands-hervormde kerk en de toren 

in de periode 1937-1953 inv.nrs. 234-237. 
  

65.   diversen, 1954-1982 

 66.   herbouw toren, 1953-1955 

 67.   onderhoud aan het carillon, 1959-1979 
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68  Stukken betreffende het beheer over en  verhuren van pand 

Bevrijdingsstraat 4 (oud Grindweg 2) aan de V.V.V., 1960-1971; met 

hiaten.   1 omslag 

 

 

69 Stukken betreffende het voorbereiden tot de verbouw van Wilhelmina-

weg 5 tot museum- en expositieruimte, 1967-1969.   1 omslag 

 

 

70  Stukken betreffende het herstellen van de brandschade aan het 

gemeentehuis, 1972-1973.  1 omslag 
 N.B. Met foto’s. 

 

 

71  Stukken betreffende de bouw van een kantine en kleedkamers t.b.v. 

korfbalvereniging VADA 1925 op het sportpark aan de Dolderstraat, 

1978-1982.   1 omslag 

 

 

72 - 73  Stukken betreffende een onderzoek naar de bouwkundige onderhouds-

toestand van 150 woningen van de gemeente Wageningen, met 

rapportage per woning, 1983 
 N.B.  volgorde van de rapportage onduidelijk  
 

72.   aanbiedingsbrief, index, rapportage per woning t/m 

Bevrijdingsstraat 6 t/m 20 

 73.   rapportage vanaf Boterstraat 7-9 

 

 

 

  2.7  Openbare werken 
 

 

2.7.1   Wederopbouw 

 

74 - 77 Stukken betreffende het voorbereiden van het Wederopbouwplan 1940, 

1940-1943, 1946-1954.   4 omslagen 
 

 74.   onteigening, diversen, 1940-1941 

 75.   diverse gevallen, 1940-1941 

 76.  diverse gevallen, onteigening, (1941) 1942-1943 

77.   verwerven van gronden, 1946-1954 

  

 

78 - 81 Stukken betreffende het uitvoeren van diverse activiteiten in het kader 

van de Wederopbouw, 1941-1953.   4 omslagen 
  

 78.   1941-1943 

 79.   1944-1946 

 80.   1947 

 81.   1948-1953 

 

 

  2.7.2  Diensten en verrichtingen ten behoeve van derden 

 

82  Stukken betreffende activiteiten verricht voor en namens de Duitse 

bezettingsmacht, 1940-1945.    1 omslag 
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2.8   Openbare orde 

  

83 Stukken betreffende het inrichten en toezien op woonwagenkampen, 

1937-1972; met hiaten.   1 omslag  

 

 

84 Stukken betreffende correspondentie gevoerd over de uitvoering van 

de Drankwet, 1940-1950.   1 omslag 
 N.B. Veelal afschriften van vergunningen. 

 

 

85  Afschriften van verleende vergunningen voor standplaatsen van 

kramen, tenten en circussen, 1954-1984; met hiaten. 

 

 

86 - 88 Afschriften van vergunningen en verloven ingevolge de Drankwet, 

alfabetisch op straatnaam, 1954-1986; met hiaten.   3 omslagen 
 

 86.   B - Ha 

 87.   He - N 

 88.   O – Z 

 
 

 

2.9 Openbare gezondheidszorg, voedselvoorziening, 

energievoorziening 

 

89 Stukken betreffende het beheer van het gemeentelijke badhuis, 1940-

1952; met hiaten.  1 omslag   

 

 

90 Stukken betreffende correspondentie gevoerd met en over de 

Gasfabriek, 1940-195; met hiaten.    1 omslag 

 

 

91 Stukken betreffende contacten met het gemeentelijk Slachthuis, 1941-

1950.   1 omslag 

 

 

92  Stukken betreffende het beheer over de algemene begraafplaats aan 

de Oude Diedenweg, 1952-1983; met hiaten.   1 omslag 

   

 

93  Stukken betreffende het onderhoud en plannen van restauratie van de 

joodse begraafplaats aan het Kerkhofpad, 1958-1986; met hiaten.   1 

omslag 

 

 
 

2.10    Milieu 
 

  

 2.10.1   Afvalstoffen 

 

94 Klad-jaarverslagen van de reinigingsdienst over 1939-1941, 1944-

1951.   1 omslag 
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95 - 100 Correspondentie over de Reinigingsdienst, 1940-1950.   6 mappen 
 N.B. de correspondentie, veelal over de dagelijkse beheersactiviteiten, werd per 

jaar opgeborgen. Deze mappen bevinden zich in dit archief doordat de directeur 

van Gemeentewerken ook hoofd van de Reinigingsdienst was. 
 

 95.   1940-1941  

 96.   1942-1944  

 97.   1945 

 98.   1946 

 99.   1947 

 100.   1948-1950 

 

  

101 Stukken betreffende het regelen van het ophalen van huisvuil, met o.a. 

regeling, afwikkeling klachten, 1953-1984; met hiaten.   1 omslag 

  

 

102 - 104 Stukken betreffende vuilnisstortplaatsen, 1954-1983; met hiaten.   3 

omslagen 
 

 102.   diverse locaties, 1954-1981 

 103.   Buissteeg, 1955-1965 

 104.   Keijenbergseweg, 1964-1983 

 

 
105 - 106 Stukken betreffende het reorganiseren van de vuilverwerking, o.a. 

overleg met andere gemeenten, 1959-1968.    2 omslagen 
 

 105.   1959-1961 

 106.   1962-1968 

 

 

 2.10.2   Afvalwater 

 

107  Stukken betreffende het verlenen van vergunningen aan de gemeente 

Wageningen voor het mogen hebben van rioolbuizen, 1933-1976; met 

hiaten.  1 omslag 

 

 
108 Stukken betreffende de bouw en het beheer van een rioolgemaal aan 

de Haagsteeg, 1951-1967; met hiaten.  1 omslag 

 

 

109 Stukken betreffende het beheer van rioolgemalen aan de Ooststeeg, 

Rijnsteeg, Spijk en Veerweg, 1960-1981; met hiaten.   1 omslag 

 

 

110 Stukken betreffende de sanering van de riolering i.v.m. de bouw van 

een rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1972-1976.   1 omslag 

 

 

111 Stukken betreffende de aanleg van een bergingsriool nabij de Coster-

weg, 1977.   1 omslag 
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112 - 113 Stukken betreffende de vervanging van de pompput met persleiding, 

aanleg schoonwaterriolen etc. in de Veerweg, 1978-1983.   2 omslagen 
 

 112.   voorbereiding, uitvoering, 1978-1983 

 113.   rapporten, bestek, 1982-1983 

 

 

 

2.11  Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting 

 
 

 2.11.1   Ruimtelijke ordening 

 

114 Stukken betreffende voorstellen tot wijzigen van de 

bebouwingsvoorschriften behorend bij uitbreidingsplannen, z.j., 1931-

1938; met hiaten.   1 omslag 

 

 

115 - 116 Stukken betreffende (plannen voor het) wijzigen van het gemeentelijke 

uitbreidingsplan, 1940-1952.  2 omslagen 
 

 115. 1940-1943 

 116. 1943-1952 

 

 

117 - 118 Stukken betreffende de betrokkenheid bij het opstellen van plannen 

voor het stadscentrum, 1958-1982;  met hiaten.   2 omslagen 
 

 117.   1958-1970 
 118.   1971-1982 

 

 

2.11.2  Bouwrijp maken van gronden 

 

119 - 130 Stukken betreffende realisatie van het Nudeplan, 1953-1964.  

12 omslagen 
 N.B. Betreft de wijken Binnenhaven en Nude, en het oostelijk deel van het 

stadscentrum. 
 

 119.  aankoop van gronden, 1953-1956, 1960-1961 

 120.  bouwrijp maken “Nudeplan-Noord”, 1955-1958 
  N.B. Met aanleg van riolering en wegen in de verlengde prinses 

Marijkeweg tussen Binnenhaven en Haarweg, en riolering “langs een 
gedeelte van de Binnenhaven” 

 121. aanbesteding en werkbesprekingen van bestek 1: “aanleg 

rioleringen, wegverhardingen en waterlopen”, 1961-1963 
  N.B. Betreft het gebied tussen Mennonietenweg en de straat Nude 

 122.   bestek 1: uitvoering, 1961-1963 

 123.   aanbesteding en uitvoering bestek 1a: “maken rioleringen en 

wegverhardingen en het omleggen van riolering”, 1963-1964  

 124.   bestek, werkbesprekingen en afrekening bestek 2: “maken 

riolering, wegverhardingen en het verbeteren van een gedeelte 

Stadsgracht in en nabij de Nieuwe Weg, Mennonietenweg, 

Nudestraat en het Emmapark”, 1961-1962 

 125.  bestek 2: uitvoering, 1961-1962 

 126.   bestek 3:  voorbereiding, 1961-1962 

 127.  bestek 3 “maken van rioleringen en wegverhardingen voor de 

Plantsoenweg, bouwen van een brug over de Stadsgracht, en 

het verbeteren van de Stadsgracht,” 1962   pak   

 128.   bestek 3: uitvoering, 1962-1963 
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 129.  bestek 4: maken van een nieuwe brug over de Stadsgracht in de 

Nudestraat, 1961-1962 

 130.   bestek 6 “maken van rioleringen en het graven van sloten nabij 

de prinses Marijkeweg”, 1960-1964   

 

 

131  Stukken betreffende de aanleg van riolering en wegen in het 

Bovenbuurtplan I, 1956-1959.   1 omslag 
 N.B. Gebied tussen Dolderstraat - Kolkakkerweg – Nobelweg – Geertjesweg 

 

 

132 - 133 Stukken betreffende het bouwrijp maken van het Bovenbuurtplan II, 

1956-1961.  2 omslagen 
 N.B. Betreft het gebied ten noorden van Dolderstraat 
 

 132.   voorbereiding, met o.a. grondonderzoek, 1956-1960 

 133.   uitvoering, 1959-1961 

 

 

134 Stukken betreffende de aanleg van riolering en wegen in het 

Hamelakkerplan, 1957-1959.    1 omslag 

 

  

135 - 136 Stukken betreffende het bouwrijp maken van het Buurtplan, 1960-

1962.  2 omslagen 
 

 135.   voorbereiding, 1960-1961 

 136.   uitvoering, 1960-1962 

 

 

137 Stukken betreffende het bouwrijp maken van het Heideparkplan, 1960-

1961.   1 omslag 

 

 

138 Stukken betreffende de aanleg en riolering in het Buurtplan-Zuid, met 

aanleg Noord-Zuid verbinding, 1968-1971.   1 omslag 

 

 

139 Stukken betreffende het aanbesteden van de aanleg van wegen in het 

Driestplan, met concept-bestek, 1968.   1 omslag 

 

 

140 - 148  Bestekken met tekeningen behorend bij het bouwrijp maken van 

Tarthorst, geordend per jaar en volgnummer, 1972-1973, 1976.   8 
omslagen,  1 pak 

 

 140.  bestek W-72-1:  aanleg gedeeltelijke vijverpartij, 1 stuw, 

duikers met frontmuren en weg- en rioleringsaanleg 

 141.   bestek W-72-2:  aanleg riolering, wegen en voetpaden ter 

voltooiing van Tarthorst-Zuid 

 142.   bestek W-72-3 (?);  aanleg riolering, bouwwegen en bijkomende 

werken 

 143.   werk 82.23 bestek 2:  randwegen en vijverpartijen    pak 

 144.   bestek W-73-1:  aanleg van wegen en voetpaden ter voltooiing 

van Pomona-Noord: De Hoef 

 145.   bestek W-73-4:  aanleg van wegen, voetpaden, riolering etc. ter 

voltooiing van de reconstructie van het kruispunt Dolderstraat – 

Churchillweg - Van Uvenweg alsmede het bouwrijp maken van 
aangrenzende bouwterreinen 
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  N.B. Tekeningen zijn incompleet. 

 146.   bestek W-76-1:  aanleg vijverpartij Rijnsteeg 

 147.   bestek W-76-3:  aanleg van riolering 263 woningen 

 148.   bestek W-76-5:  aanleg van riolering 129 woningen Gruttoweide 

en Kemphaanweide, 1976 

 

 

149 Concept-bestekken met diverse tekeningen betreffende het bouwrijp 

maken van Ooststeeg-Zuid, 1983-1984.   1 pak 
 

 

 

 2.11.3   Volkshuisvesting 
 
 

 

 2.11.3.1  Gebruik en onderhoud van woningen 

 

150 - 151 Stukken betreffende noodwoningen en noodwinkels, 1940-1953.   2 

omslagen 
 

 150.   1940-1943 

151.   1944-1953 

 

 

152 - 153 Stukken betreffende woningsanering en krotopruiming, 1954-1977; 

met hiaten.   2 omslagen 
 

 152.   1954-1967 

 153.   1968-1977  

 

 

154 Stukken betreffende (plannen voor) het huisvesten van studenten, 

1956-1981; met hiaten.    1 omslag 

 

 

155  Stukken betreffende het slopen van bouwwerken, 1963-1979; met 

hiaten.   1 omslag 

 

 

156 - 158 Stukken betreffende de renovatie van 74 woningen aan de koningin 

Julianastraat en 1 woning aan de Van Eckstraat, 1968-1974; met 

hiaten.   3 omslagen 
 

 156.   voorbereiding, uitvoering, eindafrekening, 1968-1974 

 157.   bestek met tekeningen, 1970 

 158.   diversen, 1970-1974 

 

 

159 - 160 Stukken betreffende de renovatie van 160 woningen aan de 

Tarthorsterweg, Vanenburgstraat en Postjesweg, 1970-1976.   2 

omslagen 
 

 159.   voorbereiding, uitvoering, 1970-1976 

 160.   correspondentie met bewoners, 1972-1976 

 

  

161 - 165 Stukken betreffende de renovatie c.q. sanering van 150 woningwet-

woningen in de wijk “Irene”, 1973-1981.   4 omslagen,  1 pak 
 

 161.   voorbereiding, 1973-1977 
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 162.   verslagen diverse vergaderingen, 1977-1981 

 163.   voorbereiding, 1978  

 164.   uitvoering, 1978-1980 

 165.   bestekken, 1979  pak 

 

 

166 Stukken betreffende woningonderzoeken naar de toestand van de 

woningen Westerhofseweg 10-22 en Veerweg 39-49, 1974-1976. 

1 omslag 

 

 

167 Stukken betreffende de voorbereiding van de renovatie van 158 

woningwetwoningen in de wijk “Patrimonium”, 1977-1978.   1 omslag 

 

 

 2.11.3.2   Stichten van woningen 

 

168 - 171 Stukken betreffende de bouw van 100 Oostenrijkse systeemwoningen 

type Morawetz aan de Ooststeeg, 1956-1963; met hiaten.   4 omslagen 
 

 168.   voorbereiding, 1956-1957 

 169.  (bouw-)besprekingen, 1956-1959 

 170.  bouw, 1958-1959 

 171.  afbouw, afrekening, 1958-1963 

 

 

172 Stukken betreffende de bouw van 72 woningwetwoningen door woning-

bouwvereniging Patrimonium in het Nudeplan, 1965-1970.   1 omslag 

 

173 - 174 Stukken betreffende de bouw van eengezinswoningen in Ooststeeg-

Noord, 1967-1975.   2 omslagen 
 

 173.   33 eengezinswoningen, 1967-1971  

 174.   46 eengezinswoningen, 1969-1975 

 

 

175 Stukken betreffende het bouwen van premiekoopwoningen in de wijken 

Tarthorst en Roghorst, 1970-1976.   1 omslag 

 

 

176 Stukken betreffende de bouw van 80 premiewoningen in de Hoef, 

1971-1972.  1  omslag 

 

 

177 - 178 Stukken betreffende de voorbereiding van de bouw van 60 bejaarden-

woningen aan de Akeleistraat (Akeleihof), 1974-1976.  1 omslag, 1 pak 
 

 177.   correspondentie, 1974-1976 

 178.   tekeningen, 1974-1976 

 

 

179 - 180 Stukken betreffende het bouwen van 127 wooneenheden voor 1- en 2-

persoonshuishoudens aan de Plantsoenweg, 1976-1978.  1 omslag, 1 

pak 
 

 179.  correspondentie, 1977-1978  
180.   bestek met tekeningen, 1976-1977  
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181 Stukken betreffende het verbouwen van Bennekomseweg 164 (Villa 

Margaretha) tot 14 eenheden voor alleenstaanden en tweepersoons-

huishoudens, (1972) 1980-1982   1 omslag 

 

 

 

2.12 Waterstaat 

 

182 - 186 Stukken betreffende de stadsgracht, 1940-1982; met hiaten.   4 

omslagen 
 

 182.   diversen, o.a. verplaatsen fontein, vissen, 1940-1954 

 183.   uitbaggeren, aanpak verontreiniging, herstel muur, 1952-1982 

 184.   diversen, o.a. watervoorziening, 1954-1985 

 185.   dempen gedeelte tussen Hoogstraat en Plantsoenweg, 1966-
1967 

 

 

186 Stukken betreffende het dempen van de Grift en aanleg van riolering in 

de Binnenhaven tussen Marijkeweg en Sportparkweg, 1958-1959. 

1 omslag 

 

 

 

  2.13  Verkeer en vervoer 

 
 

2.13.1  Algemeen 
 

187 Statistische informatie over de verkeersveiligheid in Wageningen in de 

periode 1945-1952, 1953.  1 omslag 

 

 

188 Verslagen van de overleggroep verkeerszaken en de kerngroep 

verkeer, 1981-1987.    1 omslag 

 

 

189 Stukken betreffende het overleg met de Eerste Nederlandse 

Fietsenrijders Bond (ENFB) over verkeersaangelegenheden, 1982-1985 

 

 

 2.13.2   Wegen 

 

190 Stukken betreffend reconstructies aan de Veerdam, 1920-1951; met 

hiaten.   1 omslag 

 

 

191 Concept-bestekken betreffende werkzaamheden aan de weg 

Wageningen - Ede, 1927, 1942.   1 omslag 
 N.B. Met 3 tekeningen 

 

 

192  Tekeningen betreffende het spoorwegemplacement en de aanleg van 

straten daarom en daaroverheen, met bijlagen, 1928-1951; met 

hiaten. 1 pak 
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193 Stukken betreffende plannen voor het wijzigen en aanleggen van 

wegen om tot een doorgaande oost-west verbinding te komen, 1930-

1941; met hiaten.   1 omslag 

 

 

194 Rapport van de directeur Gemeentewerken over de onderhoudstoe-

stand van het wegennet, met voorstellen tot verbetering, 1934.  1 stuk 

 

 

195 - 196 Stukken betreffende de Arboretumlaan, 1934-1979; met hiaten. 

2 omslagen 
 

 195.   doortrekking richting Rijksstraatweg, 1934-1954 

196.   diversen, o.a. plaatsen hekwerk, 1940-1979 

 
 

197 Stukken betreffende de reconstructie van de Oude Bennekomseweg, 

1939-1952; met hiaten.  1 omslag 

 

 

198 Stukken betreffende de reconstructie van wegen in het kader van het 

Wederopbouwplan, 1941-1944, 1946.   1 omslag 

 

 

199 Bestek met tekeningen betreffende de aanleg van wegen in het 

Postjeswegplan, met bijlagen, 1949.    1 omslag 

 

 

200 - 212 Stukken betreffende aanleg, reconstructie en beheer van wegen, 1951-

1985; met hiaten.   13 omslagen 
 

 200.   Bergstraat  

 201.   Bosrandweg 

 202.   Buissteeg: algemeen 

 203.   Buissteeg; reconstructie ged. tussen de Van Uvenweg - 

Diedenweg  

 204.   Droevendaalsesteeg 

 205.   Generaal Foulkesweg 

 206.   Geertjesweg 

 207.   Harnjesweg 

 208.   Havenafweg 

 209.   Marijkeweg 

 210.   Nijenoordallee 

 211.   Van Uvenweg 

 212.   Veensteeg 

 

 

213 Conceptbestek met tekeningen betreffende de aanleg van wegen en 

riolering in het Vergerswegplan, 1952.   1 omslag 

 

 

214 Conceptbestek met tekeningen betreffende de reconstructie van de 

Diedenweg tussen Ritzema Bosweg en Geertjesweg, 1954.    1 omslag 

 

 
215 Conceptbestek betreffende de reconstructie van een gedeelte van de 

Grindweg en Sportparkweg, 1955.   1 omslag 
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216 Conceptbestek met tekeningen betreffende de aanleg van riolering en 

wegen in het Bovenbuurtplan 1A, 1956.   1 omslag 

 

 

217 - 219 Stukken betreffende het voorbereiden en uitvoeren van een reconstruc-

tie van de generaal Foulkesweg, 1962-1974; met hiaten.   3 omslagen 
 

 217.   voorbereiding, 1962-1970 

 218.   voorbereiding, 1972-1974 

 219.   uitvoering, 1974 

 

 

220 - 221 Stukken betreffende de inrichting van de Markt, 1962-1982; met 

hiaten.   2 omslagen 
 

 220.   diversen, 1962-1982 

 221.   fontein, 1963-1978  

 

 

222 Stukken betreffende het Olympiaplein, o.a. aanleg parkeerterrein, 

1969-1982; met hiaten.  1 omslag 

 

 

 2.13.3   Bruggen, veerdienst 

 

223 - 225 Stukken betreffende correspondentie gevoerd met en over het 

Lexkesveer en de Veerdienst, 1940-1953.   3 omslagen 
 

 223.    1940-1946 

 224.    1947 - 1950 okt 

 225.    1950 nov - 1953 

 

 

226 - 228 Stukken betreffende het herbouwen en beheren van diversen bruggen, 

1940-1953.   3 omslagen 
 

 226.   1940-1941 

 227.   1942-1943 

 228.   1944-1953 

 

 

229 - 230 Stukken betreffende het bouwen van bruggen bij schouwburg de 

Junushoff, 1940-1942, 1951.   2 omslagen 
 

229.   herbouw van een brug, 1940-1942 

230.   bouw van een brug, 1951  

 

 

231 Stukken betreffende de bouw van een nieuwe burg over de stadsgracht 

bij de Bergpoort, 1941-1943.   1 omslag 
 N.B. Met diverse tekeningen  

 

 

 

 2.14   Onderwijs 

 

232  Stukken betreffende het zoeken naar een geschikte locatie en de bouw 

van een huishoudschool, 1942-1952; met hiaten.  1 omslag 
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233  Stukken betreffende de bouw en het beheer van een noodschool aan de 

professor van Uvenweg 17, z.j., 1956-1976; met hiaten.   1 omslag 

 

 

 

  2.15  Monumenten 

 

234 - 237 Stukken betreffende de restauratie en herbouw van de Nederlands-

hervormde Kerk en de gemeentetoren, 1937-1953.  3 omslagen, 1 stuk 
 N.B. Zie voor de gemeentetoren ook inv.nrs. 65-67 
 

 234.   correspondentie, 1937-1941 

 235.   opzichterdagboek voor de restauratie van het tweede deel, 

1939-1940 

 236.   1942-1944, met losliggend bestek en tekeningen 

 237.   1945-1953, tevens stukken betreffende het Kerkplein   

 

 

238 Stukken betreffende informatieverstrekking over de toestand van 

molens en andere monumenten, 1943-1947.   1 omslag 

 

 
2.16  Stedelijk en natuurschoon 

 

239 - 243 Stukken betreffende correspondentie gevoerd door de afdeling 

Plantsoenen over o.a. het aanleggen en beheren van plantsoenen, 

1939-1952.    5 omslagen  
 

 239.   1939-1942 

 240.   1943-1945 

 241.   1946 

 242.   1947-1949 

 243.   1950-1952 

 

 
244 Stukken betreffende het beheer over de Westberg, 1939-1942, 1948.  

1 omslag 

 

 

245 Stukken betreffende het afwijzen en verlenen van vergunningen voor 

zandwinning, 1941-1953.   1 omslag 

 

 

246 Stukken betreffende het Emmapark, o.a. het verbeteren van het park 

en het plaatsen van een muziekkoepel, 1941-1952.   1 omslag 

 

 

247 Stukken betreffende het terrein van het Kantongerecht (Bowlespark 1), 

1948-1965; met hiaten.    1 omslag 

 

 

248 Afschriften van stukken betreffende overleg over de beplanting van 

landgoed Belmonte, 1950-1953.   1 omslag 
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249 Stukken betreffende de aanleg en beheer van gemeenschappelijke 

tuinen, met een overzicht anno 1979, 1959-1981; met hiaten.   1 

omslag  

 

 

250 Stukken betreffende de instandhouding van het bomenbestand, 1967-

1983; met hiaten.   1 omslag 

 

 

251 - 252 Tekeningen van beplantingsplannen, alfabetisch geordend op locale 

aanduiding, ca. 1970-1982.  2 omslagen 
 

 216.   A - M 

 217.   O - W  

 


