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INLEIDING
AANLEIDING
De zuidelijke Veluwezoom ontleent haar identiteit
en aantrekkingskracht in grote mate aan de vele
landgoederen en buitenplaatsen die hier vanaf
de late Middeleeuwen zijn ontstaan. Het is een
waar Gelders Arcadië. Deze landgoederenzone,
gelegen in het stuwwallandschap langs Rijn en
IJssel, omvat de gemeenten Arnhem, Renkum,
Rheden, Rozendaal en Wageningen. De
participerende gemeenten zetten zich samen in
voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en
samenhang van Gelders Arcadië. Voorliggende
ruimtelijke visie van de landgoederenzone is
het resultaat van deze bovengemeentelijke
samenwerking.

De Valkenberg, gemeente Rheden

De buitenplaatsen en landgoederen zijn
in grote mate bepalend geweest voor de
ruimtelijke ontwikkeling van het landschap
van de Veluwezoom. De Oosterbeekse
landschapsarchitect Samuel Voorhoeve
pleitte in de naoorlogse periode voor een
‘eenheidslandschap op den Veluwezoom van
Wageningen tot Dieren’. In 1988 zei jonkheer
Van der Wyck in zijn Atlas van Gelderse
Buitenplaatsen dat ‘de Veluwezoom… tot de
beste kwaliteit gerekend [dient] te worden en de
hoogste prioriteit tot bescherming te ontvangen’.
Hij vervolgt: ‘de grootste dreiging van de cultuuren natuurmonumenten, die de buitenplaatsen zijn,

is de dynamiek van onze tijd. In de planologie en
bestemmingsplannen ware rekening te houden
met de organische samenhang van huis en
park als integraal landschap in een historische
omgeving’.
De verbindende schakels in het
landgoederenlandschap zijn inderdaad in de
loop der tijd geërodeerd, door bijvoorbeeld de
aanleg van nieuwe infrastructuur, opwaardering
of verlegging van oudere structuren en de
afsplitsing van eigendom. Het is duidelijk dat de
verstedelijking en infrastructurele uitbreidingen in
het gebied kunnen leiden tot verdere ruimtelijke
versnippering van de individuele landgoederen
en het samenhangende landgoederenlandschap.
Daarnaast is er sprake van enkele andere
knelpunten en problemen, zoals de hoge
instandhoudingskosten, de diversiteit en
versnippering in eigendom die efficiënt beheer
en integrale planvorming kunnen bemoeilijken,
de tegenstelling tussen openbaar en particulier
belang, en de verscheidenheid in status van de
terreinen en gebouwen. Desalniettemin vormen de
buitenplaatsen en landgoederen nog steeds een
prachtige overgang van het verstedelijkt landschap
rond Arnhem en de dorpen langs Rijn en IJssel
naar de woeste natuur van de Veluwe. Ze dragen
in hoge mate bij aan de identiteit van deze
Gelderse regio en de afzonderlijke gemeenten.
De economische en maatschappelijke functies en
waarden van de landgoederen en buitenplaatsen
zijn groot en nemen nog steeds toe.
In 2011 is in opdracht van Provincie Gelderland
door Monumentenwacht Gelderland en de Groene
Monumentenwacht onderzoek uitgevoerd naar
de instandhoudingsbehoefte van rood en groen
van complex rijksbeschermde buitenplaatsen
in Gelderland. Hieruit blijkt dat de investeringsen instandhoudingsbehoefte zeer groot is.
Aanvullend hierop werd in 2012 het rapport
In stand houden loont van Witteveen en Bos
gepubliceerd over de economische waarden van
buitenplaatsen en landgoederen in de provincies
Utrecht, Overijssel en Gelderland. Uit het rapport
blijkt dat de aanwezigheid van buitenplaatsen
en landgoederen van grote betekenis is voor

de directe leefomgeving. In financiële zin komt
dit vooral door de aantrekkende werking van
buitenplaatsen voor de regionale economie
(recreatie en toerisme), waarbij ook een
positieve beleving van de bezoekers meespeelt.
Daarnaast hebben woningen in de omgeving
van buitenplaatsen een hogere waarde. In de
Veluwezoom overtreffen de baten de kosten met
een factor 2,4 tot 4,2. Paul Schnabel, directeur van
het Sociaal Cultureel Planbureau gaf tijdens het
landelijke Symposium Jaar van de Buitenplaats
2012 (op landgoed Middachten) het belang aan
van het onderzoek. Het laat namelijk zien dat het
bij instandhouding van historische buitenplaatsen
niet alleen om geld gaat, maar dat buitenplaatsen
voor de samenleving als geheel van belang zijn.
Begin 2016 verscheen wederom een rapport van
Witteveen & Bos, gemaakt in opdracht van de
Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen:
Particuliere Instandhouding van Historische
Buitepnplaatsen. Het rapport toont dat: ‘het door
de overheid gevoerde beleid ten aanzien van de
instandhouding, restauratie en onderhoud van het
rood op buitenplaatsen goed heeft gefunctioneerd.’
Doch, ‘de situatie ten aanzien van het groen
ligt anders. Het groen is gezien de noodzaak
tot intensief onderhoud een buitengewoon
kwetsbaar onderdeel van de buitenplaats’. Het
bevestigt in feite de conclusies uit 2012, dat
groen erfgoed zeer waardevol is, maar ook heel
kostbaar en onrendabel. Tegenwoordig wordt
veel gesproken over verdienmodellen en nieuwe
economische dragers. Er zijn diverse publicaties
verschenen met concrete voorbeelden, zoals
Kansen voor Gelders Arcadië (2011), maar ook
Waardevol Groen van Hans Kamerbeek en het
Innovatienetwerk (2012) en de recente opvolger
Ondernemen met Natuur (2015), die eigenaren
en overheden veel inspiratie bieden. Natuurlijk is
niet elk verdienmodel of elke economische drager
mogelijk, of zelfs wenselijk. Daarom is een goed
inzicht in het complexe landgoederenlandschap
van belang en is het essentieel dat eigenaren en
overheden in goede samenwerking oplossingen
zoeken.

Zie: Witteveen en Bos, Instandhouden loont. Economische betekenis van historische buitenplaatsen en landgoederen in de provincies Utrecht,
Overijssel en Gelderland (2012).
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Overzicht van buitenplaatsen en landgoederen, ingedeeld volgens ontstaansperiode

landhuis 1200 - 1600
landhuis 1600-1800
landhuis 1800 - 1900
landhuis 1900 - 1940
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Rosendael, gemeente Rozendaal

Villa Sanoer, gemeente Wageningen

Keijenberg, gemeente Renkum

8

Breeden Enk, gemeente Rheden

Zypendaal, gemeente Arnhem

BOVENGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

EEN GEZAMELIJKE VISIE

Tijdens een manifestatie op 7 oktober
2011 in Oosterbeek tekenden wethouders
van de gemeenten Arnhem, Renkum,
Rheden, Rozendaal en Wageningen een
samenwerkingsovereenkomst: Convenant
Gelders Arcadië. Daarmee werd het project
Nieuw Gelders Arcadië, een initiatief van Gelders
Genootschap, afgesloten. Op deze dag werden
de publicaties Gelders Arcadië. Atlas van een
buitenplaatsenlandschap en Kansen voor Gelders
Arcadië gepresenteerd. Het convenant is door de
vijf gemeenten zelf opgesteld, maar is duidelijk
gebaseerd op het Kansenboek en een uitvloeisel
van een eerdere intentieverklaring uit 2009. Met
voorliggende Visie Gelders Arcadië wordt de
bovengemeentelijke samenwerking concreet
gemaakt. Bewust van de eenheid en samenhang
van deze historische landgoederenzone hebben
de vijf gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden,
Rozendaal en Wageningen het initiatief genomen
een gezamenlijke visie op te stellen voor Gelders
Arcadië. Hierbij wordt ingezet op het behoud
en de versterking van de landgoederenzone
als geheel alsmede de bouwstenen ervan, de
ruimtelijke identiteitsdragers. De Visie Gelders
Arcadië is gemaakt door Gelders Genootschap en
Poelmans Reesink Landschapsarchitectenbureau,
in samenwerking met de betrokken gemeenten.
Maar de visie is nadrukkelijk niet alleen het
product van de vijf gemeenten. Provincie
Gelderland en betrokken eigenaren en beheerders
van landgoederen hebben een waardevolle
bijdrage geleverd, onder meer door hun nauwe
betrokkenheid bij Gelders Arcadië sinds de start
van het project in 2008.
Via de website www.geldersarcadie.nl wordt
hen ook om feedback gevraagd op voorliggende
visie, die een basis zal vormen voor verdere
samenwerking op regionaal en lokaal niveau.

Doel van deze visie is het inzichtelijk maken
van de ruimtelijke identiteitsdragers van de
landgoederenzone (o.a. vista’s, beekdalen,
parken, landhuizen en lanen) als leidraad c.q.
onderlegger voor toekomstig beleid en nieuwe
ontwikkelingen binnen de landgoederenzone
Gelders Arcadië. De Visie biedt daarmee een
(bovengemeentelijke) basis en raamwerk voor
uitwerking op lokale schaal (bijv. gemeentelijke
landgoedvisies, bestemmingsplannen) en voor een
mogelijk toekomstig uitvoeringsprogrammering.
De visie is primair bedoeld voor de gemeenten
Wageningen, Renkum, Arnhem, Rozendaal
en Rheden als (gemeenschappelijk en
bovenlokaal) visiedocument, een leidraad voor
bovengemeentelijke samenwerking binnen de
landgoederenzone. Daarnaast is de visie ook
een handreiking aan landgoedeigenaren in het
gebied en andere overheden en betrokkenen, die
begaan zijn met de instandhouding en verdere
ontwikkeling van de landgoederenzone.
De visie maakt de cultuurhistorische waarden
van het landgoederenfenomeen in de zone
inzichtelijk op de verschillende schaalniveaus,
van de hele landgoederenzone naar
deelgebieden naar individuele landgoederen.
De ontstaansgeschiedenis van de
landgoederen(zone) en de landschappelijke
kenmerken krijgen een dusdanige vertaling
dat de visie zelfstandig binnen de disciplines
Ruimtelijke Ordening in de betrokken gemeenten
bruikbaar is. Het biedt op grond daarvan een
toetsings- of afwegingskader waarmee de
gevolgen van grootschalige -vooral ruimtelijkeingrepen op intergemeentelijk niveau beoordeeld
kunnen worden. De visie inventariseert
en bestudeert de samenhang tussen de
verschillende landgoed(restanten) om tot deze
overkoepelende karakteristiek te komen. Een
aan deze karakteristiek gekoppelde waardering
geeft handvatten voor versterking van het
landgoederenlandschap, die worden vertaald in
ambities en kansen.
De vijf Geldersarcadië gemeenten ondertekenden in 2011 het
convenant Gelders Arcadië. Vlnr: wethouders Erik Heinrich
(Renkum), Margreet van Gastel (Arnhem), Free Hoving
(Rozendaal), Harriët Tiemens (Rheden) en Michiel Uitdehaag
(Wageningen)

LEESWIJZER
De visie Gelders Arcadië bestaat uit:
DEEL 1: Hoofdlijnen
• De landgoederenzone in vogelvlucht. De belangrijkste kenmerken en ambities voor Gelders Arcadië
worden beschreven en weergegeven in een cascokaart en een beleidskaart. De cascokaart toont het
gelaagde landgoederenlandschap van de hele landgoederenzone. De beleidskaart toont op abstracte
wijze de belangrijkste ambities en kansen.
DEEL 2: Uitwerking
• Dit deel bevat: Themakaarten, waarop de geïnventariseerde ruimtelijke identiteitsdragers,
de bouwstenen van het landgoederenlandschap getoond worden, inclusief ambities per thema.
Deelkaarten waarbij dieper ingezoomd wordt op kenmerken en kansen in het betreffend deel van de
landgoederenzone.
• Daarbij worden suggesties voor een uitvoeringsprogramma gedaan, die door goede samenwerking
tussen landgoedeigenaren en overheden concreet gemaakt kunnen worden (maatwerk).

WERKWIJZE
De thematische kaarten en de daarop gebaseerde visie zijn in de volgende stappen samengesteld:
•

•

•

Inventarisatie.
Op basis van gesprekken met gemeenten en eigenaren is een scala aan thema’s geselecteerd
die samen de bouwstenen of het casco van Gelders Arcadië vormen. Per thema is informatie
verzameld aan de hand van bestaande bronnen, zoals de publicatie Gelders Arcadië. Atlas van een
buitenplaatsenlandschap, landgoedvisies, monumentenbeschrijvingen, historisch topografische
kaarten, overige relevante archief- en literatuurgegevens en lokale kennis bij eigenaren,
overheden en deskundigen. Aan de hand van veldverkenningen zijn de geïnventariseerde thema’s
gecontroleerd en werd een beeld geschetst voor de regionale visie. De inventarisatie is overigens
niet uitputtend. Aangezien de meer dan 100 buitenplaatsen en landgoederen nooit op gelijke wijze
zijn geïnventariseerd, is dit ook een lastige ambitie. Dat betekent dat niet elk zichtlijntje, laantje of
watertje op kaart is gezet. In kader van voorliggende visie ligt de focus op elementen en structuren
die voor de zone als geheel relevant zijn. Bij een mogelijk toekomstig uitvoeringsprogramma
op het niveau van het individuele landgoed is het raadzaam om een verdergaande studie van
cultuurhistorisch waardevolle objecten, elementen en structuren uit te voeren.
Karteren.
Voor de landgoederenzone zijn met GIS (Geografisch Informatie Systeem) de diverse thema’s
in kaart gebracht, zoals de locatie van bestaande en verdwenen landhuizen, de sprengenbeken,
cascades, de belangrijkste zichtlijnen en de begrenzingen van de buitenplaatsen en landgoederen.
Als ondergrond is de topografische kaart 2013 van Kadaster/Topografische Dienst gebruikt
(1:10.000). De opgenomen elementen en structuren zijn zo nauwkeurig mogelijk gekarteerd. De
visie is gebaseerd op de cascokaart en de wensen en ambities van overheden en eigenaren.
Overleg en visievorming.
In verschillende stadia is overleg geweest met ambtenaren cultuurhistorie en ruimtelijke ordening
van de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Wageningen. Via de website www.
geldersarcadie.nl is de concept visiekaart voorgelegd aan de eigenaren van buitenplaatsen en
landgoederen, en andere betrokken. De binnengekomen feedback is verwerkt in de definitieve
versie van de visiekaart op de diverse niveaus. Suggesties van eigenaren voor toekomstige plannen
binnen een uitvoeringsprogramma zijn teruggekoppeld aan de gemeenten.
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WAT IS EEN BUITENPLAATS OF LANDGOED?
Een buitenplaats is een van oorsprong tweede huis op het platteland (naast een huis in de stad), dat
in eerste instantie geen permanente woonfunctie had en gebruikt werd voor vermaak, recreatie en het
ontvluchten van de stad. Alhoewel sinds de zestiende eeuw buitenverblijven een bekend fenomeen zijn,
is ‘buitenplaats’ een vroeg achttiende-eeuwse term, daarvoor werden andere begrippen gehanteerd. In
de Nederlandsche Spectator uit 1754 (jaargang 6) kunnen wij het volgende lezen: Hoe was vroeger het
buitenleven? Die wat hoger traden en meer uitblinken wilden, hadden een hofstede, dat is een heerenhuis
nabij de woning van den boer, die ’t land in huur had en meteen op de boomgaard paste. Daar reed men
met een grote speelwagen naar toe en daar was men ’s zomers in een heerenhuis deftig gelogeerd. Sedert
vijftige jaren is die manier van leven zo veranderd, dat zelfs de naam niet alleen in ongebruik, maar als
verachtelijk geworden is, en hij zoude voor zeer ouderwetsch en burgerlijk doorgaan die thans sprak van
naar zijn hofstede te gaan, en aan zijn genoode gasten een gering denkbeeld daarvan te geven. Het moet
nu een buitenplaats heten. Het land dat daar bij ligt, moet tot lanen, terrassen, sparrenbossen en wildbaan
aangelegd worden; de roem moet alleen bestaan in hoeveel morgen zonder voordeel men beplant hebbe.
Tegenwoordig wordt veelal de officiële omschrijving van het Ministerie van LNV en OCW uit 1988 gebruikt.
Deze is als volgt: Een historische buitenplaats is aangelegd. Zij kan deel vormen van een landgoed. Het
geheel wordt met name gevormd door een, eventueel thans verdwenen, in oorsprong versterkt huis,
kasteel, buitenhuis of landhuis, met bijgebouwen, omgeven door tuinen en/of park met één of meer van
de volgende onderdelen, zoals grachten, waterpartijen, lanen, boomgroepen, parkbossen, (sier)weiden,
moestuinen, ornamenten. De samenstellende onderdelen, een ensemble vormend, van terreinen (met
beplanting), lanen, waterpartijen en -lopen, gebouwen, bouwwerken en ornamenten zijn door opzet of
ontwerp van tuin en park en het (utilitair) gebruik historisch en architectonisch met elkaar verbonden en
vormen zo een onlosmakelijk geheel. Onderdeel van de historische buitenplaats vormen die gebouwen,
bouwwerken en tuinornamenten, die compositorisch deel uitmaken van het ontwerp of opzet en inrichting
van de tuin- en/of parkaanleg dan wel dienen voor gebruik in samenhang met de oorspronkelijke
bestemming.

BESCHERMDE BUITENPLAATSEN
Op de Veluwezoom zijn meer dan honderd landgoederen en buitenplaatsen getraceerd. Vijftien
daarvan zijn geheel of gedeeltelijk ingevolge de Monumentenwet van rijkswege beschermd als
historische buitenplaats. Als slechts een gedeelte is aangewezen als complex rijksbeschermde
buitenplaats betekent dit in de praktijk dat het onderdeel uitmaakt van een groter historisch
landgoed, zoals bij Middachten. De zogenoemde ‘bolletjeskaart’ van Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed geeft een precieze omkadering van het te beschermen complex. Met een dergelijke status
geniet de buitenplaats als eenheid van landhuis en park een betere bescherming. Daarnaast zijn er
enkele aangewezen als gemeentelijk beschermde buitenplaats. Vooral bij landgoederen waar het
landhuis niet meer resteert, zoals De Oorsprong, of jongere buitenplaatsen kan een gemeentelijk
beschermde status een goede manier zijn om het ensemble voor de toekomst in stand te houden.
Nog zeer recent, in 2015, is Villa Sanoer aangewezen tot gemeentelijk beschermde buitenplaats in
Wageningen. In bijlage 1, vindt u een overzicht van de historische buitenplaatsen en landgoederen
in Gelders Arcadië met vermelding van de beschermde status (op rijks- of gemeentelijk niveau)
van het hoofdgebouw en van landgoed/buitenplaats als ensemble (complex).

beschermde status; rijksbeschermd
beschermde status; gemeeentelijk

Kaart beschermde status
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Mariëndaal, gemeente Renkum

Middachten, gemeente Rheden

Rosendael, gemeente Rozendaal

Laag Wolfheze, gemeente Renkum

NATUURSCHOONWET
Een landgoed is een ruimtelijke eenheid aan elkaar grenzend land met landschappelijke en/of
cultuurhistorische waarden en met een economische functie, zoals landbouw, wonen, werken, of recreatie.
Het wordt gekarakteriseerd door een samenhangend beheer van een combinatie van natuur-, bos-,
landbouw-, water- en/of parkelementen, eventueel met gebouwen. Er bestaan ook landgoederen zonder
bebouwing, zoals zogenaamde ontginningslandgoederen die als belegging dienden of landgoederen
waarvan het hoofdgebouw in het verleden is verwijderd (door bijvoorbeeld sloop, brand of oorlog). Een
buitenplaats kan zoals gezegd onderdeel vormen van een landgoed, andersom is niet mogelijk. Bij een
landgoed domineert het nuttige, bij een buitenplaats het aangename.
Dat wil overigens niet zeggen dat alle landgoederen rendabel waren, daarvoor waren de meeste
landgoederen simpelweg niet groot genoeg. Daarnaast was (en is) het grondkapitaal of de waarde van een
landgoed niet gelijkblijvend. Landgoederen, ontstaan in de middeleeuwen, zoals Middachten en Rosendael,
hadden een grotere omvang van 1000 hectare of meer, inclusief bouwlanden met pachtboerderijen,
moestuinen en boomgaarden, heidegronden met schaapsdriften, uiterwaarden met weilanden, bossen voor
houtproductie en de jacht. Het land was een belangrijke bron van inkomsten voor de adellijke eigenaren,
maar ook bij Middachten en Rosendael werden grote projecten als de verbouwing of uitbreiding van het
kasteel of architectonische toevoegingen in het esthetische landschap veelal bekostigd uit een breed scala
van inkomstenbronnen. Als we dan bijvoorbeeld kijken naar het in de zeventiende eeuw ontstane landgoed
Zypendaal (circa 135 hectare groot) blijkt dat het landgoed weliswaar inkomsten uit houtproductie en pacht
opbracht, maar dat dit niet genoeg opbracht om in 1762-1764 een nieuw landhuis en nieuwe tuinen te
creëren of zelfs te onderhouden. Daarom had de familie Brantsen ook andere bronnen van inkomsten,
zoals landerijen elders (zelfs in Suriname) en beleggingen, en werd op strategische wijze gehuwd met rijke
erfdochters. Slechts enkele voorbeelden die aangeven dat niet alleen de cultuurhistorische betekenis divers
was (en is), maar ook de economische waarde. De diversiteit in landgoederen als economische eenheden,
ontstaan in het verleden, betekent ook een diversiteit aan (on)mogelijkheden in heden en toekomst.

Kaart landgoederen onder natuurschoonnwet gerangschikt, situatie 2012

Veel historische landgoederen zijn gerangschikt onder de Natuurschoonwet (NSW), een in 1928
ingestelde fiscale wet om de instandhouding van landgoederen in de bestaande toestand te
bevorderen door belastingvoordelen te bieden aan eigenaren, vruchtgebruikers en erfpachters.
Met name de successierechten waren een probleem; deze waren namelijk sinds 1911 zodanig
fors verhoogd dat bij verervingen van landgoederen zoveel belasting betaald moest worden, dat
families vaak genoodzaakt waren het familielandgoed (gedeeltelijk) te verkopen. Met de instelling
van de NSW konden grote bezittingen bij elkaar blijven, waardoor het ‘natuurschoon’ behouden
bleef.
De belastingvoordelen werden overigens groter wanneer de eigenaar overging tot het
(gedeeltelijk) openstellen van het landgoed voor het publiek. Overigens bood de NSW voor de
grote terreinbeheerende organisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer geen voordelen,
aangezien er geen sprake was van successie. Weliswaar is de NSW sinds 1928 voortdurend
aangepast aan de eisen van de tijd, maar de fiscale verlichting voor particuliere landeigenaren
en de openstelling voor het publiek blijven de sterke kanten. Daarmee is de Natuurschoonwet
dan ook nog steeds een onmisbare schakel in het behoud van natuurschoon en daarmee vele
cultuurhistorische landgoederen en buitenplaatsen.

Kaart van Zypendaal door Willem Leenen, 1753, met omgracht landhuis, geometrische tuinen, boomgaarden, lanen, akkergronden,
sprengebeken, vijvers, pachtboerderijen en watermolen.
11
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DEEL 1
HOOFDLIJNEN
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1. GELDERS ARCADIË: EEN RIJK LANDGOEDERENLANDSCHAP
De Veluwezoom, op de grens van het
stuwwallandschap van de Veluwe en de rivieren
Rĳn en Ĳssel, heeft door de eeuwen heen een
bijzondere aantrekkingskracht uitgeoefend
op de welgestelde bevolking. Dit kwam tot
uitdrukking in een honderdtal buitenplaatsen en
landgoederen zoals Rosendael, Middachten,
Sonsbeek, Doorwerth, Zypendaal en Mariëndaal.
Landgoederenzones als de Veluwezoom vinden
we op verschillende plekken in Nederland terug.
Ze worden gekenmerkt door een reeks van
historische landgoederen en buitenplaatsen met
een samenhangende structuur van geometrische
lanenstelsels, grootschalige landschapsparken,
boerenerven, statische landhuizen, akkers,
weiden en bosgebied. De landgoederenzone van
de Veluwezoom wordt aangeduid als Gelders
Arcadië en omvat de gemeenten Wageningen,
Renkum, Arnhem, Rozendaal en Rheden. Gelders
Arcadië onderscheidt zich onder meer door de
landschappelijke geleding: het stuwwallandschap
nabij Rijn en IJssel.
De naam Gelders Arcadië is geïnspireerd op
de publicatie van de Arnhemse schrijver Isaac
Anne Nijhoff (1795-1863), Geldersch Arkadia of
Wandeling over Biljoen en Beekhuizen (eerste
druk 1820). Met zijn wandelingen door de
omstreken van Arnhem in gedachten schreef
Nijhoff in 1820 over het grote aantal landgoederen
en buitenplaatsen, die ‘in uitgestrektheid en fraaien
aanleg, alle anderen in dit rijk verre overtreffen’.
Over baron Van Spaen, eigenaar van Biljoen en
Beekhuizen, schreef hij:
Hij wilde hen, in zijne valleijen, door boschrijke
heuvelen omgeven, door heldere snelvlietende
beken besproeid, – in zijn Geldersch Arkadia, eene
verre navolging van het Thessalische Tempe der
ouden doen vinden. …In een paradijs herschapen,
waar iedere voetstap door verscheidenheid van
schoon gekenmerkt wordt… om zich in het Eden
van Gelderland te verlustigen. I.A. Nijhoff, 1820
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1,1 GELDERS ARCADIË IN VOGELVLUCHT
Volgens genoemde Nijhoff was Arnhem en
omstreken uitzonderlijk rijk aan buitenplaatsen.
Het landschap van de Veluwezoom met haar
opvallend grote hoogteverschillen en de
aanwezigheid van helder, stromend water
stonden hierbij garant voor een groot aantal
bijna on-Nederlandse parken. De Veluwezoom
onderscheidt zich van andere Nederlandse
landgoederenzones door zulk ingenieus gebruik
van het natuurlijke landschap, inclusief unieke
panorama’s richting Betuwe en Kleef. Tevens
vormde het stromende water vaak de verbindende
schakel tussen oude en nieuwe situaties. Zo zijn
oude visvijvers en molenkolken nog herkenbaar in
latere landschapsparken en resteren tuinsieraden
als de cascades. Dit landschap kwam mede
door publicaties als die van Nijhoff steeds meer
in de belangstelling te staan. Kunstenaars
kwamen naar de Veluwezoom om de natuur en
de fraaie vergezichten op doek vast te leggen. In
Oosterbeek ontstond met steun van rijke bewoners
van buitenplaatsen een kunstenaarskolonie. Er
ontwikkelde zich een rijk cultureel leven dat vooral
tussen 1840 en 1900 bloeide. Met hun werk
droegen de schilders van de Veluwezoom bij aan
de bekendheid van de streek.
De Veluwezoom is tevens een bijzondere
landgoederenzone waar prachtig de
hele chronologie van Nederlandse
buitenplaatsontwikkeling te zien is, waaronder:
de transformatie van kastelen, de stichting van
stedelijke ‘speelhuisjes’ door regenten, en de
creatie van villa-achtige buitenplaatsen voor een
nieuwe elite van voormalige Indiëgangers en
westerse bankiers, industriëlen en advocaten.
De eerste buitenplaatsen en landgoederen in de
Veluwezoom zijn ontstaan uit middeleeuwse en
zestiende-eeuwse kastelen en kloostergoederen.
Zo’n vijftien kastelen lagen verspreid in het
lagergelegen landschap tussen stuwwal en
rivieren Rijn en IJssel, waaronder Wageningen,
Grunsfoort, Doorwerth, Rosendael, Biljoen, het
Gulden Spijker, Middachten en de Gelderse Toren.
De ligging nabij water was niet alleen – uit oogpunt
van defensie – belangrijk voor de wateraanvoer
van grachten, maar ook economische redenen
speelden een rol, zoals transport, tolheffing,

visserij en de aandrijving van watermolens.
De eigenaren van deze kastelen waren leden
van de hoge en lage adel, onder meer de hertog
van Gelre en families als Van Arnhem en Van
Raesfelt. In de zeventiende eeuw werden de
middeleeuwse kastelen, die hun oorspronkelijke
militaire functie hadden verloren, getransformeerd
tot buitenverblijven. De kastelen zelf werden vaak
ingrijpend verbouwd, het omliggende landschap
werd verfraaid met lanenstelsels en geometrische
tuinen met oranjerieën, vijvers en tuinsieraden.
Tevens werden jachtlandschappen aangelegd,
zoals de beroemde wildbaan van Hof te Dieren
van de stadhouderlijke familie.
Parallel aan deze omvorming van kastelen
naar recreatieve buitenverblijven verliepen de
stichtingen van geheel nieuwe buitenplaatsen uit
voormalige kloostergoederen. Nadat, als gevolg
van de Reformatie, vele kloostergoederen rond
1580 in deze regio geconfisqueerd waren, werden
ze onder beheer van de Staten van de Veluwe
geplaats. Vanaf 1640 werd een deel van deze
goederen in het openbaar verkocht; een proces
dat zich ook elders in Nederland afspeelde. Vele
voormalige kloostergoederen werden gekocht door
welgestelde particulieren, onder wie leden van het
stadsbestuur, zoals de families Everwijn, Brantsen
en Tulleken. Op de aangekochte grond lieten
zij buitenplaatsen aanleggen, zoals Warnsborn,
Zypendaal, Menthenberg en Rhederoord.
Samen met de adellijke eigenaren van Biljoen,
Rosendael, Hof te Dieren en Middachten hebben
de regenten een belangrijke stempel op het
huidige landschap gedrukt. In de omgeving van
Arnhem, dat destijds een belangrijk bestuurlijk
centrum was, werden op initiatief van Hendrik
Willem Brantsen op Zypendaal, Rutger Huygens
op Klarenbeek en Adriana van Bayen op de
Hartjesberg (Sonsbeek) uitgestrekte bossen
aangelegd. De nieuwe eigenaren bouwden
op hun buitenplaats een deftig zomerhuis met
bijgebouwen: koetshuizen, oranjerieën voor
exotische planten, tuinmanswoningen, theehuizen.
Er werden grootschalige parken aangelegd met
geometrische tuinen en eiken- en beukenlanen
die de heide opliepen. Aanwezige sprengbeken,
die oorspronkelijk voor de aandrijving van

Voor een uitgebreidere analyse van de landgoederenzone Gelders Arcadië, zie: E. Storms-Smeets (red.) Gelders Arcadië. Atlas van een
buitenplaatsenlandschap (Utrecht, 2011).
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watermolens dienden, werden vergraven en
gebruikt binnen de buitenplaatslandschappen, met
name voor de aanleg van vijvers, fonteinen en
cascades. De eigenaren gingen ook over op de
ontginning van de aangekochte kale heidevelden,
die werden omgevormd tot bouwland of bos. De
aankoop van gronden en het creëren van een
buitenplaats was tevens een goede belegging.
Later in de achttiende eeuw ontstonden op
de overgang van laag naar hoog nieuwe
buitenplaatsen vanuit de gegoede burgerij.
Aanvankelijk dienden de nieuwe buitens als
weekend- en zomerhuizen en zodoende moest
de afstand tot de stad kort en gemakkelijk te
overbruggen zijn. Als gevolg daarvan lagen veel
buitenplaatsen aan doorgaande wegen rondom
Arnhem of richting Zutphen, zowel bovenlangs
(op het reliëf) als onderlangs (aan de voet van
de stuwwal). Goede voorbeelden hiervan vormen
Hartenstein en Hemelse Berg langs de rijksweg in
Oosterbeek en De Brink (Ruyven), Klingelbeek
en Hoogstede langs de Utrechtseweg
in Arnhem. Pas met de verbetering van
transportmogelijkheden werden veel meer buitens
op grotere afstanden gecreëerd. Met name het
verder uitbreidende spoorwegennetwerk was

hierbij van groot belang. In de negentiende
eeuw veranderde Gelders Arcadië op drastische
wijze toen verspreid over de gehele zone bijna
veertig nieuwe buitenplaatsen werden gecreëerd,
waaronder Belmonte, Villa Sanoer, Hinkeloord,
Rosorum, Bronbeek, Hofstetten en Rhederhof. Met
name plekken die voorheen nauwelijks buitens
kenden, zagen een sterke toename, bijvoorbeeld
Wageningen, Oosterbeek en Ellecom. De nieuwe
stichters waren over het algemeen niet meer
lokale adellijken of regenten, maar nieuwe rijken
als advocaten, architecten, projectontwikkelaars
en voormalige Indiëgangers. In de directe
omgeving van de negentiende-eeuwse clusters
van buitens, rond Wageningen, Oosterbeek en
Ellecom, ontstonden in de eerste helft van de
twintigste eeuw enkele nieuwe buitenplaatsen.
In totaal werden tussen 1900 en 1950 minder
dan tien buitenplaatsen gesticht, bijvoorbeeld the
Hillock, de Leemkuil, Huize Eekland en LaagWolfheze. Over het algemeen waren de nieuwe
buitenverblijven echter veel kleiner van omvang
dan de bestaande buitens en is er slechts bij
uitzondering sprake van een landgoed.

Plattegrond van het landgoed Oranje Nassau’s Oord, op de grens van Wageningen en Renkum, na 1940. Uit de kaart blijkt de
landschappelijke ensemblewaarde van onder meer landhuis, bijgebouwen, lanen, bouwland, weiland, sprengbeken en bossen.
Bron: Gelders Archief.
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Cascokaart

Landgoederenzone Gelders Arcadië: de bouwstenen
Toelichting: Het casco van Gelders Arcadië wordt opgebouwd door structuren en elementen, die op regionale schaal van belang zijn voor de
landgoederenzone als geheel. Deze kunnen worden beschouwd als ruimtelijke identiteitsdragers voor Gelders Arcadië.
Topografie ondergrond

Topografie Casco

bestaande lanen
verdwenen lanen
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N.B.: (gedeeltelijk) verdwenen locaties, elementen en structuren vormen een onderdeel van het casco
ter informatie en inspiratie. Denk aan verdwenen landhuizen binnen nog bestaande buitenplaatsen of de
‘footprint’ van voormalige landgoederen in nieuw stedelijk gebied. Daarbij kan toekomstig onderzoek nog
aanvullende kennis opleveren over deze historische ensembles.
17
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1.2 EEN RIJKE EN GEVARIEERDE COLLECTIE: TYPOLOGIE VAN HISTORISCHE BUITENPLAATSEN EN LANDGOEDEREN

Middeleeuwen en 16e eeuw

1600-1800
Weide
Boerderijen

Heide met
schaapsdriften
Bos

Bouwland
met boerderijen

Park
& belvedere

Vijvers
Eendenkooi
Moestuin

Kasteel
met bijgebouwen
& tuin

Watermolen

Broekgebied
& uiterwaard

Hertenpark

Landhuis met
bijgebouwen

Weide

Een analyse van de stichtingen van buitenplaatsen
en landgoederen door de tijd toont patronen in
locatiekeuze en spreiding. Gesteld kan worden
dat over het algemeen nieuwe buitenplaatsen
gesticht werden door nieuwe elite, elk met andere
wensen, mogelijkheden en ambities, hetgeen
zich vertaalt in de karakteristieke opbouw en
esthetiek van de nieuw gevormde complexen.
Onderstaande kaartjes en bijbehorende typologie
geven een overview van deze verschillende
soorten buitenplaatsen en landgoederen, die
samen Gelders Arcadië vormen. Natuurlijk
heeft elk complex sinds haar ontstaan diverse
transformaties doorgemaakt in stijl van huis en
park, gebruik, etc. waardoor het huidige landschap
zeer gelaagd is met structuren en elementen uit
vele perioden en stijlen.

Weide

Sprengenbeek
met cascades
vb. Middachten

vb. Sonsbeek

1800-1900

1900-1940

Heide

Korenveld
Gazon

Gazon

Oranjerie

Woning
jachtopziener
Gazon
Park &
tennisbaan

Korenveld

Korenveld
Hakhout

Koetshuis
Landhuis met

vijver

Landhuis
met garage

vb. Laag Wolfheze

vb. Villa Sanoer
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TYPOLOGIE VAN HISTORISCHE BUITENPLAATSEN EN LANDGOEDEREN

Middeleeuwen - 1600

1600-1800

1800-1900

1900-1940

20

a - Biljoen, gemeente Rheden

a - Doorwerth, gemeente Renkum

a - Middachten, gemeente Rheden

b - Duno, gemeente Renkum

b - Klarenbeek, gemeente Arnhem

b - Rhederoord, gemeente Rheden

c - Bronbeek, gemeente Arnhem

d - Villa Laura, gemeente Renkum

c - Pietersberg, gemeente Renkum

d - Laag-Wolfheze,
gemeente, Renkum

c - Rhederhof, gemeente Rheden

d - De Leemkuil,
gemeente Wageningen

Landschap

Voorbeelden

Hoge en lage adel Nabij rivier of beek, Verdedigbare
verspreid langs rand kastelen (o.a.
van Veluwe.
gotiek en
renaissance).
Vanaf circa 1600
transformatie tot
buitenplaatsen.

Zeer groot landgoed strekkende van rivier
(uiterwaarden) via landbouwgronden en
locatie hoofdgebouw met bijgebouwen
naar hogere gronden met heide, bos,
schaapsdriften en jachtgebieden.
Geometrisch park (renaissance), vijvers en
lanenstelsels. Watermolens (m.n. graan)
langs sprengenbeken.

Biljoen (1076), Middachten (1190),
Gelderse Toren (12e eeuw?),
Doorwerth (1260), Rosendael (1314),
Grunsfoort (vóór 1372), Kasteel
Wageningen (kort na 1500)

1600-1800

Regentenfamilies
uit Arnhem,
soms adel en
stadhouders

In de nabijheid
van Arnhem, bij
uitvalswegen
(Amsterdamseweg,
Utrechtseweg,
Rijksstraatweg)

Barok, Hollands
classicisme,
Franse Lodewijk
stijlen.

Grote buitenplaatsen en landgoederen met
economische landerijen en als kern een
tijdelijk buitenhuis. Vaak voortgekomen uit
voormalige kloostergoederen. Geometrisch
park (barok en rococo), vijvers, lanenstelsels
en jachtgebieden. Vanaf eind 18e eeuw
landschapspark met cascades. Watermolens
(m.n. graan en papier) langs sprengenbeken
(in 19e eeuw vaak afgebroken en vervangen
door cascades).

Klarenbeek (1615), Hof te Dieren
(1647), Zypendaal (1649), Boschveld
(c. 1650), Warnsborn (1650),
Lichtenbeek (1651), Rhederoord
(1657; 1743), Hemelse Berg (1735),
Sonsbeek (1742), Beekhuizen
(overpark van Biljoen, vanaf c. 1775),
Hartenstein (1779), Duno (1794),
Kortenburg (18e eeuw; later Oranje
Nassau's Oord)

1800-1900

Voormalige
Indiëgangers,
nieuwe elite
zoals bankiers en
industriëlen (vnl.
westerlingen),
soms adel

Verspreid langs
Veluwezoom, nabij
nieuwe spoorlijn
en tramlijn, maar
ook bestaande
uitvalswegen, bijv.
in Oosterbeek,
Wageningen en
Ellecom.

Neoclassicisme,
neorenaissance,
neogotiek,
eclectisisme,
chaletstijl.

Relatief klein grondbezit, gericht op recreatief
gebruik en natuurbeleving. Vermenging
van nut en schoonheid. M.n. (romantische)
landschapsstijl en gemengde tuinstijl.

Sterrenberg (1801), Bronbeek (1820),
Keijenberg (c. 1820), Dalstein (vóór
1840), Valkenberg (1834), Hofstetten
(1835), Pietersberg (1836), Belmonte
(1843), Bato's Wijk (1845), Rhederhof
(1850), Hinkeloord (1855), Oostereng
(1873), Villa Sanoer (1887)

1900-1940

Nieuwe elite
zoals bankiers en
industriëlen (vnl.
westerlingen)

Verspreid langs
Veluwezoom, doch
veelal hoger op de
stuwwal gelegen.

Overgangsarchitectuur, Nieuw
Historiserende
Stijl, Cottage stijl,
Engelse landhuisstijl, en Gooise
Landhuisstijl.

Relatief klein grondbezit, gericht op recreatief
gebruik en natuurbeleving. M.n. gemengde
stijl maar ook her-entree van geometrie
(nieuwe architectonische tuinstijl)

Dorskamp (1906), De Leemkuil
(1909), Villa Laura (1912),
Westerheide (1916), The Hillock
(1918), Laag-Wolfheze (1919),
Varenheuvel (1938)

Ontstaansperiode

Belangrijkste
opdrachtgevers

Middeleeuwen
en 16e eeuw

Locatie

Architectuur

a - Rosendael, gemeente, Rozendaal

b - Sonsbeek, gemeente Arnhem

c - Villa Sanoer, gemeente Wageningen

d - Westerheide, gemeente Arnhem
NB: Ten tijde van de stichting. Sinds haar ontstaan heeft elke buitenplaats/landgoed natuurlijk diverse transformaties
doorgemaakt in stijl van huis en park, gebruik, etc. waardoor het huidige landschap zeer gelaagd is met structuren en
elementen uit vele perioden en stijlen.
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2 VISIE GELDERS ARCADIË IN HOOFDLIJNEN: éenheid en samenhang’
Met de visie Gelders Arcadië erkennen de vijf gemeenten de grote kwaliteit van de landgoederenzone van
de Veluwezoom.
Voor Gelders Arcadië zijn hoofdkenmerken en hoofdambities bepaald voor de zone als ‘gesamtkunstwerk’,
die hierna in tekst en kaart verder worden toegelicht. Deze ambities op hoofdlijnen worden meer in detail
uitgewerkt in themakaarten en geografische deelkaarten (deel II, hfdst 3 resp. 4).

Gelders Arcadië, een rijke collectie

Een landgoederenzone ontstaan langs de flank van de stuwwal vanaf de Middeleeuwen (doch met name vanaf
de zeventiende eeuw) met een grote hoeveelheid en diversiteit aan historische buitenplaatsen en landgoederen
(zie ook typologie per ontstaansperiode en de cascokaart) met hun typerende elementen en structuren. Het is een
hoogwaardige collectie, bestaande uit cultuurhistorische en natuurrijke ensembles met samenstellende onderdelen,
zoals hoofdhuis, bijgebouwen, lanen, waterpartijen, zichtlijnen en panorama’s, (nuts)tuinen, parken, schaapsdriften,
wildwallen, bosbouwgebieden, landbouwgronden en natuurgebieden. De landgoederen en buitenplaatsen geven het
gebied het groene karakter met een grote diversiteit in flora, waaronder veel exoten.
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Gradiënt van landschappen

De gradiënt, de overgang van laag naar hoog, van uiterwaarden (Rijn- en IJsseldal) naar stuwwallen of van beekdalen
naar stuwwallen. Het gebruik van de grote hoogteverschillen in het esthetische landschap (zowel bij geometrische
als landschappelijke parken), inclusief de panorama’s richting Rijn en IJssel. In het gebied heerst een sterke
landschappelijke samenhang, een combinatie van stuwwallenlandschap en rivierenlandschap, die een combinatie
van gebruik, functies en waarden mogelijk maakten. In deze gradiëntzone zijn in het verleden sprengbeken gegraven
die het mogelijk maakte bijzondere waterwerken als cascades, watervallen en fonteinen aan te leggen. Door hun
ruimtelijke ligging en omvang (die in het verleden nog omvangrijker was) zijn de historische buitenplaatsen en
landgoederen beeldbepalend voor het landschap: het zijn ruimtelijke identiteitsdragers.

Structuren

De historische buitenplaatsen en landgoederen zijn gerelateerd aan ontsluitingsroutes. De west-oost georiënteerde
hoofdontsluitingen van land-, water- en spoorwegen zijn vormend geweest voor de ontwikkeling van de
landgoederenzone, zoals: Rijn en IJssel; Utrechtseweg, Amsterdamseweg, Rijksstraatweg. Tevens waren in het
landschap noord-zuid georiënteerde structuren aanwezig, zoals de (sprengen)beken en de schaapsdriften. Niet alleen
bestaat er een landschappelijke en visuele samenhang binnen de individuele landgoederen en buitenplaatsen, maar
ook tussen de goederen onderling en met de omgeving.

Stadhouderlijk landschap

Het landgoederenlandschap van stadhouders Willem II en Willem III en hun aristocratische familie en vrienden kan
gezien worden als een belangrijk internationaal fenomeen in het landgoederenlandschap. De stadhouders gebruikten
de Veluwe als jachtgebied met diverse jachtsloten (zoals Hof te Dieren, Het Loo en Hoekelum), die onderling
verbonden werden door koningswegen. Kastelen van bevriende edellieden speelden hierbij een belangrijke rol, zoals
Rosendael, Middachten en Doorwerth. De jachtsloten waren meer dan simpelweg plekken voor (jacht)vertier. Het
waren zogeheten ‘power houses’, machtcentra, die gebruikt werden voor het etaleren en versterken van de politieke,
sociale en maatschappelijke macht van de eigenaren.

VISIEKAART EN SUGGESTIES VOOR UITVOERINGSPROGRAMMA
Voor de Visie Gelders Arcadië is één visiekaart (1:25.000) gemaakt die de ambities voor het totale gebied in beeld
brengen. Een modern vormgegeven kaart met als inspiratie de oude stafkaarten en rijk geïllustreerde plattegronden
van de historische buitenplaatsen. Het is een ‘gelaagde’ kaart dat de complexiteit van het landgoederenlandschap
vereenvoudigd toont. Het is een VISIE-kaart en geeft daarom ook kansen aan: het is meer dan een
‘inventarisatiekaart’.
Daarmee is de visiekaart ook gerelateerd aan de themakaarten en deelkaarten met suggesties voor een
uitvoeringsprogramma, te vinden in Deel 2 van dit rapport. Er zijn kansen gemarkeerd tot herstel/versterking van
bepalende structuren, of eventueel ook specifieke ‘opgaven’ benoemd (ontwerp-opgave, inrichtingsopgave etc.)
voor zover deze het lokale niveau te boven gaan. Om ook in de deelkaarten de samenhang van het gehele gebied
leidend te laten zijn omvat iedere deelkaart gebieden uit meerdere gemeenten. De schaal van de deelkaarten in het
projectrapport is 1:40.000. Per thema worden tevens suggesties gedaan voor een uitvoeringsprogramma.
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visiekaart
Legenda

stuwwalplateau

dwarsverbinding

buitenplaats in beekdalzone
samenhang in totale
beekdal versterken

belangrijke zichtlijnen en
panorama’s
uiterwaarden
stuwwal
hoge gronden

landhuis 1200 - 1600
landhuis 1600-1800
landhuis 1800 - 1900
landhuis 1900 - 1940
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stuwwalrand

uiterwaarden
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KAARTBEELD ‘VISIE GELDERS ARCADIË IN HOOFDLIJNEN’; LEGENDA EN TOELICHTING
De visie in hoofdlijnen richt zich op behoud van de herkenbaarheid van Gelders Arcadië en de benutting van kansen tot versterking van de herkenbaarheid
met focus op de volgende aspecten: A. De Rijke Collectie, B. De Gradiënt, C. Structuren, D. Stadhouderlijk landschap
Per aspect zijn ambities geformuleerd. De visie in hoofdlijnen moet gelezen worden in directe relatie met de nadere uitwerking in deel II van het rapport.
In de onderstaande tabel zijn verwijzingen opgenomen naar de relevante delen van deze uitwerking.
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NAAM
A. Een RIJKE COLLECTIE met
historische erfgoedensembles

KENMERKEN
Rijke collectie met landgoederen en buitenplaatsen
als erfgoedensembles, die de hele typologie
vertegenwoordigt van belangrijke fasen in de Nederlandse
buitenplaatsontwikkeling: tot buitenverblijf getransformeerde
middeleeuwse kastelen met grote landgoederen, 17e- en
18e-eeuwse buitenplaatsen voor stedelingen, 19e-eeuwse
ontginningslandgoederen en 19e- en vroeg 20e-eeuwse
kleine buitens voor met name westerlingen en voormalig
Indiëgangers. De typologie is nader omschreven onder 1.2

AMBITIES
ZIE VERDER
* Haalbaarheid nagaan van plaatsing van Gelders Arcadië op de Typologie, § 3.1 t/m 3.13,
UNESCO-werelderfgoedlijst.
deelkaarten
* Behouden en versterken van de rijke collectie van historische
buitenplaatsen en landgoederen, met extra aandacht voor
de ontstaanstypologie, zowel bij bestaande en (gedeeltelijk)
verdwenen buitenplaatsen en landgoederen.
* Behouden van de diversiteit van historische buitenplaatsen
en landgoederen in hun locatie, oriëntatie, grootte en stijlvorm
(zie ook typologie). Behoud en versterk deze typologie
en markeer voorbeelden die exemplarisch zijn voor de
onderscheiden typen.
* Duurzame instandhouding van de gevarieerde collectie is van
groot belang voor de leefomgeving van de Veluwezoom, en
als herkenbare tijdslaag, bepalend voor het actuele landschap
van stad en buitengebied. Het biedt daarmee een belangrijke
basis en kader voor toekomstige gebiedsontwikkeling, zoals
erfgoedrecreatie, duurzaamheid en herbestemmingen.

A. RIJKE COLLECTIE
Buitenplaats/ landgoed als
ensemble

De individuele historische buitenplaatsen en landgoederen
zijn stuk voor stuk cultuurhistorische ensembles met
samenstellende onderdelen zoals hoofdhuis, bijgebouwen,
lanen, waterpartijen, zichtlijnen en panorama’s, (nuts)tuinen,
parken, schaapsdriften, wildwallen, bosbouwgebieden,
landbouwgronden en natuurgebieden.

* Opwaardering van de beleefbaarheid van individuele
buitenplaatsen en landgoederen als ensembles, inclusief de
historische objecten, structuren en landschappen. Wees alert
op verborgen buitenplaatsen of terreinen van verdwenen
buitenplaatsen. Behoud van karakteristieke totaal-ensembles,
maar ook van structuren en fragmenten.
* Vergroten van zichtbaarheid en beleefbaarheid van de
individuele buitenplaatsen en landgoederen.

§ 3.1 t/m 3.10

A. RIJKE COLLECTIE
Door hun ruimtelijke ligging en omvang zijn de historische
Buitenplaatsen en
buitenplaatsen en landgoederen beeldbepalend voor
landgoederen in beekdalzone het landschap en de leefomgeving; het zijn ruimtelijke
identiteitsdragers. Zeker in aaneengesloten landgoedgebieden
met een samenhangend karakter. In beekdalzones is water als
verbindend element van groot belang.

* Versterk de historische buitenplaatsen en landgoederen
als ruimtelijke identiteitsdragers, vooral daar waar sprake is
van aaneengesloten landgoedgebieden met een specifiek
samenhangend karakter, zoals de ligging in een beekdalzone.
* Herkenbaarheid, beleefbaarheid en functionaliteit van
beekdalzone in samenhang vergroten.

§ 3.6 en deelkaarten.

A. - vervolg.
Buitenplaatsen en
landgoederen in stedelijk
gebied

* Inzetten op herkenbaarheid van historische structuren
en elementen en kansen benutten tot versterking van
de herkenbaarheid (inspiratiebron bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen).

§ 3.1, 3.2, 3.3 en
deelkaarten
(m.n. Arnhem)

Historische buitenplaatsen werden veelal dichtbij steden en
dorpen gebouwd. Doordat deze fors gegroeid zijn vanaf eind
19e eeuw, zijn veel buitens in de stedelijke context komen te
liggen. Veelal zijn (fragmenten van) historische structuren en
elementen nog herkenbaar in de nieuwe stedelijke context.

B. GRADIËNT

Gelders Arcadië onderscheidt zich van andere
landgoederenzones door de karakteristieke gradiënt tussen
stuwwal en rivieren Rijn en IJssel, bestaande uit drie zones:
stuwal-plateau, overgangszone, rivierzone. Het levert een
bijzonder ensemble op van landschap, bebouwing en
grondgebruik. Hierbij bepalen de grote hoogteverschillen
(‘hoog en laag’) en snelstromende sprengenbeken de
landgoederen(zone) het kenmerkende, arcadische karakter.

* In gradiëntzone kenmerkende structuren en landschappen
waarborgen en versterken: zichtlijnen, panorama’s,
sprengenbeken, reliëf.
* Versterken van het arcadische landschap met de
karakteristieke gradiënt tussen stuwwal en rivieren: reliëf
(hoog-laag), droog-nat, afwisseling open en gesloten.
* Vergroten van de beleefbaarheid van de gradiënt en
het arcadische landschap in de drie zones stuwal-plateau,
overgangszone, rivierzone.

§ 3.4, 3.5, 3.6

B. GRADIËNT
Belangrijke zichtlijnen,
panorama’s en belvederes

Bij de aanleg van het esthetische landschap werd
* Historische zichtlijnen en panorama’s waarborgen en zonodig § 3.5
duidelijk gebruik van gemaakt van de aanwezige grote
herstellen.
hoogteverschillen, zowel bij geometrische als landschappelijke * Uitzichten (belvederes) meer als attractie profileren.
parken. In het landschap werden zichtlijnen (vista’s)
en panorama’s gecreëerd, vaak binnen een landgoed
(intern), maar ook vaak buiten het landgoed (extern). Op
hoogtepunten werden belvedères, uitzichtpunten, gecreëerd.

C. STRUCTUREN
Hoofdinfrastructuur

De west-oost georiënteerde hoofdontsluitingen van land, water- en spoorwegen die als as voor ontsluiting en
occupatie vormend zijn geweest voor de ontwikkeling
van de landgoederenzone: Rijn en IJssel; Utrechtseweg,
Amsterdamseweg, Rijksstraatweg.

* Inzetten op de continuïteit van ontsluitingsstructuren:
§ 3.10
historische wegen met laanbeplanting, met aandacht voor
routes bovenlangs en onderlangs, en gebruik van kleinschalige
netwerken voor langzaam verkeer
* Vergroten van de beleefbaarheid van de rivieren.
* Behouden van de kleinschaligheid van het
landgoederenlandschap rondom de spoorlijnen.
* Versterken van regionale, samenhangende structuren, zoals
de wildwallen en koningswegen.

C. STRUCTUREN
Dwarsverbindingen

Dwars op de gradiënt, tussen hoog en laag, zijn noordzuid georiënteerde structuren en verbindingen, zoals
schaapsdriften, sprengen, kleinere ontsluitingswegen en
lanen. Dergelijke dwarsverbindingen zijn belangrijk binnen de
gradiënt, van hoog naar laag.

* Behoud en waar nodig herstel van dwarsverbindingen
binnen de landgoederen en buitenplaatsen, waarbij rekening
wordt gehouden met een goede, passende aansluiting op de
hoofdontsluitingswegen.

D. STADHOUDERLIJK
LANDSCHAP
Machtcentra (incl. jachthuisjes en belvederes) met
grootgrondbezit
Koningswegen

Het landgoederenlandschap van de Oranjes (met name
stadhouders Willem II en Willem III) en hun familie en
vrienden kan gezien worden als een belangrijk internationaal
fenomeen in het landgoederenlandschap van de Veluwezoom.
Dit landschap werd grotendeels gevormd tussen circa 1650
en 1795 en is nog op vele plekken goed herkenbaar. Niet
alleen de voormalige jachtsloten en kastelen, maar ook de
uitzichtpunten (belvederes) en lanenstelsels, de wildbanen ter
wering van het wild, en de indrukwekkende koningswegen zijn
belangrijke fenomenen uit deze tijd.

* De herkenbaarheid en beleefbaarheid van het internationaal § 3.8
belangrijke stadhouderlijke landschap en de bijbehorende
locaties en structuren vergroten. Daarbij aansluiten bij andere
stadhouderlijke locaties zoals Het Loo.
* Informatie en communicatie over onderwerp vergroten.

§ 3.6, 3.9, deelkaarten

Overige belangrijke aspecten zijn verwerkt in de uitwerking van de visie-in-hoofdlijnen naar een aantal thema’s en naar geografische deelgebieden/
gemeenten (deel II van het rapport, resp. hoofdstuk 3 en 4). Daarin zijn ook de ambities -i.c.m. suggesties voor een uitvoeringsprogramma- voor die aspecten
benoemd.
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DEEL 2
UITWERKING
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3. THEMA’S
Zowel landgoederen als buitenplaatsen zijn
levendige, dynamische ensembles met een
diversiteit aan structuren en elementen. Zij zijn
manifestaties van hun tijd en daardoor zeer
divers: van getransformeerde adellijke kastelen
tot regentenbuitenplaatsen tot villa-achtige
buitenverblijven van westerlingen. Niet alleen
de architectuur (vorm) van huis en park, ook het
gebruik, de verankering in het cultuurlandschap
en de sociale betekenis maakten ontwikkelingen
door. Deze gelaagdheid en diversiteit in
het landgoederenlandschap is een van de
bijzonderste kenmerken van de Veluwezoom.
De landgoederen en buitenplaatsen liggen bij
elkaar in een schitterend landschap. Dankzij hun
uitgestrektheid creëren zij een bovengemeentelijk
netwerk van groen (landschap), rood (bebouwing
& infrastructuur) en blauw (water). Op kleine
schaal is dit te herkennen op een specifiek
landgoed. De gezamenlijkheid is een kracht en
biedt volop kansen om met diverse ontwikkelingen
de ruimtelijke kwaliteit, belevingswaarde,
duurzaamheid en economische potentie
voor de landgoederenzone én individuele
landgoederen te verbeteren. Maar elk landgoed,
elke buitenplaats heeft ook zo zijn specifieke
karaktereigenschappen waar op maat gesneden
kansen bij passen. Deze kunnen op zichzelf
staan, maar kunnen ook onderdeel uitmaken van
een regionale kans. Het herstel van een park kan
bijvoorbeeld behoren tot de ontwikkeling van een
grotere groene recreatieve zone.

Gelderse toren, gemeente Rheden

Rosendael, gemeente Rozendaal

Voor elk(e) landgoed of buitenplaats gelden dus
waardevolle kenmerken die in verband staan met
de kwaliteiten van de zone als geheel én met
kenmerken die specifiek behoren tot het landgoed
of de buitenplaats. Dit is de basis van waaruit
nagedacht wordt over toekomstige ontwikkelingen
en die bepaalt welke kansen van toepassing
kunnen zijn.
Deze gelaagdheid wordt hier nader bekeken aan
de hand van themakaarten van de ruimtelijke
bouwstenen. Bij diverse thema’s worden tevens
highlights aangegeven als kenmerkende
voorbeelden, die momenteel voor bezoekers
beleefbaar, herkenbaar en (grotendeels of
regelmatig) toegankelijk zijn.
Heide landschap (Posbank), gemeente Rheden

Sonsbeek, gemeente Arnhem
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3.1 BESTAANDE HISTORISCHE BUITENPLAATSEN EN LANDGOEDEREN
In het verleden zijn in de Veluwezoom meer dan
honderd buitenplaatsen en landgoederen gesticht,
waarvan een groot deel nog bestaat. Deze kaart
toont de huidige begrenzingen van de historische
buitenplaatsen en landgoederen van Gelders
Arcadië. Hierbij is rekening gehouden met de
landgoedcontouren zoals vastgesteld binnen
gemeentelijk beleid. Tevens toont de kaart de
locatie van bestaande en verdwenen landhuizen,
kastelen en villa’s die het hoofdgebouw vormen
of vormden van een landgoed of buitenplaats. In
de Veluwezoom kennen we landgoederen zonder
hoofdhuis, zoals De Duno, Gulden Bodem en
Heuven, maar ook landhuizen zonder landerijen,
zoals Nudenoord, Sterrenberg en Hofstetten.
Doordat de huidige topografische kaart als
ondergrond fungeert ziet de gebruiker de binnen
de grenzen van de historische buitenplaatsen en
landgoederen liggende elementen en structuren
als tuinen, parken, landbouwgronden en
bijgebouwen.

Bockhorst, gemeente Rheden
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Suggesties voor uitvoeringsprogramma
• Versterk de samenhang tussen de
buitenplaatsen en landgoederen als schakels
in de zone, onder meer door het handhaven en
versterken van zichtrelaties tussen buitens;
• Waarborg de grote diversiteit en hoeveelheid
van de collectie Gelders Arcadië met hun
verscheidenheid in architectuur van huis, tuin
en park, ligging, grootte, zoals aangegeven in
de typologie (p. 19);
• Vermijd omvangrijke ruimtelijke ontwikkelingen
die de landgoederenzone en de individuele
landgoederen en buitenplaatsen aantasten.
Nieuwe ontwikkelingen met een ruimtelijke
impact vragen nadrukkelijk om toetsing aan de
ambities voor Gelders Arcadië; er moet recht
worden gedaan aan de ambities, ensemblewaarden, de typologie met kenmerkende
kwaliteiten. Daarbij kansen benutten tot
versterking van kwaliteiten en herkenbaarheid
van de landgoederen en de zone;
• Behoud en verbeter het representatieve
karakter van de individuele buitens. Met name
vanaf de openbare weg zichtbare kenmerken
(zoals doorzichten op het hoofdhuis) zijn
het meest relevant voor de beleefbaarheid,
herkenbaarheid en waardering door het
publiek;
• Behoud van karakteristieke totaal-ensembles,
maar ook van structuren en fragmenten die
onderdeel zijn/waren van een historische
buitenplaats of landgoed. Binnen de scope van
een individueel ensemble wordt de beleving
sterk bepaald door hoofd- en bijgebouwen,
hoogteverschillen, open-gesloten verhouding
bij grondgebruik (landbouw – bosbouw –
heide) en structuren als lanenstelsels,
schaapsdriften, wildwallen en sprengen;
• Let op het behoud van individuele karakter van
een specifiek landgoed binnen aaneengesloten
landgoedgebieden. Voorkom een amorf
landschap.

Kasteel Doorwerth, gemeente Renkum

Boschveld, gemeente Renkum

Huidige grenzen van buitenplaatsen en landgoederen
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3.2 HISTORISCHE LANDGOEDCONTOUREN
Op basis van diverse bronnen als topografische
kaarten, eigendomskaarten en het kadaster is
het mogelijk de historische begrenzingen van
de laatste twee eeuwen in beeld te brengen
van elk individueel landgoed in Gelders Arcadië
en deze samen te combineren tot één kaart.
Het geeft daarmee dus geen weergave van
één moment in de tijd, maar het omvangrijke
landgoederenlandschap dat tussen circa 1800
en nu heeft bestaan. Hierdoor worden regionale
patronen en structuren als oude lanenstelsels
beter begrijpbaar. In deze gebieden kunnen
voormalige landgoedelementen en structuren
aanwezig zijn. Deze kaart zegt niets over huidige
eigendomsgrenzen. Het is een verwachtingskaart:
in de gekarteerde gebieden is de verwachting
hoog om sporen uit het landgoedverleden aan te
treffen. Wel moet men er van bewust zijn dat tot
ver in de negentiende eeuw grote landgoederen
ook veel woeste gronden herbergden (soms
voorheen behorende bij markegenootschappen),
waar weliswaar minder karakteristieke structuren
te vinden zijn dan in de kern van het landgoed.
Doch ook deze terreinen hadden een rol binnen
het economische landgoedbeheer. Denk aan
voormalige heidegronden en schaapsdriften.
In het verleden hebben mogelijk nog meer
buitenplaatsen en landgoederen bestaan, doch
verdergaand onderzoek zou hier antwoord
op dienen te geven. In sommige gevallen
hebben buitenplaatsen slechts zeer korte tijd
bestaan en zijn ze later verdwenen binnen de
stedelijke structuur of zijn z opgenomen in een
groter landgoed. Interessante voorbeelden
van verdwenen ensembles, die (mogelijk) als
landgoed of buitenplaats hebben gefunctioneerd
zijn: Kievitsdel/ Hoog Doorwerth (Doorwerth),
Het Jagershuis (Doorwerth), Hof te Seelbeek
(Doorwerth), en Mariënberg (Arnhem). De vroegmiddeleeuwse versterking Hunneschans is niet
apart opgenomen, omdat het van oorsprong een
duidelijk andere functie had en later onderdeel
is geworden van Doorwerth en weer later van
landgoed De Duno.

Historische kaart De Kamp, gemeente Renkum

Historische kaart Rosendael, gemeente Rozendaal

Sterrenberg, gemeente Arnhem
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Voorbeeld historische en huidige landgoed
contouren Sterrenberg op detailniveau

Historische landgoedcontouren
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3.3 BESTAAND, VERDWENEN, VERBORGEN
Landgoederen zijn dynamische, levende
eenheden. Sinds hun stichting hebben ze vele
transformaties doorgemaakt. Dat geldt ook voor
de grootte en de begrenzingen. Het zijn geen
statische gegevens, in tegendeel, menig landgoed
is in de loop de tijd gegroeid en gekrompen,
hetgeen duidelijk wordt als men de kaart van
historische landgoedcontouren combineert met de
huidige landgoedgrenzen. Zo resteert van het ooit
meer dan 800 hectare grote landgoed Sonsbeek
slechts de kern van landhuis en park, circa 67
hectare. Op voormalige landgoedgrond ontstonden
diverse woonwijken als de Burgemeesterswijk.
Ook het nabijgelegen Sterrenberg, nu slechts een
landhuis met tuin, was tot in de twintigste eeuw
vele malen groter en de oude laanstructuren
zijn terug te vinden in de huidige woonwijk. En
Rosendael was tot 1795 als vrije heerlijkheid
geheel in bezit van de heer van Rosendael, maar
ook na het verlies van de heerlijke rechten was
het gebied (de huidige gemeente Rozendaal) tot
in de twintigste eeuw grotendeels eigendom van
één familie. Ook al is het landgoed tegenwoordig
in handen van diverse eigenaren, landschappelijk
gezien bestaat het oude landgoed nog, zij het
verborgen en aangetast in haar eertijds grote
samenhangende structuren, zoals de bijzondere
limietgrens en het gehucht de Imbosch. Veel
historische structuren en elementen liggen
verborgen in het landschap.
In het verleden zijn ook landhuizen of kastelen
verdwenen, zoals ook is aangegeven op de
kaart. Denk aan Johanna-Hoeve, Nederhagen,
Grunsfoort, Rosande, Dalstein, Lichtenbeek en
Heuven. In sommige gevallen zijn de bijbehorende
landerijen verkocht en kregen een andere
bestemming, of is het landgoed opgenomen in
een groter landgoed. Dat laatste is bijvoorbeeld
het geval bij Grunsfoort, dat nu bij Oranje
Nassau’s Oord hoort, en bij de Gulden Spijker,
thans onderdeel van Sonsbeek. Soms bleef een
landgoed na het verdwijnen van het hoofdgebouw
in stand, bijvoorbeeld bij Hof te Dieren, Heuven,
de Oorsprong, de Hemelse Berg en Lichtenbeek.
In deze gevallen is de oude huisplaats herkenbaar

aanwezig in het landschap. Op Hof te Dieren zijn
plannen voor een nieuw landhuis op de oude
huisplaats.
Suggesties voor uitvoeringsprogramma
• Wees alert op verborgen
buitenplaatsstructuren en terreinen
van voormalige buitens. Structuren en
elementen uit het landgoedverleden zijn
vaak nog aanwezig in het huidige stedelijke
en agrarische landschap. Ze vertellen
het verhaal van het oorspronkelijke
landgoederenlandschap en verrijken het
huidige landschap. Bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen kansen benutten om deze
tijdslaag meer zichtbaar te maken, te
incorporeren en daardoor oud en nieuw te
verbinden;
• Waar het (verborgen) landgoederenlandschap
in feite nog aanwezig is verdient het
aanbeveling om het beheer van afzonderlijke
eigenaren op elkaar af te stemmen en grote
structuren als lanen te herstellen via dezelfde
methode. Op deze wijze kunnen bijzondere
samenhangen hersteld en beter beleefbaar
worden gemaakt;
• Waar het landhuis verdwenen is, maar de
huisplaats nog aanwezig is in het landschap,
dient de huisplaats herkenbaar in het
landschap behouden te blijven of versterkt
te worden, met in achtneming van mogelijke
archeologische waarden. Dit kan op veel
verschillende manieren, dat per plek bekeken
moet worden. In enkele gevallen kan de bouw
van een nieuw landhuis wenselijk zijn; zie
hiervoor het Kansenboek Gelders Arcadië,
kans 22

Voormalig landhuis De Oorsprong, gemeente Renkum

Moestuinkas Oranje Nassau’s Oord, gemeente Wageningen

Carolinapark, gemeente Rheden
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Presikhaaf, gemeente Arnhem

Overbeek, gemeente Rheden

Bestaand, verdwenen, verborgen
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3.4 UNIEKE GRADIËNT
Het fysieke landschap van de Veluwezoom
wordt bepaald door zeer bijzonder reliëf. Dit
landschap is ontstaan door de vorming van
stuwwallen in de voorlaatste ijstijd (Saalien),
vervolgens door de dalvorming in deze stuwwallen
en door de gedeeltelijke opvulling van de
dalen met vruchtbaardere afzettingen zoals
löss, tijdens de laatste ijstijd (Weichselien). De
historische landgoederen en buitenplaatsen
liggen veelal op de overgang van het reliëfrijke
stuwwallenlandschap naar het relatief reliëfarme
rivierenlandschap, van hoog naar laag, van droog
naar nat en van arme naar rijke bodem. Het reliëf
is erosiegevoelig, onder andere door extreme
buien (als gevolg van klimaatverandering),
(gedeeltelijke) ontbossing en bepaalde vormen
van recreatie (zoals mountainbiken/wandelen
buiten de paden). Hevige neerslag op hellingen
kan leiden tot waterstromen en bodemerosie. Dit
veroorzaakt water- en modderoverlast.

Gulden Bodem, Zypendaal, gemeente Arnhem

Suggesties voor uitvoeringsprogramma
• Waarborg de zichtbare hoog-laag gradiënt
tussen stuwwal en rivieren. Versterk de
beleefbaarheid hiervan;
• Erosie tegengaan in reliëfrijke landschap van
landgoederenlandschap: goede communicatie
over erosiegevaar richting recreanten;
mountainbiken/wandelen alleen op bepaalde
routes/ paden dankzij goede routebewijzering,
duidelijke padbegrenzing, etc.; vegetatieve
bodembedekking; beperken verharden
oppervlakten; zo min mogelijk grote machines
in gebied inzetten; op akkers in de winter
gewassen inzaaien die de bodem beschermen
tegen erosie.
Highlights
Belmonte, Hemelse Berg, De Duno, Bato’s Wijk,
Mariëndaal, Sonsbeek, Klarenbeek, Beekhuizen
(Keijenberg), Rosendael (Koningsberg),
Rhederoord, Valkenberg.

Huneschans bij landgoed De Duno, gemeente Renkum
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Het natuurlijke reliëf van de Veluwezoom: een unieke gradiënt
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3.5 ZIEN EN GEZIEN WORDEN: PANORAMA’S, BELVEDERES EN VISTA’S
Het oorspronkelijke, natuurlijke landschap van
de Veluwezoom is vooral het resultaat van
opstuwing in de voorlaatste ijstijd en van erosie.
Spectaculaire hoogteverschillen ontstonden
doordat de Nederrijn de hellingen op verschillende
plaatsen aansneed. Bij de aanleg van het
esthetische landschap werd duidelijk gebruik
van gemaakt van deze hoogteverschillen, zowel
bij geometrische als landschappelijke parken.
In het landschap werden zichtlijnen (vista’s)
en panorama’s gecreëerd, vaak binnen een
landgoed (intern), maar ook vaak buiten het
landgoed (extern). Op hoogtepunten werden
belvedères, uitzichtpunten, gecreëerd. De externe,
landgoedoverstijgende zichtlijnen en panorama’s
zijn in deze kaart opgenomen. We vinden zelfs
zeer persoonlijke zichtlijnen terug tussen huizen
van dezelfde familie, zoals bij de familie Brantsen:
tussen Zypendaal en De Gulden Bodem, maar
zelfs tussen Rhederoord en Wielbergen aan de
overkant van de IJssel. Maar het ging niet altijd
om zicht vanuit het landhuis zelf, maar ook zicht
op het landhuis, bijvoorbeeld vanaf de doorgaande
weg waaraan het landgoed is gelegen.
Zicht was dus voor landgoed- en
buitenplaatseigenaren een belangrijk thema
in hun tuin- en parkaanleg. Dit is echter niet
altijd gerespecteerd bij nieuwe ontwikkelingen,
waardoor bijvoorbeeld de relatie tussen de hoge
stuwwal en het rivierdal niet meer te herkennen is.
Op andere plekken zijn nog steeds
kilometerslange zichtlijnen in het landschap
aanwezig, zoals vanaf Klarenbeek naar de
Eusebiuskerk, die van zeer hoge waarde zijn.

Mariëndaal, gemeente Renkum
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Suggesties voor uitvoeringsprogramma
• Behoud bestaande en herstel verdwenen
of verborgen zichtlijnen en panorama’s (zie
ook bijbehorende themakaart panorama’s,
belvedères en zichtlijnen);
• De bewust ontworpen zichtlijn vanaf de
Steenen Tafel op Klarenbeek naar de
Eusebiuskerk is van groot belang en dient een
beschermde status te krijgen als zeer gaaf
voorbeeld van een arcadische zichtlijn. Deze
open zichtrelatie dient te worden gekoesterd
en beschermd;
• Bijzondere hoogtepunten, zoals de Keijenberg
(Beekhuizen), Belmonte en de Duno,
behouden en waar nodig herstellen/ versterken
door zicht vrij te maken, bijvoorbeeld door
gedeeltelijke kap van struiken en bomen
(met landschappelijke en cultuurhistorische
onderbouwing);
• Zicht op buitenplaatsen langs
ontsluitingswegen in stand houden;
• Verdwenen en verstoorde zichtlijnen en
panorama’s herstellen. Let op dat zichtlijnen
soms ver reiken en over openbare wegen en
meerdere eigendommen kunnen gaan;
• Bestrijd erosie in het reliëfrijke landschap. Deel
opgedane kennis bij erosiebestrijding;
• Uitzichten meer als attractie profileren.

Belmonte, gemeente Wageningen

Highlights
Klarenbeek (Steenen Tafel), Belmonte, De
Duno, Mariëndaal, Rosendael (Koningsberg),
Beekhuizen (Keijenberg), Hof te Dieren
(Carolinaberg).

Klarenbeek, gemeente Arnhem

Belangrijke zichtlijnen en panorama’s
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3.6 SPRENGEN, BEEKDALEN EN MOLENPLAATSEN
Het stuwwallandschap van de Veluwe bestaat
niet alleen uit droge, zandige heuvels. Juist
de zuidelijke rand van de Veluwezoom wordt
gekarakteriseerd door de aanwezigheid van water
(natuurlijke beken en door mensen gegraven
sprengenbeken), die de stuwwalrand van noord
naar zuid doorsnijden. De Zuid-Veluwse beken
en sprengen zijn door Provincie Gelderland
aangewezen als beken met het Hoogste
Ecologische Niveau (HEN) en het Renkumse
beekdal en het Heelsumse beekdal vormen samen
de ecologische verbindingszone “Renkumse
Poort” tussen de Veluwe en de uiterwaarden van
de Rijn. Ook de beekdalzone van de Slijpbeek
vormt een directe verbinding tussen stuwwal
en rivier. De sprengenbeken vinden we tussen
Renkum en Spankeren; in de meeste gevallen
waren deze sprengenbeken aangelegd voor
het aandrijven van watermolens. Lange tijd was
het malen van graan de belangrijkste activiteit,
maar vanaf circa 1600 kwamen er steeds
meer papiermolens. Vaak lagen deze op oude
en nieuwe buitenplaatsen en landgoederen.
Gedurende de negentiende eeuw kregen de
sprengenbeken steeds meer een recreatief
karakter. Veel molens werden afgebroken en op de
oude plek – gebruikmakend van het grote verval in
de beek – werden cascades aangelegd.
Er zijn nog talloze sporen terug te vinden van
waterwerken als watermolens, sprengenbeken,
vijvers, slotgrachten, cascades etc. Herstel van
deze bijzondere kenmerken van Gelders Arcadië
kan meegenomen worden in het waterbeheer
van de toekomst. Dit zou ook samen opgepakt
kunnen worden met ecologische ambities.
Deze kaart toont de huidige natuurlijke beken
en sprengenbeken, alsmede de locaties van
(verdwenen) watermolens en nog bestaande
cascades, als onderdeel van het arcadische
landschap van de Veluwezoom.

Suggesties voor uitvoeringsprogramma
• Behoud en waar nodig herstel van cascades,
fonteinen, vijvers en molenplaatsen.
Verdwenen waterpartijen herstellen;
• Kansen benutten om oud en nieuw
‘watermanagement’ met elkaar te verbinden:
organiseren van extra benodigde wateropvang
en -retentie met referentie naar historische
(water-)structuren;
• Behoud en waar nodig herstel van
sprengenbeken en sprengkoppen, in
samenhang met waterbeheer. Let op
knelpunten als verdroging (bijvoorbeeld door te
snelle waterafvoer) en vervuiling (bijvoorbeeld
door mest) en let op relevante issues als
de kwaliteit van het drinkwater, ecologische
functie en het beheeraspect;
• Waterpartijen als vijvers en sprengen niet laten
dichtgroeien;
• Behoud watervoerendheid, kwaliteit en
zichtbaarheid;
• Deel kennis over herstel van sprengenbeken;
• Inventariseren van nut en noodzaak van de
bescherming van leemlagen bij sprengenbeken
Highlights
Laag-Soeren, Beekhuizen, Rosendael, Sonsbeek,
Zypendaal, De Oorsprong, Mariëndaal,
Warnsborn, Vijverberg, Hemelse Berg, De Kamp,
Renkums Beekdal (Oranje Nassau’s Oord,
Quadenoord, Keijenberg)

Spreng bij Laag Soeren, gemeente Rheden
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Watermolen bij Sonsbeek, gemeente Arnhem

Waterval in Rozendael, gemeente Rozendaal

Waterval bij De Oorsprong, gemeente Renkum

Sprengkop bij de Gielenbeek op de Hemelse Berg,
gemeente Renkum

Sprengen, beekdalen en molenplaatsen

beekdal

Hoogtelijnen ten opzichte van de beken, bron: Provincie Gelderland
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3.7 LANDBOUW, BOS EN HEIDE
Landgoederen zijn economische eenheden
met een variëteit aan functies, zoals bosbouw
en landbouw. Belangrijk kenmerk hierbij is de
afwisseling van gesloten (bossen) en open
(landbouwgronden; enken of essen). Tot in de
negentiende eeuw was – voor de komst van
kunstmest – het gemengd agrarisch bedrijf een
belangrijke basis van de grote landgoederen.
Daarbij was de toegang tot de heide belangrijk.
Schapen graasden overdag op de heide en
werden ’s avonds via de schaapsdrift naar
de landgoedboerderijen teruggebracht. De
schapenmest werd in de potstal verzameld en
gebruikt voor de bemesting van de akkerlanden.
Schaapsdriften waren dus niet alleen een
link tussen de dorpsbrink en de heide, maar
juist bij grotere landgoederen als Middachten,
Rosendael en Doorwerth ook een onderdeel van
de landgoedstructuur. Voor het gebied rondom
Middachten zijn de schaapsdriften op kaart gezet,
doch dergelijke zuid-noord georiënteerde wegen
en paden zijn kenmerkend voor heel Gelders
Arcadië. Verder onderzoek is nodig om alle
bestaande en verdwenen schaapsdriften in beeld
te krijgen.
Suggesties voor uitvoeringsprogramma
• Benadruk het contrast en de fijnmazige
afwisseling tussen open en gesloten
terreindelen terreindelen binnen de
landgoederen (heide, bos, landbouwgronden,
etc.);
• Behoud en versterk het groene karakter. Bij
boscompensatie van elders uit de gemeenten
inzetten op aanplant van bossen op
landgoederen waar het oude structuren kan
herstellen;
• Typische elementen en structuren van
agrarisch en boshistorisch karakter
waarborgen, zoals schaapsdriften,
schaapskooien, boerderijen langs boerenweg,
akkers (essen en enken), markante bostypen
en bomen, wildwallen en laanstelsels;
• Combinaties van Landbouw en bosbouw in
stand houden.
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Highlights
Middachten, Hof te Dieren, Zypendaal,
Klarenbeek, Heuven, Mariëndaal, Lichtenbeek,
Warnsborn, Doorwerth, Keijenberg, Oranje
Nassau’s Oord, Imbosch (voorheen behorend bij
Rosendael).

Heuven, gemeente Rheden

Quadenoord, gemeente Renkum

Wodanseiken Laag Wolfheze, gemeente Renkum

Warnsborn, gemeente arnhem

Rozendaalseveld, gemeente Rozendaal

Landbouwgronden en bosgebieden

Schaapsdriften gaven toegang tot de heide. Hier
een uitsnede van het gebied rondom De Steeg.
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3.8 STADHOUDERLIJK LANDSCHAP
Onder het stadhouderlijk landschap verstaan
we het landschap dat is ontstaan tussen
1650 en 1795 eeuw door de Oranjes en hun
verwanten en vrienden. In de tweede helft
van de 17e eeuw creëerden stadhouders
Willem II en Willem III een jachtlandschap
op de Veluwezoom, met koningswegen,
jachthuizen, wildbanen en wildwallen. De
jacht was (en is) een belangrijk onderdeel van
het landschap en de cultuur van historische
landgoederen. Maar de jachtsloten waren
meer, het waren zogeheten ‘power houses’,
machtcentra, die gebruikt werden voor het
etaleren en versterken van de politieke, sociale
en maatschappelijke macht van de eigenaren.
Bij deze machtcentra (Hof te Dieren,
Middachten, Rosendael en Doorwerth) hoorde
grootgrondbezit; in de kaart is – op basis van
historische bronnen – de situatie rond 1700
ingetekend om een beeld te geven van waar
dit grootgrondbezit lag.
Een bijzondere positie neemt Hof te Dieren in.
Het landgoed is ontstaan uit de commanderij
Dieren van de Ridderlijke Duitsche Orde,
een charitatieve ridderlijke kloosterorde,
dat in 1647 gekocht werd door stadhouder
Willem II. De commanderij werd verbouwd
tot jachtslot, met ten noorden hiervan een
grote omheinde wildbaan. Binnen deze
wildbaan lag de Rouwenberg, die door de
eigenaar van Middachten aan de stadhouder
was geschonken. Op de berg werd een
jachtkoepel gebouwd. Onder zijn zoon,
Willem III (vanaf 1689 koning van Engeland,
Schotland en Ierland), werden het huis en
het omringende landschap tussen 1679 en
1684 ‘veel verbeterd en met ware koninklijke
pracht verfraaid’. Hij stichtte ‘er een aanzienlijk
jachthuis, welks kostbare schilderstukken,
heerlijke tuinen, fraaye rotswerken en schoone
fonteinen, ruim eene eeuw de bewondering
der bezoekers tot zich trokken’, aldus Van der
Aa in 1841. Willem III maakte van de Veluwe
een grootst jachtlandschap met diverse
jachtsloten, waaronder: Het Loo, Coldenhove,
Hof te Dieren, Hoekelum, Hoog Soeren. De
jachtverblijven werden met elkaar verbonden
door koningswegen of koningslanen, de
kaarsrechte over de Veluwe lopende wegen.
Ook de nazaten van koning stadhouder
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Willem III verfraaide het landschap verder
met de aanleg van grote lanenstelsels, zoals
rondom de Carolinaberg. Binnen dit landschap
lagen enkele belvedères, waaronder de
Carolinaberg, Prins Willemberg (voorheen
Steenbergh) en de Koningsberg. De in 1765
gebouwde Carolinahoeve fungeerde als
rustpunt nabij de Koningsweg. Ter plaatse van
het Worth-Rhedense zand lag mogelijk geen
koningsweg of is deze na de dood van Willem
III in 1702 snel geruimd. In 1795 brandde huis
Hof te Dieren af; het landgoed kwam in 1820 in
handen van de eigenaren van Twickel.
Veel jachtrelicten zijn tegenwoordig nog
zichtbaar in het landschap. De koningsweg van
Hof te Dieren naar Hoekelum is waarschijnlijk
de meest bekende en is op veel plekken
nog goed herkenbaar. Minder bekend zijn
limietgrenzen: door pollen, palen en bomen
aangegeven scheidsgrenzen die jachtterreinen
moesten afbakenen, zoals de zeventiendeeeuwse limietgrens van de hoge heerlijkheid
Rosendael. Tevens nog herkenbaar in
het landschap zijn de wildwallen, die de
landbouwgronden tegen het wild dienden te
beschermen. Mogelijk zijn de nog resterende
wildwallen in het Middachter Bos en in het
noorden van Hof te Dieren restanten van de
wal, waarop rond 1700 een houten palissade
van de wildbaan stond.

Topografische kaart van de omgeving van De Steeg en
Ellecom, circa 1900

•
•

•
•

•

Suggesties voor uitvoeringsprogramma
Herkenbaarheid van het internationaal
belangrijke stadhouderlijke landschap
vergroten
Laanstructuren als koningsweg en sterrenbos
op Carolinaberg herstellen, met een
prioritering voor laanherstel: 1. Regionale
laanstructuren als Koningswegen; 2. Overige
zichtlanen en oprijlanen; 3. Laanstelsels als
sterrenbossen; 4. Overige lanen;
Limietgrens Rosendael, op basis van gedegen
landschapshistorisch onderzoek, herstellen en
beleefbaar maken;
Voormalige machtcentra van de stadhouder
en vrienden beleefbaarder en herkenbaarder
maken. Daarbij verdient de locatie van Hof
te Dieren (inclusief de Rouwenberg, thans
behorend bij Rhederoord) extra aandacht;
Wildwallen behouden en kansen tot grotere
herkenbaarheid benutten.

Rouwenberg, gemeente Rheden

Highlights
Hof te Dieren, Rouwenberg (thans onderdeel
van Rhederoord), Middachten, Rosendael,
Doorwerth.

Wildwal te Heuven, gemeente Rheden

Carolinaberg op Hof te Dieren, gemeente Rheden

Het stadhouderlijke landschap
jachtslot/kasteel als machtcentrum

belvedere

jachthuis

hoeve

aanwezig tracé wildwal

aanwezigtracé Koningsweg

mogelijk tracé Koningsweg

tracé Koningsweg onbekend

lanen, situatie circa 1800

grootgrondbezit bij machtcentra,
situatie circa 1700
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3.9 LANEN EN LAANSTELSELS
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De Veluwezoom en haar landgoederen worden
gekenmerkt door talrijke lanen: wegen aan
beide zijden geflankeerd door een rij bomen. Bij
een dubbele rij bomen aan weerszijden van de
weg spreekt men van een allee. De bomenrijen
dienden als markering en verfraaiing van de weg,
vaak gaven ze de grens aan van een ontginning
of een landgoed. Tegelijkertijd boden de bomen
koelte en schaduw aan reizigers en gaven ze
bescherming tegen wind en stuifzand vanuit
aangrenzende woeste gebieden. Veel gebruikte
bomensoorten zijn beuk, eik, plataan, linde en
populier. Soms komen ook lanen van notenbomen
of fruitbomen voor. Lanen hadden niet alleen
een meervoudige nutsfunctie. Ze vervulden
als structuurdragers vooral een compositionele
rol binnen de parkaanleg door het effect van
symmetrie en perspectief te benadrukken. De
laanstelsels benadrukken de eenheid van het
grondbezit en illustreren het belang van het
kasteel of buitengoed. Veel van deze lijnen zijn
nu nog in de stadsplattegronden terug te vinden,
zoals bij de Sterrenberg (Arnhem).
Hoofdlanen waren veelal breed van opzet en met
dubbele bomenrij, terwijl de smallere dwarslanen
enkelvoudig beplant waren. In sommige gevallen
lijkt op het eerste oog een laan aanwezig te zijn,
zoals bij de Schelmseweg in Arnhem, doch bij
nadere bestudering in het veld blijkt dat het gaat
om een weg tussen twee landgoederen met
aparte bomenrijen ter markering van de individuele
landgoedgrenzen, vaak met andere soorten
bomen, afstanden e.d.

Kaart 1800: Laanstructuren vormen een
onlosmakelijk onderdeel van landgoederen en
landgoederenzones. Met name in de achttiende
eeuw werden op geometrische wijze vele lanen
aangelegd. Op basis van de militaire topografische
kaart van M.J. de Man (1802-1812) zijn de
lanen gekarteerd hdie eind achttiende eeuw
bestonden. Ter verduidelijking zijn op deze kaart
de landhuizen aangegeven die in 1800 aanwezig
waren.

Oranje Nassau’s Oord, gemeente Wageningen

Gelderse Toren, gemeente Rheden

Kaart 2015: Op basis van google maps,
individuele landgoedvisies, topografische kaarten
en veldwerk zijn de huidige lanen gekarteerd.
Mogelijk is het beeld niet geheel compleet en
kunnen er op lokaal niveau nog korte lanen
aanwezig zijn. Op deze kaart zijn de tegenwoordig
nog bestaande en verdwenen landhuizen
aangegeven.

Suggesties voor uitvoeringsprogramma
• Continuïteit en eenheid van lanen behouden
over de volle lengte van het tracé (gebaseerd
op bijbehorende kaart en meer gedetailleerd
onderzoek op lokaal niveau). Met een
zorgvuldige keuze van boomsoort en locatie
(afstand tussen bomen, verspringend of rechte
lijn, etc.);
• Herstel waar mogelijk verdwenen lanen. Als
meer dan 40% van de laan is uitgevallen, is
algehele laanboomvernieuwing raadzaam. Al
blijft het natuurlijk maatwerk, dat afhankelijk is
van boomsoorten en locatie;
• Maak een prioritering voor laanherstel:
1. Regionale laanstructuren als Koningswegen,
limietgrens Rosendael, Schelmseweg;
2. Overige zichtlanen en oprijlanen;
3. Laanstelsels als sterrenbossen;
4. Overige lanen.

Highlights
Doorwerth, Warnsborn, Zypendaal, Gelderse
Toren, Middachten, Hof te Dieren, Rhederoord/
Rouwenberg,

Rosendael, gemeente Rozendaal

Middachter Allee, gemeente Rheden

Lanen en laanstelsels

Lanen en laanstelsels rond 1800,
gebaseerd op de kaart van M.J. de Man, 1802 - 1812.

Lanen en laanstelsels in 2015
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3.10 HISTORISCHE INFRASTRUCTUUR
De Veluwezoom wordt doorsneden door
verbindingsroutes: rivieren, voormalige postwegen,
hessenwegen en koningswegen, spoorlijnen, oude
schaapsdriften, etc. Terwijl de meeste doorgaande
wegen een west-oost richting hadden, hebben
de schaapsdriften, als verbinding tussen de lager
gelegen akkers en de hoger gelegen heide, juist
een noord-zuid oriëntering.
Ook het historisch nederzettingspatroon is van
belang voor de plaats van de landgoederen.
Veel buitenplaatsen en landgoederen zijn
gesticht aan of nabij de west-oost georiënteerde
verbindingswegen. Langs beekdalen bevinden
zich vaak de oude hoofdroutes. Onderlangs liggen
de oude straatwegen en bovenlangs heeft een
weg als de Schelmseweg zich in de negentiende
en twintigste eeuw ontwikkeld als een snoer voor
de landgoederen. De route bovenlangs Arnhem
sluit bij Rosendael aan op de bij toeristen zeer
gewaarde Posbankroute. In het midden ligt de
stad Arnhem als knooppunt. De aanleg van de
Rhijnspoorweg tussen Utrecht en Arnhem (1845)
was de eerste grootschalige ingreep in het
landschap. Hiervoor werden diepe insnijdingen
gemaakt in het reliëfrijke landschap. Aan de
oostkant van het gebied is de Zutphensestraatweg
vanouds de belangrijkste ader. De latere
spoorweg richting Zutphen (1863) doorsneed
diverse landgoederen, doch doordat de spoorweg
grotendeels vlak langs de Zutphensestraatweg
liep en een bescheiden karakter had, was de
impact niet heel groot. Desondanks lieten enkele
eigenaren hun parken herontwerpen om de
spoorlijn niet te zien vanuit het huis (bijvoorbeeld
Rhederoord). Intensivering van de spoorlijn als
Betuwe route Noord, met de benodigde ingrepen
in het landschap (geluidswallen, afsluiten
overgangen, e.d.) zou een zeer diepgaande
impact hebben op de recreatieve beleving van het
landschap en het economische beheer van de
landgoederen.

Suggesties voor uitvoeringsprogramma
• Inzetten op de continuïteit van historische
wegen door laanbeplanting, met aandacht voor
routes bovenlangs en onderlangs, en gebruik van
kleinschalige netwerken voor langzaam verkeer;
• Vergroten van de beleefbaarheid van de rivieren;
• Kleinschaligheid van het landgoederenlandschap
rondom de spoorlijnen in stand houden;
• Continuïteit van het tracé waarborgen;
• Versterk de relatie tot de buitenplaatsen en
landgoederen. Wees alert op de diverse
vestigingspatronen binnen de zone: een westoost oriëntatie op doorgaande routestructuren
(bovenlangs en onderlangs) en een noord-zuid
oriëntatie op beekdalen;
• Belangrijk voor de beleving van de
ontsluitingsweg en het landschap is de
continuïteit van de weg-/ laanstructuur in stand
te houden/ te versterken. Daarbij de wegen
niet puur utilitair inrichten, maar als dragers
van het landschap ontwerpen;
• Voor de versterking van de ecologische
samenhang in het landschap rond snelwegen
kunnen ecopassages worden ingezet. Let
daarbij op de esthetische samenhang in het
landgoederenlandschap;

De IJssel nabij de Gelderse Toren, gemeente Rheden

Highlights (langs rivieren)
Gelderse Toren, Middachten, Klingelbeek,
Doorwerth
Highlights (langs ontsluitingswegen)
Oranje Nassau’s Oord, Hartenstein, Mariëndaal,
Sonsbeek, Bronbeek, Rosorum, Biljoen,
Valkenberg, Rhederoord, Middachten, Gelderse
Toren

Italiaanse Weg bij Kasteel Doorwerth, gemeente Renkum
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Amsterdamse weg, gemeente Arnhem

Historische infrastructuur

Hessenwegen
belangrijkste wegen
Koningswegen (bestaand / verdwenen)
Schelmseweg en Posbankroute
waterwegen
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3.11 HEDENDAAGS EIGENDOM
Oorspronkelijk zijn landgoederen en buitenplaatsen
particuliere eigendommen, doch met name in
de twintigste eeuw deden veel families – vaak
noodgedwongen wegens financiële moeilijkheden –
afstand van hun bezittingen. Nu zien we een heel
divers beeld van eigenaren. Deze kaart geeft op
abstracte wijze inzage in de landgoedeigenaren in de
Veluwezoom anno 2015. Er is onderscheid gemaakt
tussen particulieren, diverse institutionele eigenaren
(zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten),
gemeenten en overige (zorg)instellingen en
commerciële partijen als horeca en musea. Het komt
opvallend vaak voor dat een landgoed of buitenplaats,
ooit in handen van een familie, nu verschillende
eigenaren kent. Dat kan implicaties hebben voor
de beleefbaarheid van het landgoed als ensemble,
bijvoorbeeld doordat eigendomsgrenzen door middel
van slagbomen, hekwerken en bordjes op vele plekken
binnen één landgoed worden aangegeven. De grote
terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten,
Geldersch Landschap en Kasteelen, en
Staatsbosbeheer bezitten vaak ook terreinen die
buiten de huidige begrenzingen van landgoederen
liggen, maar samen vaak een aaneensluitend
landschap vormen. Om die reden toont de kaart voor
de drie grootgrondbezitters het gehele eigendom
binnen de landgoederenzone.
Suggesties voor uitvoeringsprogramma
• Zorg voor een goede samenwerking tussen
overheden en eigenaren (en andere direct
betrokkenen), vanaf een vroeg stadium in de
planvorming. Gemeenten en landgoedeigenaren
kunnen ook samenwerken bij regionaal relevante
thema’s, zoals erosiebestrijding in het reliëfrijke
landschap;
• Waar sprake is van meerdere eigenaren,
bijvoorbeeld op één landgoed of omdat de
ontwikkeling over meerdere landgoederen
gaat, is het raadzaam te streven naar nauwe
samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een
gezamenlijke visie op betreffend landgoed of
betreffende ontwikkeling.
• Vermijd functies die niet passen bij het karakter
van het landgoed/ de buitenplaats aantasten. Zoek
een passende, duurzame en kapitaalkrachtige
bestemming voor hoofd- en bijgebouwen.
• Voor de zone als geheel is het raadzaam te waken
voor een oververtegenwoordiging van specifieke
functies die met elkaar concurreren (zoals
zorghotels).
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Renkums beekdal, gemeente Wageningen en Renkum

Middachten, gemeente Rheden

Kasteel Doorwerth, gemeente Renkum

Keijenberg, gemeente Renkum

Klarenbeek, gemeente Arnhem

Hedendaags eigendom
Particulier
Geldersch Landschap en Kasteelen
Natuurmonumenten
Gemeente
Instellingen en commercie
Staatsbosbeheer
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3.12 HEDENDAAGS GEBRUIK
De ‘ziel’ van een buitenplaats of landgoed wordt
grotendeels bepaald door de aard van het gebruik.
Particuliere bewoning heeft natuurlijk de voorkeur.
Buitenplaatsen zijn namelijk aangelegd voor
privé- gebruik, hetgeen bepalend is geweest voor
de inrichting van gebouwen en landschap. Maar
zou dit – om welke reden dan ook – niet meer
mogelijk zijn, dan moet gezocht worden naar
een nieuwe bestemming of nevenbestemming.
Herbestemming heeft reeds in het verleden
plaatsgevonden op bijvoorbeeld Oranje Nassau’s
Oord dat reeds meer dan honderd jaar een
zorgfunctie heeft.
Herbestemming van (delen van) gebouwen en
landschap wordt veelal gezien als een kans om
de levensduur van een landgoed of buitenplaats
te vergroten. Denk aan nieuwe functies voor
gebouwen als: zorg en bezinning, recreatie en
horeca, musea en exposities. Ook het landschap
is onderhevig aan veranderingen en krijgt nieuwe,
vaak uiteenlopende functies, zoals campings,
zonnepanelenvelden, natuurbegraafplaatsen,
golfbanen en biomassa. Er bestaan echter
enkele mogelijke nadelige gevolgen die men
in acht dient te nemen. Functieverandering of
uitbreiding met nevenfuncties betekent namelijk
vrijwel altijd een intensivering van het gebruik
en kan mogelijk leiden tot aantastingen van de
cultuurhistorische waarden of tot verstoringen
qua beeld en geluid. Als een landhuis de functie
van wonen verliest, zullen er vaak aanpassingen
en ingrepen, bijvoorbeeld het maken van nieuwe
parkeerplaatsen en de toevoeging van entreeof liftgebouwen, gedaan moeten worden die
ten koste (kunnen) gaan van de structuur van
gebouwen en de tuin- en parkaanleg. De kaart
toont voor het hoofdgebouw van de buitenplaatsen
en landgoederen de belangrijkste functie. Daarbij
is het goed te realiseren dat in sommige gevallen
meerdere functies gecombineerd worden. Zo is
huis Zypendaal niet alleen kantoor, maar is het
ook gedeeltelijk als museum te bezoeken.

Suggesties voor uitvoeringsprogramma
• Bij elke herbestemming karakteristieke
structuren en elementen vaststellen als
vertrekpunt en inspiratie voor herbestemming;
• Onderbouw mogelijke herbestemming
van gebouwen en landschap door middel
van een goed gemotiveerd plan, waaruit
blijkt dat transformatie van belang is voor
de toekomst van buitenplaats of landgoed
als erfgoedensemble en als economische
eenheid;
• Balans tussen erfgoed en ‘economie’: de
nieuwe functie moet recht doen aan de
karakteristieke structuren en elementen.
Zie ook Kansenboek Gelders Arcadië voor
voorbeelden van soorten herbestemmingen,
met best practices.

Hinkeloord, gemeente Wageningen

Rosendael, gemeente Rozendaal
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Hartenstein, gemeente Renkum

Hedendaags gebruik van hoofdgebouw

Horeca
Kantoor
Museum
Wonen
Zorg en bezinning
in ontwikkeling
landhuis verdwenen
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3.13 ERFGOEDRECREATIE
Wandelen, fietsen op stadsfiets of mountainbike,
hardlopen, paardrijden, steppen. Het gebeurt
allemaal in het prachtige landschap van de
Veluwezoom. Recreatie valt prima te combineren
met de groene, rustige en cultuurhistorisch
interessante omgeving van Gelders Arcadië. Er
zijn routes in overvloed. Routes met intrigerende
namen als het Bekenlint, Parkenrondje,
de Liberation Route en het Schrijverspad
Veluwezoom. De kans is dan ook niet zozeer het
bedenken van nieuwe routes, maar het verbinden
van bestaande routes tot een regionaal recreatief
product. Routes die in het teken staan van
Gelders Arcadië en verbindingen creëren tussen
mensen, kastelen en parken van Wageningen
tot Rheden. In recente jaren zijn reeds enkele
Gelders Arcadië routes gepubliceerd. De routes
verbinden de buitens aan elkaar. Door de route te
volgen ervaren mensen de grote concentratie van
landhuizen, parken, lanen en tuinen op de rand
van de Veluwe.
Een route biedt daarnaast kansen om
verschillende verhalen te vertellen over de
bewoners, geschiedenis, architectuur en
landschap van de buitens. De routes kunnen
gekoppeld worden aan commerciële functies op
en nabij landgoederen. Onderweg kan de reiziger
een uitzichtpunt beklimmen, een consumptie
gebruiken in een tot theehuis omgebouwde
oranjerie, overnachten in erfgoedlogies en een
rondleiding volgen in een oud landhuis. Uiteraard
zijn er meer activiteiten te bedenken die verwerkt
kunnen worden in routes.
In het verleden is gebleken dat sommige routes tot
erosie leidden. In samenwerking met de eigenaren
en gebruikers zullen de gemeenten op zoek gaan
naar passende oplossingen.
NB: Gedurende de eindfase van voorliggend
product bleek dat het fietsknooppuntennetwerk op
korte termijn vernieuwd zal worden. De nieuwste
versie van het netwerk kon helaas niet opgenomen
worden in dit rapport.

Suggesties voor uitvoeringsprogramma
• Verder stimuleren van (regionale)
erfgoedrecreatie in Gelders Arcadië, dat
enerzijds een economische drager kan zijn
voor de instandhouding van de buitenplaatsen
en landgoederen, en anderzijds een manier
is om de algehele vrijetijdseconomie van de
Veluwezoom te versterken;
• Verbeteren van de marketing en profilering van
Gelders Arcadië als recreatief aantrekkelijk
gebied voor inwoners van de Veluwezoom en
voor bezoekers;
• Het linken van Gelders Arcadië aan
actuele toeristische projecten als Holland
City (Netherlands Board of Tourism and
Conventions; NBTC), gericht op buitenlandse
toeristen;
• Bevorderen van passende evenementen,
die recreatief dagbezoek en verblijfstoerisme
stimuleren;
• Om erfgoedrecreatie mogelijk te kunnen
maken, zal praktisch nagedacht moeten
worden over de toegankelijkheid op
landgoederen, de recreatieve infrastructuur,
de beeldkwaliteit langs de routes en het
toeristisch beleid.

Keijenberg, gemeente Renkum

Sonsbeek, gemeente Arnhem
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Highlights
De genoemde highlights op deze kaart vindt u op
diverse plekken in dit rapport terug: zie thema’s 1
t/m 10 en de deelgebieden. Deze buitenplaatsen
en landgoederen kunnen voor bezoekers
interessant zijn om Gelders Arcadië te beleven.
Houd hierbij rekening met privacy van eigenaren
en toegankelijkheid. Niet alle highlights zijn
openbaar toegankelijk, of slechts bij evenementen
of op verzoek te bezichtigen. In samenwerking
met eigenaren kan wel gekeken worden naar
betere openstelling, zodat men beter aansluit
op regionale, landelijke (zoals Holland City) en
internationale toeristische projecten, wat zowel
ten goede komt aan de landgoedeigenaren als de
gehele regio.

Belmonte, gemeente Wageningen

Warnsborn, gemeente Arnhem

Rosendael, gemeente Rozendaal

Erfgoedrecreatie

fietsknooppunten netwerk

Highlights voor de erfgoedtoerist
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4. DEELGEBIEDEN
Voor de landgoederenzone Gelders Arcadië
zijn vanuit de gemeenten belangrijke ambities
neergelegd, die de zone als geheel behouden
voor de toekomst en de hoge landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten verder versterken.
Met deze ambities herkennen en erkennen de
gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal
en Wageningen het economisch, maatschappelijk,
landschappelijk en cultuurhistorische belang van
Gelders Arcadië en daartoe horende historische
buitenplaatsen en landgoederen. Samen met
direct betrokkenen als eigenaren, beheerders,
gebruikers en plannenmakers streven de
gemeenten naar behoud en versterking van
deze kwaliteiten. Daarbij moeten de ambities niet
beperkt blijven tot het oppoetsen van fragmenten
van het vroegere landgoederenlandschap. Doel
is een ruimtelijke strategie van landschap en
stedenbouw, die erop is gericht om het arcadische
gevoel weer te laten doordringen in alle poriën van
de Veluwezoom, waarvan iedereen, die er woont,
werkt of recreëert kan genieten. De ambities die
in de visiekaart (p. 24) zijn genoemd, worden hier
in meer detail bekeken en worden voorzien met
suggesties voor een uitvoeringsprogramma, zowel
thematisch als geografisch (in deelkaarten).

Kasteel Doorwerth, gemeente Renkum
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Sterrenberg Rosendael, Rozendaal

Hinkeloord, gemeente Wageningen

Middachten, gemeente Rheden

De Duno, gemeente Renkum

Uitzicht vanaf de stuwwal op de Rijn

Hof te Dieren rond 1700, gemeente Rheden

Amsterdamse weg, gemeente Arnhem

Biljoen, gemeente Rheden

Rozendael, gemeente Rozendaal

Rhedensebroek, gemeente Rheden

Vijverberg, gemeente Arnhem
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DEELKAARTEN

4.1 DEELKAART 1: Wageningen – Renkum

De kenmerken en ambities op hoofdlijnen, zoals
in hoofdstuk 2 weergegeven, worden hier in
deelkaarten nader bekeken. We spreken hier van
ambities en kansen. Kansen betreft ontwikkelingen
op individuele buitenplaatsen en landgoederen
die Gelders Arcadië als zone versterken. Dit
raakt natuurlijk het terrein van de eigenaren. De
aangegeven kansen dienen als voorbeeld, als
inspiratie voor maatregelen die opgepakt kunnen
worden door de landgoedeigenaren.

Kenmerken
• Buitenplaatsen op de stuwwal van de Wageningse Berg, waaronder Belmonte en Hinkeloord, met
belangrijke zichtrelatie naar lagergelegen Betuwe;
• Landgoederen gelegen in het Renkums Beekdal, dan wel Heelsums Beekdal, in de zuidwestelijke
rand van de Veluwe;
• In beekdalen gebruikmaking van het water voor – in chronologische volgorde - agrarische,
industriële, recreatieve en natuurdoeleinden.
Ambities en kansen
• Waarborgen en versterken van panorama’s vanaf Wageningse Berg naar Betuwe;
• Samenhang van beide beekdalen als eenheid behouden en versterken. Relatie met landgoederen
verder versterken; voorkom versnippering of fragmentatie;
• Doorgaande routes en historische lanen herstellen;
• Zichtbaarheid van de beek, het dal en de landgoederen verhogen. Vanaf de weg, maar ook door
middel van nieuwe recreatieve routes passend bij het landschap;
• Versterken van de beleefbaarheid van Belmonte als voormalige buitenplaats en arboretum;
• Beleefbaarheid en landschappelijke samenhang van de Keijenberg versterken;
• Gelaagd beekdallandschap benadrukken, van agrarisch naar natuurdoeleinden.
Nudenoord, gemeente Wageningen

Highlights
Belmonte, Villa Sanoer, Oranje Nassau’s Oord, Quadenoord, Keijenberg, Oostereng, De Kamp.

Oranje Nassau’s Oord, gemeente Wageningen

Villa Sanoer, gemeente Wageningen
60

Villa Laura, gemeente Renkum

Renkums Beekdal, gemeente Wageningen en Renkum

61

4.2 DEELKAART 2: Renkum - Oosterbeek - Arnhem
Kenmerken
• Divers landgoederenlandschap. Middeleeuwse kastelen in de uiterwaarden, zoals Doorwerth en het
verdwenen Rosande, en latere buitenplaatsen en landgoederen op de rand van de stuwwal, o.a.
Hemelse Berg, de Oorsprong en Bato’s Wijk. Enkele twintigste eeuwse buitenplaatsen hoger op de
stuwwal, zoals Laag-Wolfheze;
• Ontsluitingswegen bovenlangs (Utrechtseweg) en onderlangs (Benedendorpseweg), waarlangs
diverse buitenplaatsen en landgoederen zijn gelegen. Dwars hierop noord-zuid georiënteerde routes
tussen de landgoederen;
• Impact van Tweede Wereldoorlog op de buitenplaatsen, zoals Hartenstein;
• Gebruik van reliëfrijke landschap met sprengenbeken in een arcadisch landschap.

Boschveld, gemeente Renkum

Hartenstein, gemeente Renkum

Ambities en kansen
• Waarborg de grote diversiteit in landgoederen en buitenplaatsen, met aandacht voor verborgen en
verdwenen buitens;
• Versterk grote aaneengesloten gebieden, doch voorkom uniformering in het
landgoederenlandschap. Individuele buitenplaatsen en landgoederen profileren als herkenbare,
visueel begrensde ensembles met eigen karakter binnen een samenhangend cluster, zoals bij
Hemelse Berg en De Oorsprong (geen begrenzingen binnen één landgoed creëren);
• Verbeter de zichtbaarheid van de buitenplaatsen en landgoederen vanaf de rivier en de
ontsluitingswegen;
• Belangrijk voor de beleving van de ontsluitingsweg en het landschap is de continuïteit van de weg-/
laanstructuur in stand te houden/ te versterken. Daarbij de wegen niet puur utilitair inrichten, maar
als dragers van het landschap ontwerpen;
• Versterk de karakteristieke oriëntatie en het zicht van de huizen vanaf de stuwwal op rivier en
Betuwe (zichtlijnen en panorama’s);
• Parkstructuren herstellen en herkenbaar maken, bijvoorbeeld bij voormalige buitenplaatsen;
• Op plekken waar het landhuis is verdwenen, de resterende huisplaats in het park beter herkenbaar
en beleefbaar maken;
• Eenheid binnen landgoed nastreven, een aandachtspunt als er sprake is van ligging binnen twee
gemeenten of van eigendom bij diverse partijen;
• Samenwerking met Initiatiefgroep Visie Landgoederen met betrekking tot de Oosterbeekse
landgoederen;
• Creëer knooppunten in het landschap, die vanaf hoofdwegen als entree tot landgoederen kunnen
fungeren (ten bate van de betere beleefbaarheid).
Highlights
Doorwerth, De Duno, Hartenstein, Hemelse Berg, Laag-Wolfheze, Bilderberg, Bato’s Wijk.

Kasteeel Doorwerth, gemeente Renkum
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Hemelse Berg, gemeente Renkum

Bato’s Wijk, gemeente Renkum
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4.3 DEELKAART 3
In de Structuurvisie Arnhem (2012), hfdst. 2.2 Cultuurhistorie, wordt het belang van Gelders Arcadië als
belangrijke karakteristiek gemarkeerd. Het perspectief Gelders Arcadië is te beschouwen als uitwerking van
de structuurvisie op dit punt.

Bronbeek, gemeente Arnhem

Mariëndaal, gemeente Renkum en Arnhem

Kenmerken
• Veel zeventiende en achttiende- eeuwse regentenbuitenplaatsen in een halve kring rondom de stad,
zoals Mariëndaal, Warnsborn en Zypendaal. Latere, negentiende en twintigste-eeuwse, buitenplaatsen
langs uitvalswegen, o.a. Westerheide en Bronbeek;
• Ontsluitingswegen uitwaaierend vanuit de stad Arnhem, waarlangs diverse buitenplaatsen en
landgoederen zijn gelegen. Schelmseweg als bovenroute;
• Weefsel van urbane en landelijke structuren. Sterke verbinding tussen buitenplaatsen en stad. Op
diverse voormalige landgoedterreinen zijn wijken ontstaan binnen oude structuren;
• Koningsweg als structuur binnen voormalig stadhouderlijke landschap;
• Diverse zichtrelaties tussen landgoederen onderling (bijv. Zypendaal-Gulden Bodem), van landgoed
naar stad (bijv. Klarenbeek richting Eusebius);
• Buitenplaatsen en landgoederen grotendeels openbaar toegankelijk en belangrijk voor recreatie van
stedelijke populatie.
Ambities en suggesties voor uitvoeringsprogramma
• Waarborg de diversiteit in buitenplaatsen, met een focus op de sterke connectie tussen stad en
buitenplaats. Recreatie en sport spelen hierbij een belangrijke rol;
• Bewust maken van het ‘landgoed-DNA’ in de stad, bijvoorbeeld door verdwenen contouren in de stad
beter zichtbaar maken, zoals in de wijk Sterrenberg;
• Verbeter de zichtbaarheid van de buitenplaatsen en landgoederen vanaf de rivier en de
ontsluitingswegen;
• Belangrijk voor de beleving van de ontsluitingsweg en het landschap is de continuïteit van de weg-/
laanstructuur in stand te houden/ te versterken. Daarbij de wegen niet puur utilitair inrichten, maar als
dragers van het landschap ontwerpen;
• Versterken van belangrijke zichtrelaties tussen landgoederen, en van landgoed naar stad. Met name de
bewust ontworpen zichtlijn van Klarenbeek naar Eusebius is van zeer groot belang en dient beschermd
te worden;
• Arcadische landschap van reliëf en sprengen behouden en waar nodig herstellen. Beleefbaarheid
vergroten;
• Eenheid binnen landgoed nastreven, een aandachtspunt als er sprake is van ligging binnen twee
gemeenten of van eigendom bij diverse partijen;
• Waarborgen van karakter historische buitenplaats bij de huidige functie van openbaar park;
• Koningsweg herstellen binnen het stadhouderlijke landschap.
Highlights
Klarenbeek, Zypendaal, Sonsbeek, Menthenberg, Bronbeek, Mariëndaal, Warnsborn, Angerenstein.

Warnsborn, gemeente Arnhem
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Mentenberg, gemeente Arnhem

Het Heuvelink, gemeente Arnhem
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4.4 DEELKAART 4
Kenmerken
• Belangrijke, van oorsprong middeleeuwse landgoederen langs sprengenbeken, als Rosendael en
Biljoen. Latere buitenplaatsen, vanaf zeventiende eeuw, langs de rijksstraatweg (o.a. Daalhuijzen,
Kruishorst en Rhederhof);
• Vervlechting van buitenplaatsen met Velp (bijv. villapark Overbeek);
• Koningsweg als structuur binnen voormalig stadhouderlijke landschap;
• Rosendael en Biljoen (en Beekhuizen) als grote landgoederen met een diversiteit aan
landschappen. Rosendael omgeven door nog herkenbare limietgrens van pollen en bomen;
• Arcadisch landschap met reliëf en sprengenbeken, met name herkenbaar op Beekhuizen;
Larenstein, gemeente Rheden

Beekhuizen, Gemeente Rheden

Heuven, gemeente Rheden

Ambities
• Waarborg de toppers Rosendael en Biljoen (met Beekhuizen), maar ook de jongere buitenplaatsen,
waardoor een divers landgoederenlandschap ontstaat;
• Versterk de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de jongere buitenplaatsen langs de rijksstraatweg;
• Zichtbaarheid beekdalen (sprengenbeken) vanaf Velperweg verbeteren;
• Uitzichtpunten en zichtlijnen als Koningsberg en Keienberg als krachtige dragers terugbrengen;
• Landgoed Rosendael, de oude heerlijkheid, in meer samenhangend beheer en visie ontwikkelen,
zodat belangrijke eigendom-overstijgende structuren hersteld worden, zoals de oude limietgrens
(met pollen en palen);
• Op plekken waar het landhuis is verdwenen, de resterende huisplaats in het park beter herkenbaar
en beleefbaar maken. Verborgen landgoederen als Overhagen herkenbaar houden in het
landschap;
• Parkstructuren herstellen en herkenbaar maken, bijvoorbeeld bij Rhederhof en Larenstein;
• Belangrijk voor de beleving van de ontsluitingswegen en het landschap is de continuïteit van de
weg-/ laanstructuur in stand te houden/ te versterken. Daarbij de wegen niet puur utilitair inrichten,
maar als dragers van het landschap ontwerpen;
• Voorkom aantasting van het landgoederenlandschap door intensivering van spoorlijn.
Highlights
Biljoen en Beekhuizen, Rosendael. Ook: Rozenhage, Daalhuijzen, Heuven, Rhederhof.

Rosendael, gemeente Rozendaal
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Rhederhof, gemeente Rheden

Valkenberg, gemeente Rheden
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4.5 DEELKAART 5; De Steeg – Dieren – Spankeren – Laag-Soeren

Laag Soeren, gemeente Rheden

Gelderse Toren, gemeente Rheden

Hof Te Dieren, gemeente Rheden

Kenmerken
• Belangrijke, van oorsprong middeleeuwse landgoederen, gericht op de IJssel (Middachten en
Gelderse Toren), maar ook latere buitenplaatsen en landgoederen vanaf de zeventiende eeuw langs
de rijksstraatweg (o.a. Hof te Dieren, Rhederoord, Avegoor en Bernhalde);
• Middachten en Hof te Dieren als grote landgoederen met een diversiteit aan landschappen, van
uiterwaard tot de stuwwal;
• Stadhouderlijke landschap rondom Hof te Dieren en de Rouwenberg, inclusief sterrenbos en
koningsweg;
• Schaapsdriften vanaf boerderijen naar heide op stuwwal (thans holle weg of laan);
• Zichtrelaties: landhuizen op stuwwalrand gelegen richting rijksstraatweg (en omgekeerd) en verder;
• Arcadische landschap met reliëf en sprengenbeken, zoals bij Beekhuizen, Rosendael en LaagSoeren;
• Grote parken rondom regentenbuitenplaatsen Rhederoord en Valkenberg;
Ambities
• Waarborg de internationaal belangrijke, karakteristieke ensembles van Middachten en Hof te Dieren,
doch ook de overige buitenplaatsen en landgoederen die lokaal en regionaal van groot belang zijn
voor het landschap van Gelders Arcadië;
• Stadhouderlijke landschap beleefbaarder maken. Koningsweg en sterrenbos herstellen;
• Verbeter de zichtbaarheid van de buitenplaatsen en landgoederen vanaf de rivier en de
ontsluitingswegen;
• Belangrijke zichtrelaties, zoals tussen ruïne Laag-Soeren en Presnitz monument, waarborgen;
• Arcadische landschap van reliëf en sprengen behouden en waar nodig herstellen. Beleefbaarheid
vergroten;
• Belangrijk voor de beleving van de ontsluitingswegen en het landschap is de continuïteit van de
weg-/ laanstructuur in stand te houden/ te versterken. Daarbij de wegen niet puur utilitair inrichten,
maar als dragers van het landschap ontwerpen;
• Op plekken waar het landhuis is verdwenen, de resterende huisplaats in het park beter herkenbaar
en beleefbaar maken;
• Parkstructuren waarborgen en herkenbaar houden;
• Voorkom aantasting van het landgoederenlandschap door intensivering van spoorlijn.
Highlights
Middachten, Hof te Dieren, Rhederoord, Gelderse Toren, Valkenberg, Laag-Soeren.

Middachten, gemeente Rheden
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Rhederoord, gemeente Rheden
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Bijlage
BIJLAGE 1
OVERZICHT VAN LANDGOEDEREN
EN BUITENPLAATSEN VAN DE
VELUWEZOOM

70

In de Veluwezoom (Gelders Arcadië) zijn 109
historische buitenplaatsen en landgoederen in
kaart gebracht, die geheel of gedeeltelijk (hebben)
bestaan als ensemble of waarvan nog restanten
herkenbaar zijn in het landschap. Dit overzicht, zoals
ook gepubliceerd in Gelders Arcadië. Atlas van een
buitenplaatsenlandschap (2011, eindred. E. StormsSmeets) en op www.geldersarcadie.nl, is samengesteld

beschermde status (anno 2016) voor het hoofdgebouw
en het ensemble (complex) is. RM = Rijksmonument.
GM = Gemeentelijk monument. MIP = gebouw
geselecteerd binnen Monumenten Inventarisatie
Project van jongere bouwkunst (1850-1940) als
cultuurhistorisch waardevol, maar niet aangemerkt als
wettelijk beschermd monument.

op basis van diverse bestaande bronnen. Een en
ander is gecontroleerd en aangevuld op basis van
uitvoerig veldwerk (door Gelders Genootschap en
Poelmans Reesink) en de lokale kennis van gemeenten,
landgoedeigenaren en historische kringen. Een divers
scala aan bronnen is gebruikt voor dit overzicht, zie
overzicht van gebruikte bronnen.
In de tabel is onder meer aangegeven wat de

Naam

Straat

Huisnr.

Plaats

Gemeente

Hoofdhuis
status;

wel/niet
aanwezig

Bestaand landgoed/
buitenplaats

Complex bescherming

Angerenstein

Prinses Julianalaan

15

Arnhem

Arnhem

GM

wel

wel

GM

Arva

Rozendaalselaan

61

Velp

Rheden

RM

wel

wel

-

Avegoor

Zutphensestraatweg

2

Ellecom

Rheden

MIP

wel

wel

-

Bato's Wijk

Van Toulon van der Koogweg /
Fangmanweg

Oosterbeek

Renkum

niet

wel

GM

Beaulieu

Mr. D. van Ruijvenpad

1

Arnhem

Arnhem

wel

gedeeltelijk

-

Belmonte

Generaal Foulkesweg

94

Wageningen

Wageningen

niet

wel

-

Bergoord

Weverstraat

Oosterbeek

Renkum

niet

niet

-

Bergstein (Groot)

Buitensingel

Ellecom

Rheden

niet

niet

-

Bernhalde

Binnenweg

45

Ellecom

Rheden

wel

gedeeltelijk

-

Bilderberg

Utrechtseweg

261

Oosterbeek

Renkum

wel

wel

-

Biljoen en Beekhuizen

Biljoen 1

Velp

Rheden

wel

wel

RM

Boschlust

Amsterdamseweg

236

Arnhem

Arnhem

??

wel

-

Boschveld

Schelmseweg

86

Renkum/ Arnhem

Arnhem

wel

wel

-

Breeden Enk

Berg en Heideweg

2

Velp

Rheden

wel

wel

-

Brink, den

Utrechtseweg

Arnhem

Arnhem

niet

gedeeltelijk

-

Brink, den

Brinkweg

Ong.

Rheden

Rheden

niet

niet

-

Bronbeek

Velperweg

147

Arnhem

Arnhem

RM

wel

wel

-

Carolinapark

Hogestraat

11

Dieren

Rheden

GM

wel

wel

GM

Daalhuijzen (Dordtwijk)

Arnhemsestraatweg

340

Velp

Rheden

GM

wel

wel

-

Dalstein

Dalstein

Ellecom

Rheden

niet

gedeeltelijk

-

De Bockhorst

Bockhorstweg

12 t/m 16

Spankeren

Rheden

wel

wel

-

Dennenkamp

Generaal Urquhartlaan

4

Oosterbeek

Renkum

niet

verborgen

-

Doorwerth, Kasteel

Fonteinallee

4

Doorwerth

Renkum

wel

wel

-

Dorskamp (Dorschkamp)

Dorskampweg

14

Wageningen

Wageningen

niet

wel

-

Dreijen (Dreijeroord)

Graaf van Rechterenweg

12

Oosterbeek

Renkum

wel

gedeeltelijk

-

Driest, de

Zoomweg

15

Wageningen

Wageningen

wel

wel

-

Duno, Huis (Duinoog)

Dunolaan

Ong.

Heveadorp

Renkum

niet

wel

-

Eekland, huize

Italiaanseweg

Oosterbeek

Renkum

niet

wel

-

Gelders Spijker

Parkstraat

Ong.

Arnhem

Arnhem

niet

niet

-

Geldersche Toren

Zutphensestraatweg

4 t/m 10

Spankeren

Rheden

wel

wel

RM

Groot Heijenoord

Heijenoordseweg

Arnhem

Arnhem

niet

niet

-

Grunsfoort

Beukenlaan

Renkum

Renkum

niet

niet

-

Geen nummer

RM

RM
RM

RM
RM

RM

Gulden Bodem

Zypendaalseweg

Gulden Spijcker

Sonsbeekpark

Hartenstein

Utrechtseweg

Heidestein
Hemelse Berg

191-193

Arnhem

Arnhem

niet

wel

RM

Arnhem

Arnhem

niet

onderdeel Sonsbeek

RM (als onderdeel van Sonsbeek)

232

Oosterbeek

Renkum

RM

wel

wel

-

Utrechtseweg

67

Heelsum

Renkum

RM

wel

wel

-

Hoofdlaan

3

Oosterbeek

Renkum

niet

wel

-

Heuvel, De

Den Heuvel

Ong.

Velp

Rheden

niet

niet

-

Heuvelink, het

Koningsweg

27

Arnhem

Arnhem

wel

gedeeltelijk

-

Heuven

Heuvenseweg

11

Rheden

Rheden

niet

wel

-

Hillock, the

Utrechtseweg

295

Doorwerth

Renkum

RM

wel

wel

-

Hinkeloord (Ngladjoe)

Generaal Foulkesweg

64

Wageningen

Wageningen

RM

wel

wel

-

Hof te Dieren

Arnhemsestraatweg

14

Dieren

Rheden

niet

wel

RM

Hofstetten (Vredenhoef)

Zutphensestraatweg

70

Ellecom

Rheden

wel

gedeeltelijk

-

Hoog Erf

Amsterdamseweg

224

Arnhem

Arnhem

niet

onderdeel Warnsborn

RM (als onderdeel van Warnsborn)

Hoogstede

Hoogstedelaan

Arnhem

Arnhem

niet

niet

-

Huis 't Heelsum

Utrechtseweg

Heelsum

Renkum

niet

niet

-

Huize Overbeek
(Scholtenhuis)

Hoofdstraat

Velp

Rheden

niet

niet

-

Hulkestein

Hulkesteinseweg

nabij 19

Arnhem

Arnhem

niet

niet

-

Johanna-Hoeve

Johannahoeveweg

79

Arnhem

Arnhem/
Renkum

niet

verborgen

-

Kamp, de (Langenberg)

De Kamp

Heelsum

Renkum

wel

wel

-

Kemperberg, de

Koningsweg

Arnhem

Arnhem

niet

wel

-

Kerkwijck (Ijsselsteijn)

Zutphensestraatweg

Dieren

Rheden

niet

verborgen

-

Keyenberg, de

Nieuwe Keyenbergseweg

Renkum

Renkum

wel

wel

-

Klarenbeek

Bosweg

Arnhem

Arnhem

niet

wel

-

Klein Avegoor

Zutphensestraatweg

Ellecom

Rheden

niet

onderdeel Avegoor

-

Klingelbeek

Klingelbeekseweg

23

Arnhem

Arnhem

GM

wel

wel

-

Kruishorst

Brinkweg

36

Rheden

Rheden

MIP

wel

wel

-

Laag Soeren

Badhuislaan

Laag-Soeren

Rheden

ruïne

wel

GM

Laag-Wolfheze(n)

Utrechtseweg

321

Doorwerth

Renkum

wel

wel

RM

Larenstein

Larensteinselaan

26a

Velp

Rheden

niet

verborgen

-

Leemkuil, de

Keijenbergseweg

10 t/m 12

Wageningen

Wageningen

wel

wel

-

Lichtenbeek

Amsterdamseweg

459 t/m 463

Arnhem

Arnhem

niet

wel

-

Mariëndaal

Mariëndaal

1 t/m 6

Oosterbeek

Arnhem/
Renkum

RM

wel

wel

RM

Menthenberg

Kemperbergerweg/
Bakenbergseweg

Arnhem

Arnhem

RM

wel

wel

RM

Middachten

Landgoed Middachten

De Steeg

Rheden

RM

wel

wel

RM

Molenbeke

Velperweg

Arnhem

Arnhem

niet

niet

-

Nederhagen (Den Haag)

Zutphensestraatweg

Ong.

Velp

Rheden

niet

niet

-

Nudenoord

Lawickse Allee

71

Wageningen

Wageningen

wel

niet

-

Ommershof

Annastraat-JacobastraatLooierstraat

Velp

Rheden

niet

niet

-

Oosterbeek

Renkum

niet

niet

-

Oosterbeek

Renkum

niet

wel

GM

Geen nummer

172 t/m 174

3

Ommershof (Felixoord)
Oorsprong (Hoog en Laag
Oorsprong of Zilverberg)

Van Borsselenweg

36

RM

RM

RM
RM

RM

71

Oostereng

Keijenbergseweg/
Bennekomseweg

Geen nummer

Wageningen

Wageningen

niet

wel

-

Oranje Nassau's Oord
(Cortenbergh)

Kortenburg

10 t/m 12

Wageningen

Wageningen

niet

wel

-

Overhagen

Biljoen

6

Velp

Rheden

niet

niet

-

Overzicht, Huize

Ten oosten van Pietersbergseweg

Oosterbeek

Renkum

niet

niet

-

Pietersberg

Pietersbergseweg

19

Oosterbeek

Renkum

wel

wel

-

Presikhaaf

Laan van Presikhaaf

Ong.

Arnhem

Arnhem

niet

gedeeltelijk

GM

Quadenoord

Quadenoord

5 t/m 6

Renkum

Renkum

GM

wel

wel

-

Rennenenk

Velperweg

137

Arnhem

Arnhem

RM

wel

wel

-

Rhederhof

Arnhemsestraatweg

54

Rheden

Rheden

RM

wel

wel

-

Rhederoord

Parkweg

17, 19, 21, 27

De Steeg

Rheden

RM

wel

wel

RM

Rijnheuvel (Otium)

Pietersbergseweg

52

Oosterbeek

Renkum

GM

wel

gedeeltelijk

-

Rosande

Rosandepolder

Oosterbeek

Renkum

niet

niet

-

Rosendael

Rosendael

1

Rozendaal

Rozendaal

RM

wel

wel

RM

Rosorum

Amsterdamseweg

233

Arnhem

Arnhem

GM

wel

gedeeltelijk

-

De Steeg

Rheden

niet

onderdeel Rhederoord

-

wel

wel

-

Rouwenberg
Rozenhage(n)

Arnhemsestraatweg

Velp

Rheden

Schaarsbergen

Kemperbergerweg/ Schelmseweg

Arnhem

Arnhem

niet

wel

-

Scherpenhof

IJsselsingel

Rheden

Rheden

niet

niet

-

Velp

Rheden

niet

niet

-

Velp

Rheden

niet

niet

-

Schoonenberg

72

GM

RM

Schoonoord

Hoofdstraat

Snippendael

Snippendaalseweg

1 t/m 3

Rheden

Rheden

wel

wel

-

Sonnenbergh

Utrechtseweg/ Valkenburglaan

1

Oosterbeek

Renkum

niet

wel

-

Sonsbeek
(Hartjesberg; Witte Villa)

Apeldoornseweg

3

Arnhem

Arnhem

RM

wel

wel

RM

Sonsbeekpaviljoen

Tellegenlaan

3

Arnhem

Arnhem

GM

wel

onderdeel Sonsbeek

RM (als onderdeel van Sonsbeek)

Sterrenberg, De

Tooropstraat

41

Arnhem

Arnhem

MIP

wel

verborgen

-

Valkenberg

Arnhemsestraatweg

12

Rheden

Rheden

RM

wel

wel

-

Valkenburg

Utrechtseweg/ Van Borsselenweg

Oosterbeek

Renkum

niet

niet

RM

Varenheuvel

Bilderberglaan

6

Oosterbeek

Renkum

wel

wel

-

Vijverberg

Amsterdamseweg

232

Arnhem

Arnhem

??

wel

-

Villa Laura

Bennekomseweg

71

Heelsum

Renkum

wel

wel

-

Villa Sanoer

Geertjesweg

55

Wageningen

Wageningen

wel

wel

GM

Vrijland

Koningsweg

Arnhem

Arnhem

niet

gedeeltelijk

-

Wageningen, kasteel (Villa
Vada)

Nabij Grebbedijk

Wageningen

Wageningen

wel

verborgen

-

Warnsborn

Amsterdamseweg

228, 230

Arnhem

Arnhem

wel

wel

RM

Waterberg, de

Schelmseweg

89

Arnhem

Arnhem

niet

verborgen

-

Westerheide

Wekeromseweg

1

Arnhem

Arnhem

wel

wel

GM

Zypendaal

Zypendaalseweg

44 t/m 46

Arnhem

Arnhem

wel

wel

RM

RM

MIP

RM
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