
Röntgen  
Stadswandeling
De ontdekker van de röntgenstralen

Ontdek het verhaal van 
deze wereldberoemde 
Apeldoorner 



1. Met de rug naar de ingang van CODA loop je naar rechts 
en ga je vervolgens rechtsaf om het gebouw van CODA 
heen, de Roggestraat in.

2. Ga vervolgens de eerste straat rechts, de Museum
passage in

3. Aan je linkerhand zie je het ACEC gebouw, dat staat 
voor Apeldoorns Centrum voor Eigentijdse Cultuur; een 
uniek bedrijfsverzamelgebouw met een expositieruimte 
en sfeervol café. De expositieruimte met maandelijks 
andere kunstwerken en het café op de begane grond zijn 
open van vrijdag t/m zondag en zijn gratis toegankelijk. 

4. Ga aan het einde van de straat linksaf. Je bent nu op 
het Caterplein, een populair horecaplein. Je loopt naar 
links het plein over. De straat direct links is het Beekpark, 
die laat je links liggen. Je loopt de andere straat in, de 
Hoofdstraat, waar rechts Café de Babbel zit. Iets 
verderop, het laatste café aan de linkerhand, is het oude 
woonhuis van de familie Röntgen. Scan de QRcode op 
de voordeur.

Röntgenstralen, wie kent ze niet? 
Bij het maken van een röntgenfoto 
in het ziekenhuis, de bagagescanner 
op Schiphol maar ook voor de 
restauratie van schilderijen wordt 
gebruik gemaakt van röntgenstralen. 
Maar weet je dat de ontdekker van 
de röntgenstralen, Wilhelm Conrad 
Röntgen, in Apeldoorn is opgegroeid? 
Door zijn baanbrekende ontdekking 
ontvangt hij in 1901 als allereerste de 
Nobelprijs voor Natuurkunde.  

Deze Röntgen stadswandeling leidt je 
langs plekken waar hij gewoond heeft, 
op school heeft gezeten en waar hij 
getrouwd is en geeft je een beeld hoe 
zijn jeugd was in Apeldoorn. 

Tegelijkertijd ontdek je de mooie plekjes 
rondom de binnenstad waaronder de 
Grote Kerk, stadspark Oranjepark en 
de Van Kinsbergenstraat, een straat 
met prachtige jugendstilpanden. De 
wandeling is circa drie kilometer lang en 
neemt een uur in beslag. 
Veel plezier met het ontdekken! 
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Het ouderlijk huis van Röntgen 

Wilhelm Conrad Röntgen wordt op 27 maart 1845 geboren 
in het Duitse Lennep als enig kind van Friedrich Röntgen en 
de Nederlandse Charlotte Frowein.  Als Willem, zoals zijn 
moeder hem noemt, drie jaar is verhuist hij met zijn vader 
en moeder naar Apeldoorn. In 1850 laat zijn vader een huis 
bouwen aan de Dorpstraat (nu Hoofdstraat 171). Willem legt 
als vijfjarige de eerste steen met daarin zijn initialen: ‘W.C.R.’ 
en de datum 21. 10. 1850. Die steen zit er nog steeds, achter 
de bar van het café dat nu in het woonhuis zit. Voor zijn 
woonhuis vind je in de bestrating een grote gedenksteen ter 
gelegenheid van het jubileumjaar 2020, het jaar dat het 125 
jaar geleden was dat Röntgen de röntgenstraling ontdekte 
en het was ook zijn 175e geboortejaar.

5. Loop verder rechtdoor en blijf aan de rechterkant van de 
weg. Aan je linkerhand zie je twee monumentale panden. 

 Het eerste monumentale pand naast het oude woonhuis 
van de Röntgens, was in de tijd van Röntgen de woning 
van dokter Walter en zijn gezin. Een zoon van dokter 
Walter, ook Willem genaamd, was het beste vriendje van 
Willem Röntgen. Deze buurjongen werd later notaris en 
grootgrondbezitter. Hij liet voor zichzelf een woonhuis 
met notariskantoor bouwen dat we nu kennen als 
restaurant De Wilde Pieters. 

6. Volg de weg rechtdoor, richting Loolaan.
7.  De volgende zijstraat stond vroeger bekend als de 

Parkweg, maar kreeg in 1967 tijdens een congres van 
de Nederlandse Vereniging voor Radiologie de naam 
Professor Röntgenstraat, als eerbetoon aan deze 
wereldberoemde Apeldoorner.

8.  Loop verder op de Loolaan rechtdoor tot het kruispunt. 
Aan de overkant zie je de Grote Kerk. 
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Röntgen 
getrouwd 
in Apeldoorn  

In 1865, Willem is dan 20, gaat 
hij naar Technische Hochschule 
in Zurich, Zwitserland. Zijn 
medestudenten noemen hem 
‘Appeldorn’. In een studentencafé 
in Zurich ontmoet hij zijn liefde, 
Anna Bertha Ludwig. In 1872,  
kondigen ze hun huwelijk aan 
in de Apeldoornsche Courant. 
Voorafgaand aan haar huwelijk 
verblijft Bertha een paar maanden 
bij haar schoonmoeder in 
Apeldoorn om de fijne kneepjes 
van de Nederlandse huishouding 
onder de knie te krijgen. 
De huwelijksplechtigheid wordt 
voltrokken in het Raadhuis en 
kerkelijk bezegeld in de Nieuwe 
Kerk. Deze kerk brandt af in 1890, 
waarna op dezelfde plek de huidige 
Grote Kerk wordt gebouwd. 
Het pasgetrouwde stel gaat na 
hun huwelijk terug naar Duitsland, 
waar Willem carrière maakt en 
achtereenvolgens hoogleraar 
natuurkunde wordt aan diverse 
universiteiten. Het echtpaar krijgt 
zelf geen kinderen, maar adopteert 
het nichtje van Anna Bertha.

Over de Grote Kerk

Tegenwoordig staat op de plek van de Nieuwe Kerk de 
Grote Kerk. Een jaar na de brand van de Nieuwe Kerk wordt 
de eerste steen van de huidige Grote Kerk gelegd door de 
toen 10jarige prinses Wilhelmina. In de kerk bevindt zich de 
zogenaamde Koninginnebank, die ook wel Wilhelminabank, 
of Hofbank wordt genoemd. Een speciale ingang van de 
kerk (onder de toren) verschaft toegang tot deze ereplaats. 
Tot 1985 waren zowel deze ingang en de Hofbank alleen 
toegankelijk voor leden van de Koninklijke familie. De kerk 
wordt van tijd tot tijd nog steeds door de koninklijke familie 
bezocht.

De Nieuwe Kerk waar de huwelijksinzegening plaatsvond.
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De schooltijd van Röntgen

Op de plek van het Inspiratiehuis stond tot 1910 huis de 
Pasch met daarin een privéschool gevestigd waar Willem 
Rontgen van zijn 5 tot 17e les kreeg.  De school van Meester 
Hermannus van Doorn was een combinatie van een lagere 
school en onderbouw middelbare school. Het was een 
zogenaamde Franse school, waar geen Latijn en Grieks 
werd onderwezen. Al op jonge leeftijd heeft Willem veel 
belangstelling voor natuur en techniek. Op zeventienjarige 
leeftijd verhuist hij naar Utrecht voor zijn studie aan de 
Technische School. Hij woont in Utrecht in bij het gezin van 
Jan Willem Gunning, docent scheikunde aan de Technische 
School en de Universiteit Utrecht.
Als hij 20 jaar oud is verlaat hij Nederland en gaat hij naar de 
Technische Hochshule in Zürich (Zwitserland). Na drie jaar is 
hij ingenieur en verdiept hij zich daarna in de natuurkunde. 
Op 23jarige leeftijd promoveert hij. 

9. Loop voor het stoplicht rechtsaf, de Kerklaan in. Aan de 
overkant zie je het gebouw ‘De Apotheek’. De naam van 
dit gebouw refereert aan de apotheek die hier gevestigd 
was van 1930 tot 2010. Tegenwoordig is het in gebruik 
als kantoor.

10. Ga bij het stoplicht links (de Meester van Rhemenslaan in). 
Loop schuin het voetpad op,  over het onverharde pad   
door het Oranjepark naar de muziektent, links naast de 
vijver. Onderweg naar school was Willem al geboeid door 
de natuur op het landgoed. De aankoop van het landgoed 
De Pasch door de fabrikant en grootgrondbezitter H.C. 
van der Houven van Oordt in 1874 was het begin van 
de ontwikkeling van het gebied. Uiteindelijk is een groot 
deel van het landgoed verkaveld voor de bouw van 
villa’s, het andere deel werd bestemd als wandelpark, het 
Oranjepark. Het ontwerp van dit park was geïnspireerd 
door de in Engeland ontstane landschapsstijl waarmee 
een romantische, schilderachtige opgezette, groene 
wijk zou ontstaan. In het midden van het park vind 
je de muziektent. In de zomermaanden kun je hier op 
zondagmiddag terecht voor livemuziek.

11. Met de muziektent aan je rechterhand ga je bij de 
stenen bank rechtsaf richting de brug en dan vóór de 
brug het eerste pad linksaf. Aan het eind kom je op de 
Regentesselaan. Op deze weg houd je rechts aan.

12. Loop 200 meter door en aan je linkerhand zie je bij de 
Tkruising met de Paslaan ‘het Inspiratiehuis’, het huis 
met de halfronde vormen in de gevel. Een ontwerp van 
de bekende Apeldoorn architect Wegerif.
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Röntgen maakt 
het onzichtbare zichtbaar

Röntgen wereldnieuws met zijn ontdekking 
Eind 1895, hij is dan al 50 jaar, doet Röntgen de ontdekking 
die hem op slag wereldberoemd maakt en die een 
aardverschuiving in de geneeskunde heeft teweeggebracht.  
De allereerste röntgenfoto’s maakt hij in november 1895 zelf 
van allerlei voorwerpen in zijn laboratorium. Op 22 december 
1895, maakt hij de beroemde röntgenfoto van de hand van 
zijn vrouw Anna Berta, met trouwring. Zij was zijn eerste 
proefpersoon. Als zij haar botjes ziet, roept zij verschrikt: ‘Ik 
heb mijn eigen dood gezien!”. 
De straling waarmee hij in staat is om door de huid en het 
weefsel heen de botten te zien, noemt hijzelf ‘Xstralen’. 
Hij stuurt zijn bevindingen met foto’s naar verschillende 
collega’s in Europa. Een volledige set van deze foto’s is nog 
altijd te bekijken in het Teylers museum in Haarlem.

Het wetenschappelijk artikel dat Röntgen over zijn 
ontdekking schrijft, wordt eind december 1895 gepubliceerd. 
Het nieuws bereikte ook Apeldoorn. Al gelijk in februari 
1896 belegde de Apeldoornse Natuurkundige Vereniging 
een leerzame avond in de sociëteit aan de Kerklaan waar 
belangstellenden kennis konden nemen van de Xstralen van 
voormalig dorpsgenoot Willem Röntgen. 

Dit witte pand was vroeger de plek waar de ‘Vereniging 
Societeit Apeldoorn’ bijeen kwam. Tegenwoordig is Sizzles 
at the Park in het pand gevestigd waar je terecht kunt voor 
koffie, lunch, borrel en diner. 

13. Ga tegenover Het Inspiratiehuis de Paslaan in
14.  Loop rechtdoor tot aan de kruising.
15.  Steek over bij stoplicht en ga dan rechts, de Kerklaan in
16.  Aan je linkerhand zie je Sizzles at the Park. 
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Nobelprijs voor Röntgen

Willem Röntgen was bescheiden. In 1901 ontving hij de 
allereerste Nobelprijs voor de Natuurkunde. Röntgen schonk 
de geldprijs aan de Universiteit van München, waar hij 
inmiddels hoogleraar was. Hij weigerde op morele gronden 
patent aan te vragen op zijn ontdekking. Evenmin wilde 
hij dat de door hem ontdekte Xstralen naar hem zouden 
worden genoemd. Röntgen stierf op 10 februari 1923 op 
78jarige leeftijd in München.

17.  Loop terug naar het stoplicht en ga dan rechtsaf, verder 
de Paslaan in, richting Hoofdstraat. Je ziet halverwege 
aan je rechterhand een gebouw met de naam Menorah. 
Dit pand uit 1918 was vroeger bekend als de Minerva 
bioscoop, een van de eerste bioscopen in Nederland. 
De artdeco bouwstijl van dit gebouw toont sterke 
overeenkomsten met het beroemde Tuschinski theater 
in Amsterdam dat een paar jaar later werd opgeleverd. 

18. Ga op het kruispunt Paslaan/Hoofdstraat linksaf de 
Hoofdstraat in, en daarna  de eerste straat rechts, de 
Van Kinsbergenstraat in. Aan het begin van deze straat 
vind je een gelijksoortige gedenksteen als voor het oude 
woonhuis van Röntgen ligt. 

 Als je omhoog kijkt, zie in je deze straat veel Jugendstil. 
De Jugendstil (Art Nouveau) is een kunststroming die 
tussen 1880 en 1914 op verschillende plaatsen in Europa 
opkwam. 

19.  Loop de straat uit en ga naar rechts.
20. Ga eerste straat links, aan de rechterkant zie je CODA, 

eindpunt en beginpunt van deze rondwandeling. 
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Ontdek nog meer over deze 
wereldberoemde Apeldoorner

CODA Apeldoorn 
Wie meer over Röntgen wil weten, kan op de eerste 
verdieping in CODA Centrale Bibliotheek terecht bij 
Röntgenpaviljoen. Hier wordt niet alleen meer verteld over 
wie Röntgen was, maar ook over de talrijke toepassingen van 
de röntgenstralen in de geneeskunde, wetenschap, techniek, 
kunst en röntgenastronomie. Je kunt je ontdekkingsreis nóg 
verder voortzetten bij het Röntgenpaviljoen in de Showroom 
van CODA ExperienceLab. Hier ontdek je bijvoorbeeld hoe 
je met behulp van röntgenstralen kunst kunt maken. Beide 
paviljoens zijn tijdens de reguliere openingstijden van CODA 
gratis te bezoeken.

Meer informatie over Röntgen? 
Bekijk de website rontgenapeldoorn.nl

Stadswandeling met gids
Tijdens een stadswandeling met gids ontdek je van alles over 
de geschiedenis van de stad, leer je interessante feitjes en 
ontdek je unieke plekken. Het Apeldoorns Gidsen Collectief 
organiseert diverse stadswandelingen. Bekijk het actuele 
programma op apeldoornsgidsencollectief.nl

Deze route is een initiatief van Stichting Röntgen Apeldoorn, 
Apeldoorns Gidsen Collectief, Erfgoed Platform Apeldoorn en 
Apeldoorn Partners.  
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