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UIT DE OUDE DOOS 
 

HOTEL “ WELGELEGEN” 
 

Bovengenoemd hotel vormde met de gebroeders J. en G. van Laar, eens een begrip voor Ede. De eerste 
was eigenaar van hotel “Welgelegen” bij het station en zijn broer beheerde het aloude logement “De 
Posthoorn” in het dorp. Voor vreemdelingen die per trein arriveerden, betekende “Welgelegen” de 
eerste aanloop. Zij dronken daar een kop koffie en informeerden naar verder vervoer, want het station 
lag een eind van de bewoonde wereld.  

Nu bezat “De Posthoorn” een stalhouderij en om aan dergelijke verzoeken vlot te kunnen voldoen 
hadden de broers tussen hun bedrijven een eigen telefoonverbinding laten aanleggen. Dat was in 1883 
voor de gemeenteraad aanleiding de naam Achterstraat, waarlangs een deel van de lijn liep, te 
veranderen in Telefoonweg, zodat nog heden ten dage dit particuliere initiatief voortleeft. 

 

 

De Posthoorn met stalhouderij aan de overkant. ca 1903 

 

In 1912 werd hotel “Welgelegen” overgenomen door de heer Joh. van de Berg, geen onbekende in het 
horecabedrijf, want voordien bezat hij café “Nieuw Ede” aan de Parkweg. Vanaf die tijd tot 1940 
zouden zowel hotel als eigenaar grote bekendheid verwerven. Het werd een gelegenheid van standing:  
grote bar, ruime eetzaal en afzonderlijk biljart- en leeskamers. 



 

Hotel Welgelegen ca 1912 

 

De keuken bezat al gauw een goede naam en pensiongasten uit het gehele land vonden hun weg naar 
“Welgelegen”. Voor de aardigheid enkele tarieven uit de jaren dertig: logies met ontbijt kostte f. 2,50 
per persoon, voor een balkonkamer moest twee kwartjes meer betaald worden. Hetzelfde gold voor 
volledig pension dat respectievelijk vier en vijf gulden bedroeg. Een bijzondere attractie vormden de 
twee lommerrijke tuinen: allereerst die aan de andere kant van de Stationsweg, de zogenaamde 
overtuin. Men kan zich dat nu niet meer voorstellen, maar onder de zware kastanjebomen stond daar 
uitnodigend een aantal tafels met rieten stoelen. Nog veel groter was de tuin achter het hotel, 
opgeluisterd door een aantal beeldhouwwerken.  

 

Overtuin van Hotel Welgelegen ca. 1927. (Acher de bomen is het hotel zichtbaar.) 



Daar werd op mooie zomeravonden vaak een openluchtbal gehouden, compleet met lampions en 
vetpotjes, een gebeuren dat deftig in het Frans werd aangekondigd als “bal champêtre”. Tevens waren 
hier een tennis- en kegelbaan: vooral deze laatste sport telde in Ede veel beoefenaars. 

Zo werden hier van vijf tot en met zeven maart 1934, kegelwedstrijden gehouden waaraan door vijf 
plaatselijke verenigingen werd deelgenomen. Als winnaar kwam uit de bus “de Vrolijke Rollers” die 
daarmede in het bezit kwamen van een wisselbeker, beschikbaar gesteld door de heer Van de Berg. 
Tenslotte stond in dit complex nog een vermeerderingsbedrijf van sierkippen, onder de welluidende 
naam “Aurora”, gedreven door de zoon van Van de Berg. Een andere zoon begon in de jaren twintig 
een garagebedrijf, telefonisch bereikbaar onder nummer 46. De meidagen van 1940 betekende ook 
voor de familie Van de Berg een ramp. Het pand werd al gauw door de bezetters gevorderd, die het in 
1945 totaal geruïneerd achterlieten. Toch ging men niet bij de pakken neerzitten: het hotel werd 
grondig gerestaureerd en op 30 mei 1949 onder grote belangstelling heropend. Weliswaar onder een 
nieuwe directie waaraan Van de Berg het geheel had verhuurd.  

 

De Witte Hinde ca. 1975 

Begin jaren zestig werd “Welgelegen” verkocht, nu verdween ook de naam. De nieuwe eigenaar zette 
het bedrijf voort onder de naam “Witte Hinde” tot het gehele complex werd gesloopt. Bij de totaal 
veranderde omgeving van het station ligt thans slechts een braakliggend terrein als enige herinnering 
aan de bedrijvigheid die daar heerste. (Let wel: dit werd geschreven in 1982 !) 

 

 

 


