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Van Wely’s vader behaalt de middelbare akte K1 en K5 en daarom is het gezin in 1921 naar Zetten
verhuisd, waar Van Wely heeft gewoond tot hij in Wageningen ging studeren
Toen hij zijn 5-jarige HBS-diploma had behaald in 1933 was er crisis; hij was 17 jaar en wist niet wat
hij wilde doen. In september 1933 zag hij een advertentie waarin een landmeter werd gevraagd voor
zuidwest Duits Afrika (Namibië). Zetten ligt dicht bij Wageningen. Vader is gaan informeren en Van
Wely is in oktober 1933 in Wageningen geodesie gaan studeren aan de Landmeterscursus. Midden
1935 is de opleiding landmeetkunde overgegaan van Wageningen naar Delft. Vanaf 1950 kon je
alsnog geodetisch ingenieur worden en Van Wely heeft hiervan gebruik gemaakt in 1951. Op 27 maart
1937 werd Van Wely 21 jaar en op 1 april ging hij aan het werk bij Rijkswaterstaat als landmeter
tweede klasse. Bij Rijkswaterstaat trianguleerde Van Wely voor olievelden in Columbia. Daarnaast
was ook en opdracht van de BPM (Bataafse Petroleum Maatschappij) om daar kaarten te maken van
de vogelkop in het westelijk deel van Nieuw Guinee met stroken-triangulatie.
Na een jaar bij Rijkswaterstaat moest Van Wely voor zijn nummer in militaire dienst in maart 1938 en
kwam bij de triangulatie dienst (bij het regiment veldartillerie in Den Haag in de Alexander kazerne)en
is in 1939 officier geworden tijdens herhalingsoefeningen. Tussentijds werd hij landmeter bij het
Kadaster met standplaats Ruiverkavelignsdienst in Arnhem in 1940 , voornamelijk werkend in Oss. In
1941 heeft hij het RVK bureau in Breda opgericht. En kreeg de Zeeuwse afdeling.
Toen hij hoorde dat Kruidhof in Wageningen een assistent voor de richting cultuurtechniek zocht,
heeft Van Wely gesolliciteerd en zo is hij in Wageningen terecht gekomen vanaf januari 1943. In april
1947 werd Van Wely opgeroepen als reserveofficier voor militaire dienst in Indië bij de
inlichtingendienst. Allereerst was hij in Grisee (west van Soerabaja), daarna bij de Topografische
Dienst in Jakarta als hoofd van de Kartografische Dienst en Opmeting.
Terug in Nederland had Kruithof hem benoemd als assistent en een jaar later als wetenschappelijk
medewerker in Wageningen en later hoofdmedewerker en uiteindelijk lector, na het vertrek van
Kruithof in 1970.
Er kwamen toen twee lectoren, een voor Landmeetkunde en een voor Fotogrammetrie, dat waren
Richardus op Remote Sensing gebied en Henk Buiten, op landmeetkundig gebied
Van Wely is hoogleraar geworden toen alle lectoren hoogleraar werden in 1979. Hij is dat geweest tot
1983.
Van Wely was wetenschappelijk adviseur van Geodesia van 1966 tot het eind in 1980. In 1980 kwam
het NGT.
Van Wely werd ook voorzitter van de werkgroep GBKN (met leden de directeueren van de grote
landmeetkundige instellingen) en heeft in 1973 het rapport aangeboden bij het Ministerie. Er werd een
voorlopige centrale karteringsraad (vCKR) ingesteld.
In 1983 is Van Wely met pensioen gegaan.

