
 

 

 

 

Aan de omwonenden en ondernemers van de Grote Kerk te Wageningen 

 
 
 
 
Datum  : 25 april 2019 
Betreft  : Start restauratie en verbouwing Grote Kerk 
 

 

Geachte omwonende en/of ondernemer, 

Zoals u wellicht in de Stad Wageningen heeft gelezen, is op 4 april 2019 de vergunning 
verleend voor de verbouwing van de Grote Kerk op de Markt. Binnenkort zal gestart 
worden met de werkzaamheden. Voorafgaand daaraan willen wij u graag informeren over 
de uitvoering. 

De werkzaamheden starten op 7 mei  en worden uitgevoerd door restauratiebedrijf De 
Bonth van Hulten b.v. uit Nieuwkuijk. De werkzaamheden worden in twee fases 
uitgevoerd. De eerste fase zal naar verwachting begin 2020 gereed zijn. Over de 
uitvoeringsperiode van de 2e fase wordt u in een later stadium geïnformeerd. In 
bijgevoegde brief van De Bonth van Hulten kunt u nadere praktische informatie lezen 
over de uitvoering.  

Mocht u in het kader van de werkzaamheden vragen hebben, dan kunt u deze stellen 
tijdens de inloopbijeenkomst op 1 mei van 17:30 Tot 18:30 uur in de Grote Kerk. 
Tijdens deze bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van de aannemer en de Stichting 
Grote Kerk Wageningen (SGKW) aanwezig. 

In augustus 2017 heeft de Protestantse Kerk te Wageningen het kerkgebouw over 
gedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). De SOGK heeft tot doel het 
behouden van religieus erfgoed. Om haar monumentale gebouwen toekomstbestendig te 
maken en te behoudenis een gezonde exploitatie noodzakelijk. In Wageningen is voor de 
exploitatie van het kerkgebouw de SGKW opgericht. 

De afgelopen jaren zijn plannen uitgewerkt om de kerk toekomst bestendig te maken. De 
kerk zal aan zowel de buitenzijde als de binnenzijde worden gerestaureerd. Gelijktijdig 
wordt de kerk aan de binnenzijde verbouwd, verduurzaamd en heringericht voor het 
toekomstige nieuwe multifunctionele gebruik. 

Dinsdagavond 4 juni is er een informatiebijeenkomst waarbij de SGKW in samenwerking 
met de Protestantse Gemeente te Wageningen de restauratie- en herinrichtingsplannen 
inhoudelijk toegelicht. Te zijner tijd wordt u daarover, o.a. via de media, geïnformeerd. 

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden dan 
kunt u het beste contact leggen met de aannemer (073-511 9022). Wanneer u meer 
algemene vragen heeft in dit kader, kunt u een bericht sturen aan 
info@grotekerkwageningen.nl. 

 

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 






