Datum: 30 januari 2022
Betreft: bijdrage vereniging voor stadsschoon, “Wageningen Monumentaal”, aan de politieke avond op 31
januari 2022 over voorontwerp inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen m.b.t. monumentale boerderij
Mansholtlaan 20

Geachte raadsleden,
Met velen zijn we opgelucht dat de provincie bij nader inzien besloten heeft om af te zien van
een sloopvoorstel voor dit kwetsbare monument in het buitengebied van Wageningen ten
behoeve van verbreding van de Mansholtlaan.
Bij de gevonden oplossing hebben wij echter toch zo onze bedenkingen. We zouden namelijk
het liefst deze boerderij zoveel mogelijk samen met het bijbehorend huiskavel in stand
gehouden willen zien, zodat het ondanks de ligging aan een drukke verkeersweg z’n identiteit
als monumentale boerderij en z'n gebruikswaarde behoudt. Een fietspad pal achter het erf
langs maakt dit naar ons idee erg moeilijk. We brengen in herinnering dat er in Wageningen
slechts 5 boerderijen een beschermde status hebben. Behoud hangt mede samen met de
gebruiksmogelijkheden. Die moeten de eigenaren/bewoners in staat stellen om een duurzaam
gebruik van het monument te kunnen maken.
Vandaar onze vraag welke garanties de provincie, samen met de gemeente Wageningen, kan
geven dat dit gebouw in het kader van het BBW-project een nieuw leven gegeven kan
worden. Het is duidelijk aan een opknapbeurt toe, met behoud van monumentale waarden.
Welke functie denken provincie en de gemeente dit gebouw te kunnen geven waarmee een
duurzaam gebruik en onderhoud gewaarborgd zijn? Zijn daarover gesprekken gaande met de
eigenaar? En in hoeverre speelt de ligging van het fietspad daarbij een rol? Vooralsnog geeft
het provinciale animatiefilmpje ons wat dit betreft weinig hoop. De monumentale boerderij
wordt wel genoemd, maar is bepaald niet herkenbaar.
U hebt als raad de taak om bij te dragen aan behoud en ontwikkeling van erfgoed. Het laatste
wat we wensen is dat dit monument hetzelfde lot beschoren blijkt als het gesloopte
Rijksmonument Grebbedijk 6. We nodigen u dan ook uit om kritisch te zijn op de wijze
waarop dit monument nu in de plannen zit. Ingeklemd tussen een 4-baans weg en een fietspad
wordt dit monument zo zeker niet “beter bereikbaar”.
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