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“Hier kan ik mezelf zijn, even tot rust komen. Een plek waar je je even kunt terugtrekken, 
maar ook heel gemakkelijk een praatje met anderen kunt maken. Niks moet, gewoon lekker 
in een vertrouwde omgeving. Hapje eten, praatje, kopje koffie, wat lezen. En het is hier ook 
nog eens mooi en verzorgd.” 

Tekst en foto's:  Gerrit Groeneveld

Markt 17 in Wageningen: 
bijzonder project van gezamenlijke kerken  

Inloopcentrum met hoog 
‘terugkeergehalte’

UIT DE PRAKTIJK

A
rjo de Waal (49) is een van de 
regelmatige bezoekers van 
Inloopcentrum Markt 17 in 

het  centrum van Wageningen. Hij 
omschrijft op geheel eigen wijze de 
filosofie van het Inloophuis. Een voor-
ziening in het hart van Wageningen, 
waar mensen in alle soorten en ma-
ten drie keer per week kunnen bin-
nenlopen. Voor een praatje, spelletje 
en een hapje. Geen vast omlijnde 
doelgroep, maar gewoon iedereen 
die daar behoefte aan heeft. 

‘Markt 17’ is open sinds december 
2011. Sander Schot (38), diaken, is 
van meet af aan nauw betrokken 
geweest bij het project. De gedachte 
voor een inloophuis komt van 

diaconaal werker Martin Mensink. 
Een jaar of vier terug liep hij rond 
met het idee voor een inloopcen-
trum in Wageningen. Hij stelde vast 
dat daar behoefte aan was. Sander 
Schot: “Mensen uit Wageningen 
bleken de moeite te nemen om een 
dergelijke voorziening in Ede te 
bezoeken en blijkbaar was er dus 
bestaansrecht.” Die veronderstelling 
werd bevestigd door een onderzoek 
van een aantal studenten en de 
zeven kerken in Wageningen waren 
het snel eens: er zou een stichting 
‘Wageningen Diaconaal Centrum’ 
komen en die zou het dienstgebouw 
van de protestantse kerk aan de 
Markt gaan huren en het Inloopcen-
trum exploiteren.

Eigen imago
“We wilden een mooie voorziening. 
Niet zomaar een gebouw met oude 
tafels en stoelen. We wilden een 
visitekaartje. Een interieur dat er 
goed uit zou zien, waar mensen 
graag komen. We hadden voor de 
verbouwing 80.000 euro nodig. 
Bedrijven uit Wageningen hebben 
dat – vaak ook in natura – opge-
bracht samen met een aantal 
fondsen die we hebben benaderd. 
En de architecten hebben vrijwel 
kosteloos hun werk gedaan.”

Het resultaat van de inspanningen 
en de inhoudelijke overpeinzingen is 
een inloopcentrum dat een geheel 
eigen imago heeft. “We hebben 
bewust geen doelgroep omschre-
ven. Het is ook zeker niet zo dat er 
alleen mensen met allerlei proble-
men komen. Alles is hier 
bespreekbaar, maar het is vooral 
een plaats waar mensen mens 
kunnen zijn. Een plek waar contact 
leggen vaak een stuk gemakkelijker 
is dan in de eigen omgeving. 
Mensen die hier eenmaal zijn 
geweest, komen steeds weer 
terug.”

Op een willekeurige dinsdagavond 
zitten er zeker dertig mensen in het 
inloopcentrum, jong, oud, man, 
vrouw, donker en licht. De gezellig-
heid komt je tegemoet. Niemand die 
vreemd opkijkt als een ‘nieuw 
gezicht’ binnenloopt. De gastvrijheid 
staat bovenaan de menukaart. “We 
werken hier met bijna 60 vrijwilli-
gers. Allemaal hebben ze een 
training gehad in het omgaan met 
gasten. We willen als christenen  Sander Schot: Iedereen is hier welkom.
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present zijn midden in de samenle-
ving; de mensen gastvrij ontvangen 
en gewoon beschikbaar zijn. Het is 
geen evangelisatie-project. Er staat 
hier niemand bij de deur die vraagt 
van welke kerk je bent en of je wel 
van een kerk bent. Als je hier komt 
voor een maaltijd en een praatje 
over het weer, prima. Maar een 
ander of verdiepend gesprek is ook 
mogelijk. Ieder kan die keus 
maken.”

Twee avonden per week
Met veel genoegen kijkt Sander 
Schot terug op de zogenoemde 
kerngroep. Dat bestond uit mensen 
vanuit de verschillende kerken met 
een speciale en voor het project 
bruikbare achtergrond. “Financieel 
deskundigen, managers, van alles. 
Het was een prima groep die een 
hoop werk heeft verzet. Verschil-
lende leden zijn langere tijd zeker 
een tot twee avonden per week 
kwijt geweest aan het project, maar 
het was de moeite waard. We 
hebben nu een inloopcentrum dat 
eerst voor twee jaar draait, maar bij 
bewezen bestaansrecht vermoede-
lijk nog vele jaren zal doorgaan.”

Drie keer per week nu staan de 
deuren van Markt 17 in de avond 
open. Voor een bedrag van 4 euro 
krijgen de bezoekers desgewenst 
een complete maaltijd voorgescho-
teld, inclusief toetje. Daarnaast is 
het inloopcentrum op de zondag-
middag geopend. Mocht de 
behoefte er zijn dan is er volgens 
Sander Schot in principe geen 
belemmering voor uitbreiding en 
verruiming van de openingstijden. 

 Arjo de Waal: Gewoon even lekker in een 

    vertrouwde omgeving. Wat lezen of wat kletsen. 

Maar het vergt wel een enorme 
operatie en uitgekiende logistiek. 
“We doen hier alles met vrijwilligers 
op de deeltijdkracht van coördinator 
Jaap de Graaff na. Alle maaltijden 
maken we in eigen huis. En het is 
natuurlijk niet alleen het bereiden, 
maar ook de inkoop. Om dat drie 
keer in de week te doen voor 30 
mensen is al een hele klus.” 

Van meet af aan hebben de initia-
tiefnemers willen benadrukken dat 
het Inloopcentrum zoveel mogelijk 
deel moet uitmaken van de Wage-
ningse samenleving. “Al in een 
vroeg stadium hebben we de 
wethouder Stella Efde uitgenodigd 
en betrokken bij het project. Zij heeft 
het steeds gevolgd en het in april dit 
jaar officieel geopend.” 

Moeilijker
Het opzetten van Markt 17 was een 
flinke onderneming, maar Sander 
Schot realiseert zich dat het waar- 
borgen van de continuïteit nog een 
slagje moeilijker is. Maar daar wordt 
goed over nagedacht. Er is bijvoor-
beeld een club ‘Vrienden van Markt 
17’ in het leven geroepen. Lang-
zaam maar zeker breidt de 
vriendengroep uit. Voor een klein 
bedrag (vanaf 5 euro) kunnen de 
vrienden het inloopcentrum 
steunen. Zij krijgen een paar keer 
per jaar het zogenoemde Markt-
briefje in de bus waarin de voor-  
naamste ontwikkelingen van Markt 
17 staan. Verder worden ze een keer 
per jaar uitgenodigd om aan te 
schuiven bij de speciale vrienden-
maaltijd van Markt 17. Naast ‘de 
vrienden’ probeert de stichting 

zoveel mogelijk sponsors te 
verwerven die bij willen dragen aan 
de structurele aanwezigheid van het 
inloopcentrum in Wageningen.  

Gerrit Groeneveld is freelance journalist 
en fotograaf


