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Mót de e bus naer de Huizere mølen in ’t 

Eupenlucht  Museum Arnhem 

Wat een prachtige zonnige dag  was het op 8 

oktober.  Met een goed gevulde bus belang-

stellenden van De Vrienden, Huizer Museum en 

de Historische Kring kwamen we om een uur of 

11 aan. Aldaar overgestapt op de R.E.T. Oude 

Rotterdamse tramstelletjes, die ons door het 

grote park vervoerden. Op naar de koffie! 

Een echte molenaar op klompen  heeft ons in 3 

groepjes  gebracht tot aan de voet van de 

molen. Oh, want stond hij er mooi bij! De 

mensen die goed ter been waren zijn helemaal 

naar boven geklommen. 

 

Alles zag er piekfijn uit en kan echt gebruikt 

worden. Zij staat daar goed de huizer molen. Er 

wordt goed voor gezorgd. Het openlucht 

museum is zeker een bezoek waard. 

 

IN DEZE NIEUWSBRIEF 
Van de voorzitter,  Dromen van participanten,  

Bezoek aan molen, Uitbreiding Beschermd  

Dorpsgebied  

Wij wensen alle vrienden een 

gezellige Kersttijd en een heel 

mooi 2017 . Dat het in het hart van 

het oude dorp maar flink mag 

bruisen.

 

 

 
 

 

De dromen van de participanten Keucheniushof 

Het besluit voor de invulling van het gat aan de 

oostzijde van de Keucheniusstraat is gevallen. Er 

komen woningen, winkels en horeca. Maar in 

onze laatste nieuwsbrief zeiden we het al: er 

moet meer gebeuren om het Oude Dorp 

aantrekkelijk te maken.   

1) Er moet een samenhangende ontwik-

kelstrategeie voor het Centrum komen.  

2) De parkeer- en bevoorradingsproblemen 

in de Keucheniusstraat moeten opgelost 

worden. 

3) Er moet een visie komen op het winkelen 

in het dorp, incl. een opknapbeurt van de 

Blokkerpanden. Welke winkels en waar, 

waar komt de markt, zodat het Oude 

Raadhuisplein een aantrekkelijker 

verblijfsgebied kan worden met horeca 

en terrassen. 

In november presenteerde de gemeente 

plannen voor twintig appartementen aan de 

Oostzijde van de Keucheniusstraat, op de hoek 

van de Tuinstraat. Maar zonder een oplossing 

voor de parkeer- en bevoorradingsproblemen. 

Niemand was blij, want van een 

samenhangende visie op het winkelhart was 

geen sprake. De participanten hebben hier met 

nadruk op gewezen, waardoor er nu onderzoek 

is toegezegd.  Dit was een slecht begin. 

 

Wij vinden het jammer dat er veel aandacht en 

energie is gegaan naar de schetsplannen 

Westpark dorp en Naarderstraat, waardoor deze 

plannen nu in de ijskast zijn beland.   

 

http://www.vriendenvanhetoudedorphuizen.nl/
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Uitbreiding Bescherming karakter Oude Dorp 

Huizen 

 

De bescherming van het karakter van het oude 

dorp is geregeld met de aanwijzing van panden 

tot rijks- of gemeentemonument en met het 

aanduiden van gebieden als beschermd 

dorpsgezicht. Dat dat niet afdoende is, bleek toen 

onlangs voorstellen werden ingediend voor de 

sloop van twee waardevolle panden in het Oude 

Dorp, namelijk een in de Schoolstraat, de ander op 

de hoek van de Valkenaarstraat en de Kerkstraat. 

Het laatste pand is gered door tijdig reageren van 

de buren en de Vrienden en de welwillendheid 

van de eigenaar. De oude hooiberg blijft staan. 

 

Dat dit kon gebeuren wijst erop dat de 

bescherming van het karakter van het Oude Dorp 

niet afdoende is geregeld. Karakteristieke panden 

die niet in een beschermd dorpsgezicht of op de 

monumentenlijst staan mogen nu zonder 

vergunning worden gesloopt. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor de hele Wijgert Kooijbuurt, voor 

het hofje in de Julianastraat, voor de 

Noorderbuurt, voor een aantal panden op de 

Lindenlaan.  Je moet er toch niet aan denken. 

 

Daarom hebben wij het college voorgesteld om 

het hele oude dorp onder het predicaat 

beschermd dorpsgezicht te laten vallen, zodat een 

vergunning aangevraagd moet worden voor sloop 

van panden in het Oude Dorp. Die vergunning 

maakt zorgvuldige toetsing van de sloopaanvraag 

noodzakelijk.  

 

Wijgert Kooijlaan 10 

 

 

 

 

  

  

 

 

Middenweg 1 

 

 

Julianastraat 23 

 

Verborgen Verleden: Toovlucht of Toevlucht 

Je bent er zo voorbij, de paadjes links en rechts 

van nummer 23 in de Koningin Julianastraat. Als 

je op een van de paadjes naar binnen loopt, zie 

je keurige rijtjes kleine woningen, opgetrokken in 

rode baksteen met gele bogen boven ramen 

en deuren. De voordeuren van de woningen zijn 

om en om gesitueerd; de voortuin van het ene 

pand wordt geflankeerd door de achtertuinen 

van de naastliggende panden. Dit woonblok is  

begin 20e eeuw gebouwd voor arme inwoners 

van Huizen, vandaar de naam Toevlucht. Aan 

de straatkant staat een bordje met deze naam. 

Het pand op de kop diende tot 1961 als winkel 

en woning. De woningen zijn klein, nl. twee 

etages met elk een vloeroppervlak van 3,50 x 

7,50 meter, dat is dus 26m2 per verdieping. Nr 19 

is onderkelderd, en heeft dus 26 m2 extra. De 

later gebouwde nummers 31 t/m 35 zijn aan het 

rechter hofje gelegen en vormen een aparte 

huizenrij. In de spouw van nr 31 werd bij 

renovatie een timmermansplank gevonden met 

de datum 2 november 1904 en de namen van 

Cornelis Brasser en Reijer Jongerden, die in 

opdracht werkten voor Lambert van As.  

  

Eens vormden de groene binnenruimten de 

gemeenschappelijke bleek en moestuinen. Nu 

zijn het vriendelijk ogende hofjes met veel groen 

en een keur aan schuren en tuinhuisjes. 

  

 

Met dank aan de Historische Kring Huizen 

 


