
Persoonlijk 

Mijn naam is Henk Wagenaar, geboren op 11 juli 1951 in Heerhugowaard, 

en in 1976 getrouwd met Judy. We hebben inmiddels 6 kinderen in de 

leeftijd van 16 tot 28 jaar, waarvan de jongste twee nog bij ons wonen. 
Na een jaar in Alphen zijn we in 1977 in Woubrugge komen wonen en zijn 

daar gebleven behalve onderbrekingen voor mijn werk in het buitenland. 

We genieten elke dag van ons kleinschalige dorp in het Groene Hart. 

 
Opleiding/beroep 

Na lagere school en HBS-B heb ik scheikundige technologie gestudeerd in 

Delft. Na 3 jaar lesgeven in Kameroen en Amsterdam ben ik in 1977 bij 

een grote oliemaatschappij gaan werken in Den Haag. Na diverse 
buitenlanden en terug op kantoor in Den Haag heb ik bij andere bedrijven 

gewerkt waaronder een ingenieursbureau in Haarlem en een chemische 

fabriek in Europoort. Steeds lag de nadruk op het verbeteren, ontwerpen 

en troubleshooten van de olie- en chemieprocessen. Maar in de loop der 
jaren kwam daar steeds meer de zorg bij voor gezondheid, milieu en 

vooral veiligheid. Sinds 2007 werk ik weer met veel plezier bij dezelfde 

grote oliemaatschappij in Den Haag als consultant HSE (gezondheid, 

veiligheid en milieu in het engels). 

 
Nevenactiviteiten 

Naast gezin, werk (soms in het buitenland) zijn mijn hobby’s fietsen bij 

rustig weer, zeilen als het wat harder waait en schaatsen als er voldoende 

ijs ligt. Als het warm genoeg is, wil ik ook nog wel eens de Wijde Aa over 
zwemmen. Ik ben op veel fronten actief geweest in kerkelijke gemeentes 

waarvan bijna 10 jaar als penningmeester. 

 

Waarom CDA? 
Opgegroeid met vroeger ARP nu CDA, spreekt het beroep op de letter C 

mij aan. Dat betekent dat je wat met je capaciteiten moet doen, ook voor 

de gemeenschap. Ook was mijn vader agrarier en daarom vind ik een 

groen landschap en gezonde landbouwsector belangrijk. Daarbij hoort ook 

het behoud van een levendige kleine kern met scholen, winkels, 
sportvoorzieningen zoals b.v. Woubrugge. Nu en voor onze kinderen in de 

toekomst. 

 


