
Fietsen langs Wegerif 

De Apeldoornse aannemers- en architectenfamilie Wegerif drukte zo’n honderd jaar geleden een stempel op de 
bouwkunst in Apeldoorn. Als voortrekker van de van oorsprong Engelse kunststroming Arts & Crafts heeft deze familie 
hier tal van woonhuizen en andere gebouwen ontworpen en/of gebouwd die nu nog steeds aan die tijd herinneren. 
Twee generaties van de familie Wegerif, van huis uit aannemers en architecten, waren rond 1900 in Apeldoorn de 
voortrekkers van de van oorsprong Britse kunststroming Arts & Crafts. 
 
Speciaal voor de Open Monumentendagen 2015, met thema 'Kunst en ambacht' is een route samengesteld die langs 
verschillende Wegerif-panden voert. Deze route gaat via diverse Wegerif panden van de Amersfoortseweg tot de in Zuid 
gelegen Metaalbuurt. (De letters verwijzen naar de letters op de plattegrond) 

 
A. Villa Zonneweelde  G. Het Huis met den Klimop N. Parkendaal Lyceum 
B. Villa De halve maan H. Het Hoekhuis O. Menorah 
C. Villa Serena J. Huis De Zwaluw P. CODA  

(Wegerif expositie op 1e verdieping) 
D. Villa Edera  K. Huis de Pasch Q. Kantongerecht 
E. Villa Kamp Links L. Huis Op den Paschviever R. Metaalbuurt 
F. Huis de Klaproos M. Huis De Zeeuwse knoop  
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A. Villa Zonneweelde 
Adres: Amersfoortseweg 11 
Ontwerp: Henk Wegerif 
Bouwjaar: 1913 
Villa Zonneweelde wordt in 1913 gebouwd in opdracht van F.A. Karthaus die 
als legerarts in het Oost-Indisch Leger heeft gediend. Het huis heeft een 
indrukwekkende hal waar het daglicht prachtig binnenkomt door de vide; dit 
is bij de voordeur goed te zien. In het huis bevindt zich een verwarmde serre 
die mogelijk op verzoek van zijn op Java geboren echtgenote in het ontwerp 
is opgenomen. 
Let u vooral op de vorm van het huis en vergelijk deze vorm met het huis De 
Klaproos aan de Burglaan 47. 
 

B. Villa De Halve Maan 
Adres: 1

e
 Beukenlaan 3 

Ontwerp: Chris Wegerif 
Bouwjaar: 1916, Rijksmonument 
Chris Wegerif ontwerpt deze villa in de herfst van 1916 en bouwt deze op 
één van de kavels van de mede door hem opgerichte ‘NV De 
Apeldoornsche Bouwgrond Maatschappij tot exploitatie van het villapark Het 
Loo’. De bijzondere vorm wordt nog eens extra versterkt door de 
witgepleisterde muren. In het ontwerp is de halve maan-vorm goed terug te 
zien in de afbeelding bij de punt van het dak aan de voorkant, in de glas-in-
loodramen en bij het halfronde balkon. De uitbouw aan de rechterzijde heeft 
eveneens een halve maan-vorm. Opvallend aan dit ontwerp is dat de goten 
niet zichtbaar zijn. 
 

C. Villa Serena 
Adres: 1

e
 Beukenlaan 9 

Ontwerp: Chris Wegerif 
Bouwjaar: 1917 
Kenmerkend voor Villa Serena is de eenvoudige hoofdopzet. Het pand 
beschikt over een overdekt terras met balkon op het westen en aan de 
zuidgevel bevindt zich een bes cheiden erker. Deze elementen verzachten 
het wat strenge ontwerp en verhogen de woonkwaliteit. Het oorspronkelijke 
glas-in-lood is helaas verwijderd, evenals de luiken bij ramen en deuren. Let 
u vooral ook op de vorm van de kolommen die het balkon dragen. 
 

D. Villa Edera 
Adres: Eikenlaan 10 
Ontwerp: Chris Wegerif 
Bouwjaar: 1918, Rijksmonument 
Villa Edera wordt in 1918 naar een ontwerp van Chris Wegerif gebouwd. De 
naam is afgeleid van het Latijnse woord Hedera, een klimop. Het bladmotief 
van deze plant is in het ontwerp verwerkt en dit kwam oorspronkelijk ook 
voor bij de daklijst, maar het is nu alleen nog te zien in de gevelsteen en in 
de fraaie glas-in-loodramen. Door het gebruik van platte daken heeft de villa 
een opvallende vorm gekregen; het middenstuk heeft een zadeldak. De 
linkerkant van de villa heeft een uitbouw met een overdekt terras, terwijl de 
rechterkant een overdekt balkon heeft. De vorm van de balustrade is bij 
meerdere Wegerif-panden te zien. Ook dit huis is wit gepleisterd. 
  



E. Villa Kamp Links 
Adres: Jachtlaan 8 
Ontwerp: Chris Wegerif 
Bouwjaar: 1915, Rijksmonument 
Villa Kamp Links vormt de eerste van een reeks opvallende woonhuizen die 
Chris Wegerif voor de wijk Berg en Bos ontworpen en gebouwd heeft en 
waarin hij zelf met zijn gezin is gaan wonen. De architectuur onderscheidt 
zich van de tot dan toe gang bare huizen door een eenvoudige rechthoekige 
hoofdvorm, grof gepleisterde gevels, trapeziumvormige vensters en door het 
gebruik van paars glas in lood in een meetkundig patroon. Chris Wegerif 
past in zijn ontwerpen graag meetkundige figuren zoals trapeziums, ovalen, 
(halve) cirkels en ruiten toe.  
Welke meetkundige figuren kunt u in deze villa ontdekken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Huis De Klaproos 
Adres: Burglaan 47 
Ontwerp: Henk Wegerif 
Bouwjaar: 1906, Gemeentelijk monument. 
Op de tekeningen voor dit woonhuis zijn de invloeden van Chris Wegerif 
goed te zien. Het ontwerp is echter van Henk Wegerif en hij maakte dit op 
18-jarige leeftijd voor de uit Friesland afkomstige jonge onderwijzer Anne 
Schilstra, één van zijn vrienden. Ook bij dit huis is de trapeziumvorm goed te 
zien en let u vooral ook eens op de aparte vorm van de schoorstenen. De 
naam van het huis staat boven de voordeur en op de luiken zijn klaprozen 
geschilderd. Henk Wegerif hield bij zijn ontwerpen rekening met de wensen 
van de toekomstige bewoners, maar niet zonder er ook zijn eigen stempel 
op te drukken. 
 

G. Het huis met den Klimop 
Adres: Sumatralaan 26 
Ontwerp: Henk Wegerif 
Bouwjaar: 1912, Gemeentelijk monument 
Het huis met den Klimop wordt in 1912 naar ontwerp van Henk Wegerif 
gebouwd. Door toepassing van een torenachtig volume markeert dit pand 
heel duidelijk de hoek van de straat. Het heeft een eenvoudig uiterlijk dat 
verlevendigd wordt door twee kleine erkers en vlechtwerk in de topgevels. 
Dit vlechtwerk (siermetselwerk) bevindt zich aan de achter- en rechterkant 
van het huis en dit is vooral goed te zien wanneer u bij het huis schuin aan 
de overzijde gaat staan. De erker naast de voordeur raakt de grond niet, iets 
dat je vooral in Engeland ziet en een ‘oriel window’ wordt genoemd. De 
linkerkant van het huis is helaas niet meer zichtbaar. Het huis is later 
gedeeltelijk wit geschilderd. Heel bijzonder is de voordeur met de afbeelding 
van klimop. 
 

H. Het Hoekhuis 
Adres: Sumatralaan 19 
Ontwerp: Henk Wegerif 
Bouwjaar: 1914, Gemeentelijk monument 
Door zijn L-vorm is Het Hoekhuis heel anders dan de andere ontwerpen die 
Henk Wegerif in zijn (tot dan toe) prille loopbaan heeft gerealiseerd. In de 
binnenhoek plaatst hij de hal die een gebogen vorm heeft. Deze vorm trekt 
hij door naar boven, in de met glas in lood bezette gevel. Bovenaan ziet u de 
gemetselde topgevels die met vlechtwerk zijn uitgevoerd. Dit vlechtwerk is 
een vorm van siermetselwerk die voor extra stevigheid zorgt en die hij graag 
in zijn ontwerpen toepast. 
  



J. Huis De Zwaluw 
Adres: Billitonlaan 54 
Ontwerp: Henk Wegerif 
Bouwjaar: 1914, Gemeentelijk monument 
Behalve dit huis aan de Billitonlaan 54 (De Zwaluw) heeft Henk Wegerif ook 
nog huizen gebouwd op nummer 31, 35, 37, 38, 39 en 52 met onder andere 
namen als De Leeuwerik en De Merel. Veel van zijn huizen kregen 
overigens namen uit de natuur. De Zwaluw, De Leeuwerik en De Merel zijn 
alle drie in 1914 gebouwd, maar het zijn toch stuk voor stuk totaal 
verschillende woonhuizen. 
Ook bij De Zwaluw gebruikt Henk Wegerif meetkundige figuren. De 
voorgevel loopt ter hoogte van de dakgoot iets uit waardoor de goot vanaf 
de straat niet zichtbaar is; iets dat hij vaker toepast. Waar bent u dit ook 
tegengekomen? 
 

K. Huis de Pasch 
Adres: Regentesselaan 11  
Ontwerp: Henk Wegerif 
Bouwjaar: 1912, Gemeentelijk monument 
Tegen het eind van 1911 werkt Henk Wegerif aan het ontwerp voor zijn 
eigen woonhuis dat hij vernoemt naar het voormalige landgoed De Pasch. 
Het is een sober ontwerp, zoals op de definitieve tekeningen van januari 
1912 goed te zien is. Het huis heeft aan twee zijden een halfronde aanbouw 
in de vorm van een overdekte entree en een overdekt terras. Deze halfronde 
vormen komen ook terug in de vormgeving van de dakkapellen en van de 
voorgevel. Aan deze vormen is goed te zien dat hij sterk beïnvloed werd 
door het werk van zijn oom Chris. 
Let u bij dit huis op de vorm van de pilaren van het terras en op de poten 
van het meubilair dat daar staat.  
 
 

L. Huis Op den Paschviever  
Adres: Regentesselaan 12 
Ontwerp: Henk Wegerif 
Bouwjaar: 1914, Rijksmonument 
Op den Paschviever wordt in 1914 gebouwd en is genoemd naar een oude 
vijver op diezelfde locatie. Het is het atelier voor Agathe, de zus van Henk 
en het heeft aan de noordkant (linkerzijde) dubbelhoge ramen voor het 
benodigde daglicht. Ook bij dit huis zijn de ovaal- en trapeziumvorm goed te 
zien en zijn er verschillende glas-in-loodramen. 
Let u ook eens op de schoorstenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Huis De Zeeuwshe Knoop 
Adres: Tutein Noltheniuslaan 14 
Ontwerp: Chris Wegerif 
Bouwjaar: 1909, Rijksmonument 
Chris Wegerif ontwerpt De Zeeuwshe Knoop in 1909 voor de uit Zeeland 
afkomstige beeldhouwer Pieter Puype (1874-1942). Puype is onder andere 
bekend geworden door zijn ontwerp van de Kwartjesfontein in de vijver bij 
Marialust en het monument van Koning Willem I op het Raadhuisplein. De 
naam verwijst naar de gouden knoop die vroeger door vissers werd 
gedragen en die als betalingsmiddel diende voor de uitvaart. Wanneer u 
naar het hoogste puntje van het dak kijkt, ziet u een afbeelding van deze 
knoop. In de gevels zijn gestileerde weergaven van delen van de Zeeuwse 
klederdracht verwerkt. Het atelier bevindt zich links van het woonhuis. 
Let u ook eens op de mysterieuze spelling in de naam van het huis. 
  



N. Parkendaal Lyceum / Het Inspiratiehuis 
Adres: Regentesselaan 8 
Ontwerp: Henk Wegerif 
Bouwjaar: 1911, Gemeentelijk monument 
Op initiatief van gemeenteraadslid Jan Esmeijer en de Apeldoornse 
vrijmetselaarsloge De Veluwe krijgt de jonge Henk Wegerif de opdracht om 
een ontwerp te maken voor een Leesmuseum. Apeldoorn krijgt hiermee de 
eerste, als zodanig gebouwde, openbare bibliotheek van Nederland! 
Wanneer het gebouw op 2 januari 1912 wordt geopend, wordt Henk Wegerif 
in de Apeldoornsche Courant genoemd als “iemand met veel talenten wiens 
optreden op het gebied der bouwkunst voor Apeldoorn zegenrijke gevolgen 
kan hebben.” 
Let u ook vooral ook op de overeenkomst van vormen van Huis De Pasch, Regentesselaan 11. 
In het voormalige Leesmuseum is nu Het Parkendaal Lyceum gevestigd, een particuliere school voor mavo, havo en vwo. 
De voormalige leeszaal van de bibliotheek is nu de studiezaal waar leerlingen onder begeleiding studeren. De combinatie 
van een kleinschalig gebouw in een veilige buurt en het huiselijke karakter zorgen voor een prettige leeromgeving. 
Daarnaast hebben de leerlingen ook les in het Odd Fellowhuis aan de Deventerstraat 38 dat zich op loopafstand bevindt.  
 

O. Menorah (voormalig Minervatheater) 
Adres: Paslaan 11 
Ontwerp: Chris Wegerif 
Bouwjaar: 1920, Rijksmonument 
Bioscooptheater Minerva wordt 6 december 1920 officieel in gebruik 
genomen. Volgens de Apeldoornsche Courant getuigt het ontwerp van Chris 
Wegerif van “een nieuwe richting in de architectuur, een breken met den 
sleur, waarin we hier in Apeldoorn vastgeroest zijn.” Minerva is een 
functioneel gebouw dat door de toepassing van glas in lood en door de 
vrijstaande kolommen die bekroond zijn met stenen toortsen aan een 
kunsttempel doet denken. Aan weerszijden van de entree bevonden zich 
ook nog twee winkels. 
Vergelijkt u het huidige gebouw eens met bovenstaande afbeelding van het  
oorspronkelijke gebouw 
 

Q. Kantongerecht 
(voormalig Welkooppand / CoöperatieveLandbouwers Handelsvereeniging) 
Adres: Stationsstraat 104 
Ontwerp: Henk Wegerif 
Bouwjaar: 1922, Rijksmonument 
Het pand heeft op veel plaatsen bijzonder metselwerk en bij beide entrees 
bevinden zich ronde pilasters, halfronde ramen en afgeronde hoeken. Voor 
de constructie heeft Henk Wegerif beton toegepast, in die tijd een vrij nieuw 
materiaal. De voorzijde was vroeger in gebruik als winkel en aan de 
achterzijde bevond zich een grote opslagruimte met maalderij, silo’s en laad- 
en losvloeren. Dit rijksmonument is sinds 2003 in gebruik als zittingsplaats 
voor de sector kanton van de rechtbank in Zutphen. 
Tip: Kijkt u eens goed naar de voorstellingen in de glas-in-loodramen: in de 
voorgevel hebben ze betrekking op de seizoenen en in de zijgevel wordt de  
landbouw verbeeld. 
 

R. Metaalbuurt (Houtjesdorp) 
Adres: Omgeving Bronsweg, Houtweg, Tinweg 
Ontwerp: Henk Wegerif 
Bouwjaar: 1917, Gemeentelijk monument 
Apeldoorn groeide aan het begin van de twintigste eeuw snel en met de 
komst van onder andere papierfabrieken, wasserijen, de Nettenfabriek, 
Zwitsal en Talens nam de industriële bedrijvigheid sterk toe. Deze 
bedrijven zorgden voor veel werkgelegenheid en voor al die (extra) 
arbeiders moesten woningen gebouwd worden. Woningbouwvereniging De 
Goede Woning gaf Henk Wegerif daarom de opdracht om een woonwijk te 
ontwerpen. Op de plek waar vroeger de boerderij van Johannes Houtjes 
heeft gestaan, ontwerpt hij een wijk met 98 woningen in 5 verschillende 
typen. Daar komt de naam Houtjesdorp vandaan. 
  



Meer over de familie Wegerif 
 

Chris Wegerif(1859-1920) 
Chris groeit op als zoon van een aannemer en neemt op 24-jarige leeftijd het 
bedrijf van zijn vader over. Door zelfstudie en gedreven ondernemerschap 
krijgt hij steeds meer opdrachten en al gauw moet hij zijn werkplaats 
uitbreiden. Na 1900 gaat Chris Wegerif onder andere ook villa’s ontwerpen 
waarbij hij zich ook bezighoudt met de vormgeving van het interieur. Een 
aantal hiervan is in deze route opgenomen zoals bijvoorbeeld De Zeeuwshe 
Knoop aan de Tutein Noltheniuslaan 14 dat één van zijn eerste ontwerpen 
is. Chris Wegerif was in 1901 één van de vijf oprichters van de 
Ambachtsschool waar Puype werd aangesteld als tekenleraar; hij maakte ter 
gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum van de school een bronzen 
plaquette van de oprichters. 
 
 

Agathe Wegerif-Gravestein (1867-1944) 
Chris Wegerif trouwt in 1890 met de kunstzinnige 
Agathe Gravestein. Zij is vooral bekend door haar 
experimenten in de batikkunst en had haar eigen 
batikatelier waar 25 tot 30 meisjes werkten. Agathe 
reisde veel door Europa om in meerdere talen (die ze 
zichzelf had aangeleerd) lezingen te geven over 
moderne kunst. Ze hield niet van Apeldoorn, en de 
 Apeldoornse bevolking hield niet van haar. Doordat  
ze zich nogal mondain kleedde, viel ze in het  
behoudende dorp nogal uit de toon - iets waar ze zich  
overigens niets van aantrok. 
 
 
 
 

Henk Wegerif (1888-1963) 
Henk Wegerif is de zoon van een Apeldoornse aannemer en de neef van 
Chris Wegerif. Henk werkt korte tijd bij het aannemersbedrijf van zijn vader 
omdat zijn vader een dure opleiding tot architect in Delft niet nodig vindt. 
Toch wil Henk zelf ontwerpen maken in plaats van alleen maar de 
ontwerpen van anderen uitvoeren. Op 21-jarige leeftijd start hij daarom zijn 
eigen bureau, dat al snel groeit. In 1909 schrijft hij zich in bij de 
Amsterdamse Academie voor de Bouwkunst, maar omdat hij veel 
opdrachten heeft, komt van die studie weinig terecht. In de tijd dat Henk in 
Apeldoorn woont en werkt, bouwt hij onder andere woonhuizen, villa’s, het 
Leesmuseum en arbeiderswoningen in de Metaalbuurt. Zijn eerste ontwerp 
is het huis De Klaproos aan de Burglaan 47. In 1925 verhuist Henk Wegerif 
naar Wassenaar waar hij voor niet alleen voor die plaats maar ook voor 
andere plaatsen nieuwe ontwerpen maakt. Een van zijn laatste ontwerpen is 
het crematorium in Groningen dat in 1960 wordt opgeleverd. 
Daarnaast schreef hij ook boeken, waaronder de vierdelige reeks 
'Bouwmeesters der Middeleeuwen'en het bekende 'Van bouwen en wonen.' 
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