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InLEIdInG.

Het bestemmingsplangebied Het Woud ligt in het uiterste zuidoostelijke deel 
van de gemeente Apeldoorn, ten oosten van het Apeldoorns Kanaal en ten 
zuiden van de A1 en spoorlijn Apeldoorn-Zutphen. Tot in de 19e eeuw be-
stonden het merendeel van het gebied uit onbewoonde heidevelden en hooi-
landen. Een enkele hoeve tegen de gemeentegrens en twee papierfabrieken 
aan de Loenense beek vormden de weinige bebouwing. In het broek, aan de 
noordzijde van het plangebied, lag een groot elzenbos waarnaar dit plange-
bied is vernoemd: het Beekberger Woud.
Bijna twee honderd jaar later is het gebied volledig in gebruik genomen en ligt 
er, naast de dorpskern van Klarenbeek, veel bebouwing verspreid door het 
gebied. Verschillende cultuurhistorische en ruimtelijke elementen refereren 
aan de ontwikkelingsgeschiedenis en maken dat het gebied een eigen gezicht 
heeft.

Voorliggend onderzoek dient een bouwsteen te vormen voor het bestem-
mingsplan van het buitengebied van de gemeente Apeldoorn. Gezien de his-
torische en ruimtelijke relaties is Het Woud niet los te zien van de dorpen 
ten westen van het kanaal, waar de eigenaren en gebruikers van Het Woud 
woonden. Globaal viel het gebied ten noorden van de Klarenbeekseweg on-
der het gezag van Beekbergen en Lieren (de Lierdermark) en ten zuiden van 
de weg onder Loenen en Zilven (de Loenermark). De gemeente heeft ervoor 
gekozen de gebieden los van elkaar te behandelen, waarbij Het Woud het 
eerst is onderzocht en vervolgens bestemmingsplangebied Beekbergen-Loe-
nen in een aparte cultuurhistorische analyse aan bod zal komen. 

SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen is gevraagd 
een cultuurhistorische analyse van het gebied te maken, met zowel op het 
gebied van cultuurhistorie als voor de ruimtelijke situatie een waardering en 
aanbevelingen op te stellen. Daarbij is op het niveau van het gehele plange-
bied, voor deelgebieden en per relevant element geoordeeld. Voor de bouw-
historische waardering is ARCX Buro voor Monumentenzorg en Cultuurhisto-
rie verantwoordelijk.
Het onderzoek is uitgevoerd door ir. Eric Blok (landschapsarchitect en tuinhis-
toricus) en ir. Kees van Dam (landschapsarchitect) van bureau SB4 in nauwe 
samenwerking met ing. Peter Boer (bouw- en cultuurhistoricus ARCX). 

Het rapport vangt aan met een korte oriëntatie op de ligging en ondergrond 
van het gebied, waarna de ontwikkeling van het gebied uiteen wordt gezet. In 
hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de huidige situatie: welke relicten nog aanwe-
zig zijn en hoe het gebied in ruimtelijke zin is opgebouwd. Dit wordt vervolgd 
in een beschrijving en waardering per deelgebied. Het rapport wordt besloten 
met een conclusie en aanbevelingen voor nader vervolgonderzoek. 

SB4 Bureau voor historische Tuinen, Parken en Landschappen
Wageningen, augustus 2010.

Onderzoeksmethode
Het onderzoek heeft bestaan uit een aantal onderdelen: een veldverkenning, archie-
fonderzoek, bureaustudie en de uitwerking daarvan. Het kleinste beschouwingsni-
veau waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden is dat van de te onderscheiden 
gebouwen of complexen. Hierbij is in beginsel de context leidend geweest. Dit be-
tekent dat met name gekeken is naar de samenhang tussen de individuele verschij-
ningsvorm van gebouwen en de bijbehorende ruimtelijke structuren en ontwikkelin-
gen. Bij de vele boerderijen in het onderzoeksgebied lag daarbij het accent op de 
oorspronkelijke hoofdbebouwing. Later gebouwde schuren, stallen en opslaglood-
sen zijn wel bij de veldverkenningen opgenomen, maar niet afzonderlijk benoemd 
bij de verdere uitwerking. Het onderzoek heeft aangevangen met een bureaustudie 
waarbij de relevante literatuur, historische afbeeldingen, topografisch kaartmateri-
aal en ouder cultuurhistorisch onderzoek geïnventariseerd en bestudeerd is. 
Vervolgens heeft een veldverkenning plaatsgevonden waarbij alle bebouwing ge-
fotografeerd is. Op de metadata van deze bestanden is door middel van gps de 
geografische positie van de desbetreffende objecten vastgelegd. In het CODA zijn 
aansluitend van een aantal representatieve panden de oorspronkelijke bouwaan-
vragen geraadpleegd. Aan de hand van deze gegevens is de geschiedenis van de 
bebouwing beschreven en geanalyseerd. 
Voor de verschillende tijdlagen zijn verspreidingskaarten gemaakt en zijn waar-
devolle objecten en structuren voorzien van een waardering. Tot slot zijn aanbe-
velingen voor beheer van de aangetroffen waarden alsmede aanpassing van de 
gemeentelijke monumentenlijst en eventueel vervolgonderzoek geformuleerd.
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SamEnvaTTInG.

Het Woud kent een relatief recente ontwikkelingsgeschiedenis, doordat het 
gebied pas in de 19e eeuw in cultuur werd gebracht. Tot 1800 kende het 
plangebied vrijwel geen bebouwing en bestond het grondgebruik vrijwel 
enkel uit heide en hooilanden. Er is wel kans dat het gebied in een eerdere 
fase (voor de Middeleeuwen) werd bewoond, waarvan archeologische spo-
ren kunnen resteren, met name op de hogere dekzandruggen. 
De papiermolens aan de Loenense Beek worden in de tweede helft van de 
17e eeuw gebouwd, in samenhang met de molens onder Zilven en Loenen, 
aangejaagd door de bewoners van Kasteel Ter Horst. Van de Middelste 
Molen is nog een deel aanwezig, dat - binnen het plangebied als enige - is 
aangewezen als rijksmonument. De Achterste Molen bestaat thans nog in 
de vorm van een moderne kartonfabriek. 
Tussen 1800 en 1870 neemt het aantal boerderijen in het gebied gelei-
delijk toe en worden met name op de rand tussen de hooilanden en de 
heidevelden  terreinen ontgonnen tot akker. Met name langs Kostersweg, 
Klarenbeekseweg, De Dalk, Hooilanden en Brinkenweg komen verspreid 
hoeves te liggen.
Omstreeks 1870 vinden twee belangrijke ontwikkelingen plaats: de ontgin-
ning van het Beekberger Woud en de aanleg van het Apeldoorns Kanaal. 
Door de gezamenlijke eigenaren in de Lierdermark werd besloten om het 
Beekberger Woud te veilen, waarna het werd aangekocht door een particu-
liere investeerder uit Velp. Deze liet het bos kappen en de gronden in een 
regelmatig, recht patroon verkavelen. 
In aansluiting op het eerder gegraven noordelijke traject van het Apeldoorns 
Kanaal werd tussen 1859 en 1868 het traject tussen Apeldoorn en Dieren 
gegraven. De Loenense en Beekbergense beken werden via duikers onder 
het kanaal doorgeleid en zeven draai- en ophaalbruggen werden aange-
legd voor het verkeer.  
Na 1900 groeit het aantal burgerwoningen in het gebied. De dorpskern van 
Klarenbeek neemt dan in omvang toe, met verschillende winkels, een  co-
operatieve maalderij, een school en een kerkgebouw. In het zuidelijke deel 
van het plangebied verschijnen pas in de jaren ‘30 meer woningen, zoals 
langs de Voorsterweg. Dit staat in relatie tot de Loenermark, die omstreeks 
1932 officieel wordt ontbonden. 
Na de Tweede Wereldoorlog worden ten zuiden van Klarenbeek enkele 

hoge waardering
Positieve waardering
Indifferente waardering

Cultuurhistorische waarde-
ring elementen.
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wijkjes gebouwd en worden verspreid over het gebied sporadisch boerde-
rijen gebouwd. De aanleg van de snelwegen A1 en A50 omstreeks 1970 
betekent een flinke doorsnijding van het gebied.

Het jonge landschap bezit thans nog steeds een agrarisch karakter. Het 
plangebied kent vrij grootschalige en open delen. Er zijn weinig structu-
rende beplantingen, enkel de robuuste bomenrijen langs het kanaal, de 
wegbeplanting van de Klarenbeekseweg en de Woudweg, en de beplan-
ting van de Beekbergense Beek vallen op. Het verschil in hooi- en broek-
landen, zoals de 19e eeuwse kaarten aangeven, is nauwelijks nog te zien. 
Wel kenmerken het Loenense en Zilvense Broek zich door meer openheid 
en rechtlijnigheid ten opzicht van de meer onregelmatige verkaveling van 
de Loenense Hooilanden. Ten noorden van de Beekbergense Beek valt 
met name de ontginning van het Beekberger Woud op. 

Cultuurhistorische waardering
Over het algemeen zijn de ontwikkelingen van en de relicten in het plan-
gebied weinig uniek. Voor de regionale geschiedenis zijn accenten als de 
papierfabricage, de ontginning van het Beekberger Woud, de kernvorming 
van het dorp Klarenbeek en enkele oude, verspreid liggende boerderijen in-
teressant. Verschillende wegtracés en waterlopen zijn interessant vanwege 
de aanwezigheid van vóór de ontginning van het gebied.
Vanwege de samenhang tussen verschillende objecten zijn cultuurhistori-
sche ensembles benoemd:
• Het Beekberger Woud met o.a. wegenpatroon en bebouwingscluster
• De Loenense Beek met o.a. papiermolens en villa
• De Beekbergense Beek (papiermolens onder Beekbergen en Lieren)
• Apeldoorns Kanaal met o.a. bruggen en brugwachterswoningen
• Het dorp Klarenbeek met voorzieningen
• Het dorp Oosterhuizen
• Bebouwingscluster aan de Voorsterweg

Ruimtelijke waardering
In ruimtelijke zin is het gebied vrij arm aan variatie en contrasten. Vooral in 
het noordelijk deel is het onderscheid tussen de hooilanden en broeklan-
den amper aanwezig, omdat bijvoorbeeld kavelrandbeplanting vrijwel ont-
breekt en omdat het gebied doorsneden is door de A50. Ook het Beekber-

ger Woud is in zijn gaafheid sterk aangetast door de supergepositioneerde  
snelweg. In het deel ten zuiden van de Beekbergense Beek vormt met 
name het Apeldoorns Kanaal een harde westgrens, terwijl de historische en 
landschappelijke binding met het gebied ten westen van het kanaal, in de 
vorm van de Loenense Beek en diverse wegen, evident is. 
In het overwegend agrarische gebied komen thans steeds meer ‘gebieds-
vreemde’ of ‘footloose’ activiteiten, zoals natuurontwikkeling, nieuwe land-
goederen, villa’s en kleinschalige bedrijvigheid aan huis. Er dient te worden 
gewaakt dat hiervan geen storende werking uitgaat, door een zorgvuldige 
inpassing in het landschap, een goede erfbeplanting en passende vormge-
ving van de gebouwen. Een aantal objecten zijn geselecteerd als voorbeeld 
van positieve beeldkwaliteit.

Aanbevelingen
• Behoud afwisseling en lokale verschillen.
• Behoud en stimulering weg-, erf- en kavelrandbeplanting.
• Behoud kleine hoogteverschillen (micro-reliëf).
• Behoud van het agrarische karakter en de dynamiek van het gebied. 
• Behoud van de samenhang van de ensembles, met name de Beekber-

gense en Loenense Beek als structuurdragers van het gebied.
• Concentratie van nieuwe erven langs bestaande wegen, aansluitend 

op de kavelrichting (haaks op weg), met een passende erfbeplanting. 
Bij de erfinrichting dient gekeken te worden naar de ontginningsge-
schiedenis: is de bebouwing georiënteerd op de ontsluiting en in de 
lengterichting gestrekt of staat zij los daarvan geclusterd? 

• Markeer historische (straat)wegen en het Apeldoorns Kanaal door mid-
del van robuuste beplanting aan weerszijden.

• Ringsloot en wegenkruis in het Beekberger Woud als zodanig herken-
baar houden (binnen de natuurontwikkeling) en behoud van open zone 
rondom de ringsloot (zonder bebouwing of bos).

• Bij omvangrijke bodemingrepen in gebieden met een hoge of middel-
hoge archeologische verwachting dient vooraf archeologisch onder-
zoek plaats te vinden.
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^ Topografische kaart met de gemeente apeldoorn en in rood de plangebieden. 
(Bron ondergrond: watwaswaar.nl, 1991-1995).

> Toponiemen in het plangebied.

Beekbergen
-

Loenen

het Woud
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LIGGInG En ondErGrond.

Situering het Woud.
Het Woud is een open, hoofdzakelijk agrarisch gebied tussen de oostelijke 
rand van de Veluwe en de IJssel, kunstmatig begrensd door het Apeldoorns 
Kanaal, de A1 en de bebouwing van Apeldoorn, het spoor tussen Apeldoorn 
en Zutphen, en de gemeentegrens. Het terrein bestaat voornamelijk uit dek-
zand, doorsneden door meer of minder gekanaliseerde beken. Vanwege de 
natte situatie is het gebied pas laat ontgonnen, voornamelijk in de laatste helft 
van de 19e eeuw. 

Het onderzoeksgebied is voor het overgrote deel in gebruik als agrarisch 
cultuurlandschap en kent een bijbehorende lage bebouwingsdichtheid. Het 
Beekberger Woud is nog grotendeels onbebouwd, alleen langs de zuidrand 
is aan de Woudweg bebouwing te vinden. De boerderijen zijn meestal direct 
gelegen aan de vele landwegen die het gebied doorkruisen, met uitzondering 
van het oostelijke deel van de Loenensche Hooilanden en het Zilvensche 
Broek. Deze gebieden zijn vrijwel onbebouwd.
Aan de noord-westzijde buiten het dorp Klarenbeek en langs de Voorster-
weg tussen papierfabriek de Achterste Molen en het Apeldoorns Kanaal staan 
clusters vrijstaande woningen. Ook elders staan tussen de agrarische bedrij-
ven solitaire woningen. De bebouwing van het dorp Klarenbeek concentreert 
zich hoofdzakelijk langs de doorgaande Klarenbeekseweg, met aan de zuid-
zijde daarvan na-oorlogse woonwijken.

Geomorfologie en bodemopbouw.
Opstuwing door ijs
Tot 240.000 jaar geleden, toen de voorlaatste ijstijd, het Saaliën, zich in ons 
land aankondigde, maakte het gebied dat nu de Veluwe vormt onderdeel uit 
van de uitgestrekte en vlakke Rijndelta. De in het Duitse Middelgebergte ont-
springende Rijn waaierde ongehinderd uit over het lage land. Eén van de stro-
men volgde vermoedelijk ongeveer het verloop van de huidige IJssel. Toen 
het klimaat afkoelde, rukte echter vanuit Scandinavië een enorm pakket glet-
sjerijs op richting ons land. De ijslobben trokken eerst de reeds uitgeslepen 
rivierdalen, waaronder het stroomdal van de IJssel, in en diepten deze verder 
uit. De grond uit het dal werd vooruit- en opzijgestuwd en uiteindelijk aan 
weerszijden opgeperst tot heuvels, de zogeheten stuwwallen. De gestuwde 
bodems kenmerken zich doordat grondlagen niet horizontaal zijn opgebouwd 

en op korte afstand een grote afwisseling van bijvoorbeeld korrelgrootte of 
leemgehalte van het materiaal kunnen kennen. Doordat het ijs uiteindelijk ook 
de stuwwallen overdekte, kunnen zelf op de hoogste delen zwerfkeien voor-
komen. 
De opstuwing resulteerde in de IJsselvallei met aan de oostzijde de Sallandse 
heuvelrug en aan de andere kant de heuvelrug van de Oost-Veluwe. De To-
renberg ten westen van Apeldoorn is met 107 meter boven NAP de hoogste 
stuwwal in Nederland. Door erosie zijn later de dalen weer grotendeels opge-
vuld en raakten de heuvels afgevlakt. Het keileem dat het ijs achterliet ligt in 
het IJsseldal bijvoorbeeld 80 tot 100 meter diep!

Verspreiding van zand en ontstaan van erosiedalen
Het Saaliën werd gevolgd door een periode waarin het klimaat weer warmer 
werd en flora en fauna bezit nam van ons land, het Eemiën. Zo verweerde 
onder meer op de flanken van de stuwwal de keileem die het ijs had afgezet. 
Deze interglaciaaltijd ging zo’n 110.000 jaar geleden over in het Weichseliën. 
Ondanks dat in deze laatste ijstijd het landijs Nederland niet bereikte, was de 
ondergrond permanent bevroren. In grote delen van Nederland heerste een 
steppe- of toendraklimaat, waarbij de Noordzee als zandvlakte droog lag. De  
wind had vrij spel en zette veel fijn zand af: dekzand. De dekzanden bestaan 
veelal uit leemarm, matig grof tot grof materiaal met soms fijn grind, waarop 
haarpodzol- en holtpodzolgronden zijn gevormd.
Ongeveer 20.000 jaar geleden warmde het klimaat weer geleidelijk op. In 
deze periode ontstonden brede erosiedalen die vaak een asymmetrisch 
dwarsprofiel kennen, doordat gesmolten sneeuw en ijs niet konden wegzak-
ken in de nog bevroren ondergrond en een natuurlijke weg zochten naar lager 
gelegen terreinen. Deze zijn tegenwoordig nog te vinden  bij Loenen (dal Vrij-
enbergerspreng) en bij Beekbergen. Voor de mond van de erosiedalen werd 
als waaier grof stuwwalmateriaal afgezet. Het Apeldoorns Kanaal gaat er aan 
de oostzijde omheen, zoals bij Eerbeek.  
In de permafrost kwamen plaatselijk ijslenzen voor die door opvriezing kon-
den opbollen tot wel 10 meter hoog, zogenaamde pingo’s. Wanneer de bo-
vengrond door de druk scheurde, gleed deze af en vormde een ring om de 
ijslens. De aan de zon blootgestelde ijslens smolt vervolgens, waarna binnen 
de ring een pingomeer ontstond. Zo zijn het Uddelermeer en het Bleeke Meer  
in deze tijd gevormd. 

1
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uitsnede van de bodemkaart.
(Bron: Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van nederland, 
Blad 33 West en oost - apeldoorn, 1979).

> actueel hoogtebestand 
nederland. de laagste plek 
van het plangebied bevindt 
zich duidelijk ten noorden 
van het voormalige Beek-
berger Woud. Er is tevens 
te zien dat het Kanaal 
grotendeels de hoogtelijn 
volgt.
(Bron: www.ahn.nl).

Hn21

cHn21

pZn21

Hn30

pZn23

zWp

pZg23

vWz

g...

... g

leemarm en zwak lemig fijn zand

leemarm en zwak lemig fijn zand

leemarm en zwak lemig fijn zand

grof zand

lemig fijn zand

humushoudend zanddek en moerige 
tussenlaag

lemig fijn zand

moerige bovengrond op zand

veldpodzolgronden

Laarpodzolgronden

Gooreerdgronden

Beekeerdgronden

moerige podzolgronden

moerige eerdgronden

Toevoegingen
grind ondieper dan 40cm beginnend
grofzand en/of grind beginnend tus-
sen 40cm en 120cm
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Beken, moerassen en nederzettingen
Omstreeks 10.000 jaar geleden brak het warmere Holoceen aan, het tijdvak 
waarin we nu nog leven. Deze periode kenmerkt zich door een toename van 
de neerslag. Dit bracht in de stuwwalcomplexen een continue, langzame stro-
ming van water op gang. Vooral in de laagten en zijdalen aan de oostzijde 
van de Oost-Veluwe heuvelrug kon het grondwater dicht aan de oppervlakte 
komen en plaatselijk uitgroeien tot grondwaterbeken, zoals de Beekbergsche 
Beek. Het kwelwater stroomde vervolgens via beken af naar de IJssel. Daar-
naast sleet de afvoer van smeltwater dalen uit, die nu veelal bekend zijn als 
‘droge’ dalen. Bovenop ondoorlatende lagen als leem- en oerbanken bleven 
waterspiegels achter die soms wel 25 meter boven het grondwater kunnen lig-
gen, zoals bij de vroegere buurschap Assel. Op de Veluwe ontstond de vroeg-
ste bewoning bij dergelijke vennetjes of ‘flessen’, net als in de beekdalen en 
bij de pingomeren. Zo ontstond bij een (thans verdwenen) fles de nederzetting 
Woeste Hoeve. 
De toendra-achtige beplanting van heide, dennen en berken die tot op dat 
moment op de Veluwe groeide, maakte langzaam plaats voor struikgewas 
en uitgestrekte wouden van naaldhout en berken. Later ging dit over in loof-
wouden van vooral inlandse eiken en beuken. In de van oorsprong slecht 
ontwaterde IJsselvallei zorgde de neerslagtoename voor het ontstaan van 
talrijke moerassen. Een groot gebied ten oosten van het huidige Apeldoorn 
was begroeid met ontoegankelijke bossen van elzen, essen en wilgen. Deze 
gronden, die hoofdzakelijk ten oosten van het kanaal liggen, bevatten voorna-
melijk laarpodzolgronden (oude cultuurgronden met matig tot zeer humeus, 
zwak lemig, matig fijn zand, met in de ondergrond grof en grindrijk zand, cHn), 
veldpodzolgronden (laat ontgonnen gronden met leemarm en zwaklemig fijn 
zand, Hn), en beekeerdgronden (laat ontgonnen gronden met lemig fijn zand, 
pZg).  

Het dekzand bleek tevens gevoelig voor verstuiving, bevorderd door boskap 
en begrazing. Deze stuifzanden kenmerken zich door meer geïsoleerd liggen-
de heuvels en uitgestoven laagten, in tegenstelling tot de overwegend zwak 
golvende dekzanden. In veel gevallen bevindt zich grind aan of dicht onder 
het oppervlak. De stuifzanden worden geschaard onder de duinvaaggronden.
Vroege nederzettingen vestigden zich op de overgang tussen de hoge en lage 
gronden. Dicht bij de dorpen werd de grond het meest intensief gebruikt en 
werd veel organisch materiaal opgebracht in de vorm van mest en heideplag-

gen. Op deze ‘enken’ vormden zich bij Beekbergen, Lieren en Loenen hoge 
zwarte enkeerdgronden met een humusrijke bovengrond en grof zand (zEZ).

In flauwe laagten in het Jonge Dekzand zijn nabij Klarenbeek enkele terreinen 
met een venige bodem ontwikkeld, welke vallen onder de moerige podzol-
gronden (zWp). In de oostelijke rand van het voormalige Beekbergense Woud 
is een moerige bovengrond op het zand ontstaan (moerige eerdgronden, vWz) 

De diepe ondergrond bestaat in grote delen van Het Woud uit sneeuwsmelt-
waterafzettingen uit de laatste ijstijd met naar het oosten toe meer afzettingen 
van rivieren. Deze afzettingen zijn later bedekt door onder meer daluitspoe-
lingswaaiers en een in dikte variërende laag dekzand, waarbij deze zandla-
gen lokaal afgewisseld worden met slecht doorlatende laagjes, die gevormd 
zijn door afstromend water van oppervlakkige beekjes. Deze lagen kunnen 
grondwaterstromen belemmeren of water lokaal laten stagneren. Door ontgin-
ning en landbouwactiviteiten is de natuurlijke terreinvariatie (zowel bodem als 
micro-reliëf) in de laatste eeuwen vereffend.

Water.
Een groot deel van de gronden van Het Woud was tot in de 19e eeuw slecht 
toegankelijk door de hydrologische omstandigheden, als gevolg van onvol-
doende ontwatering. Kwelwater uit de Veluwe komt voornamelijk in de meer 
oostelijke komgebieden aan het oppervlak. Door kleinere hoogteverschillen  
tussen dekzandruggen en laagtes (o.a. beekdalen) is in het lokale watersy-
steem eveneens sprake van inzijging en kwel. 
Op regionaal niveau stroomt het water in oostelijke richting naar de IJssel.
De opgeleide Beekbergerbeek en Loenense Beek hebben geen drainerende  
of afvoerende werking in het gebied. Ook het Apeldoornse Kanaal wordt ge-
voed door sprengen en voert geen gebiedswater uit Het Woud af. Het gebied 
ten noorden van de Beekbergense Beek watert in noordoostelijke richting af, 
via de Groote en Kleine Leigraaf naar de Groote Wetering.
Het gebied ten zuiden van de Beekbergense Beek wordt het water in oostelij-
ke richting afgevoerd, richting de Voorsterbeek. Het Verloren Beekje, de oude 
loop van de Beekbergense Beek voordat deze werd opgeleid, en de sloten 
uit de Loenense Hooilanden komen vanuit het noordwesten in de Loenense 
Beek uit; de Zilvense Broekbeek komt via de Oude Voorsterbeek vanuit het 
zuiden in de Loenense Beek uit.
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archeologische verwachting.
(Bron: Gemeente apeldoorn).

archeologische verwachting en mogelijke vindplaatsen in het Beekbergense Broek.
(Bron: Gemeente apeldoorn).
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hoogte.
Het gebied helt af in noordoostelijke richting, waarbij het laagste punt in het 
plangebied zich bij het spoor bevindt: ca. 6,5m +NAP.
De ontginning Het Woud ligt tussen de 7,5 en 10m +NAP, Klarenbeek op 8,5-
9,5m +NAP, Het Zilvense Broek op 10-12m + NAP, de Loenense Hooilanden 
op 9-13m +NAP, het Apeldoorns Kanaal op ca. 13,5m +NAP. Westelijk daar-
van begint de stuwwal: Loenen ligt op ca. 20-26m +NAP, de Loenense en 
Zilvense Enk op 24-35m +NAP, Oosterhuizen op ca. 15m +NAP, Lieren op ca. 
17-20m +NAP, Beekbergen op ca. 22-33m +NAP, Engeland op ca. 29-30m 
+NAP, en de Beekbergense en Lierense Enk op ca. 21-38m +NAP.
Het hoogste terrein binnen het plangebied van ca. 88m +NAP bevindt zich in 
de zuidwestelijke punt, nabij de A50.
Binnen Het Woud zijn er gebieden met meer en met minder kleine hoogte-
verschillen te vinden, die voornamelijk het gevolg zijn van welvingen in het 
dekzand. Vooral de voormalige hooilanden kennen dit micro-reliëf, terwijl ge-
bieden als het voormalige Beekberger Woud en het Beekbergsche Broek veel 
vlakker zijn.

archeologie.
Binnen de gemeente Apeldoorn bevindt zich met name ten oosten van de 
stad een groot aantal dekzandruggen. Deze hoger gelegen dekzandruggen 
en kopjes zijn vermoedelijk in de prehistorie bezocht door jagers en verzame-
laars. Later vestigden zich hier ook de landbouwers, wat aanvankelijk tijdelijke 
bewoning betrof en later de eerste boerderijen. Op de akkers worden ge-
regeld vuurstenen artefacten gevonden. Bij recent archeologisch onderzoek 
ten oosten van de stad is aangetoond dat daar voor het grootste deel de 
bodem is omgezet en dat archeologische sporen uit de prehistorie niet meer 
te verwachten zijn. Omdat grote delen van Het Woud lange tijd als grasland in 
gebruik zijn geweest of laat zijn ontgonnen, zijn de archeologische verwach-
tingen relatief kansrijk. 
In de jaren ’90 van de vorige eeuw is er een archeologisch onderzoek uit-
gevoerd bij de Kleine Fluitersweg in Apeldoorn-Noord. Hier liggen nederzet-
tingssporen uit het Neolithicum (o.a. Standvoetbeker en Klokbeker) en de 
middenbronstijd (huis-plattegrond) en sporen uit de ijzertijd. Daarbij heeft 
de Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA) opgravingen gedaan in een 
wegcunet. In Apeldoorn Zuid aan de Oude Beekbergerweg is in 2006 een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd waarbij sporen en vondsten zijn aange-

troffen uit de late bronstijd en vroege ijzertijd.

In het noordwestelijke deel van het plangebied is in het kader van de MER 
Regionaal Bedrijventerrein Apeldoorn Zuid een archeologische inventarisatie 
uitgevoerd. Deze eerste verkenning bestond uit het doen van verkennende 
boringen, karterende boringen en het belopen van alle akkers als veldkarte-
ring. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, zijn de eindresultaten van het 
onderzoek zijn nog niet bekend. Voorlopig kan het volgende geconcludeerd 
worden: In het onderzochte gebied zijn veertien vindplaatsen aangetroffen 
die grotendeels wijzen op de aanwezigheid van jagers-verzamelaars uit de 
steentijd in het gebied. Sporen van bewoning uit latere perioden, de landbou-
wers uit de late prehistorie tot in de late middeleeuwen, kunnen op de hoge 
dekzand ruggen en –kopjes worden verwacht. Hiervoor wordt momenteel een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Doordat het gebied erg laat is ontgonnen 
lijken de vindplaatsen van landbouwers redelijk goed geconserveerd te zijn. 
De steentijdvindplaatsen zijn, door het ontbreken van een beschermend ak-
kerdek, mogelijk juist minder goed geconserveerd door de late ontginningen.

Thans nog aanwezige (geologische) kenmerken uit de vroegste periode:
• Het aanwezige reliëf (stuwwal, overgang naar IJsseldal, verschil in 

broek en hooilanden), micro-reliëf (dekzandruggen, veelal afgevlakt tij-
dens en na ontginning) en slecht doorlatende lagen (onder voormalig 
Beekberger Woud, bij ontginning doorgestoken).

• De grondwaterbeken, later opgeleid als molenbeek: Beekbergsche 
Beek (Oude Beek), Loenense Beek
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Kaart de man, ca. 1820. apeldoorn ligt centraal tussen doorgaande wegen, met de opval-
lende aanwezigheid van het Loo, maar vormt een enclave tussen nog onontgonnen 
zandgronden en moerassen. middenonder begint het Beekberger Woud.
(Bron: Gemeente apeldoorn).

Spoorlijn tussen apeldoorn en dieren ter 
hoogte van Beekbergen, ca. 1912.

Loenense Waterval in de voor de voeding 
van het kanaal gegraven spreng.
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aLGEmEnE onTWIKKELInGSGESChIEdEnIS van 
ZuId-ooST aPELdoorn.

Vanaf de Nieuwe Steentijd (5300-2000 v.Chr.) woonden er continu mensen op 
de Veluwe, hoewel de nederzettingen nog niet permanent waren. Om bouw-
grond voor akkers te verkrijgen werd een deel van het bos afgebrand, waarna 
er enkele jaren gewassen werden geteeld. Als de grond uitgeput raakte werd 
de nederzetting naar elders verplaatst en de ontginning van het bos herhaald. 
Vanaf ca. 450 v.Chr. veranderde deze cultuur in een meer permanente bewo-
ning. 
De dorpen Engeland, Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, Loenen en Zilven 
liggen allen op de overgang van de stuwwal naar de lager gelegen gronden. 
Deze ligging kenmerkt flankesdorpen, waarbij de hogere gronden werden in-
genomen door de akkers en de lagere gronden door de weilanden.
De geschiedenis van de dorpen gaat terug tot de vroege Middeleeuwen. 
Engeland wordt in een schenkingsakte van 801 genoemd (Englandi), Beek-
bergen in de 9e eeuw (en als parochie (met kerk) in 1243), Lieren in 1225 
(Lidere), Het Herenhul in 1227, Oosterhuizen in 1235 (Osterhusen). De ge-
schiedenis van de oude kerk in Beekbergen gaat terug tot een tufstenen kerk 
in Romaanse bouwstijl uit de 11e eeuw, die rond 1200 werd herbouwd. 
Beekbergen en Lieren vallen als agrarische organisatie onder de Lierdermark 
en als kerkelijke eenheid binnen het kerspel Beekbergen. Onder het kerspel 
Beekbergen vielen tevens Ugchelen, Hoenderloo, Klarenbeek, Loenen (tot in 
de 16e eeuw) en een deel van Apeldoorn. De dorpen Loenen en Zilven wer-
ken samen in de Loenermark. 

Juridisch behoorde de regio Beekbergen tot het schoutenambt Apeldoorn, 
één van de elf schoutambten van de landdrost van de Veluwe. Ambtjonkers 
spraken binnen het schoutambt recht, legden belasting op, inden belasting 
en hielden toezicht. Schouten handhaafden de openbare orde en verrichtten 
notariële werkzaamheden. 
Het Herenhul nabij Engeland nam als gerechtsplaats een belangrijke rol in. 
Hier werd recht gesproken (door de hertogen van Gelre), vergaderde het 
Hanzeverbond, werden de hertogen ingehuldigd en vergaderden de heren 
van de landdrost.
De hertog van Gelre ontving als landsheer verpachtingen (uit verpachte goe-
deren), tijnzen (algemene belastingen op onroerende goederen) en heren-

gulden (afdrachten van herengoederen). De herengoederen bestonden uit 
een huis, hof en erf (een zogenaamde ‘zaalweer’) en landerijen. De eerste 
herengoederen in het kerspel Beekbergen waren het Arnt Custersgoet in En-
geland en het Beeckhuijs in Beekbergen, beide uit 1571. Het kadaster van 
1832 meldt 65 huizen met erf, waarvan 14 herengoederen.

Potstalsysteem
In de Vroege Middeleeuwen werd het agrarisch systeem verder ontwikkeld 
als samenhangend gebruik van heide-, bouw- en hooilanden. Als gemengd 
bedrijf met enkele stuks vee werd de mest verzameld in een potstal en verrijkt 
met heideplaggen. Het mengsel uit de potstal werd op de akkers gebracht, 
zodat deze permanent in gebruik konden worden genomen. Een specifiek 
voorbeeld van de potstal is de schaapskooi, waar ‘s nachts de schapen ver-
toefden die de heide begraasden, zodat de mest in de kooi werd verzameld. 
Deze kooien stonden op het erf bij de boerderij of op de rand tussen de enk en 
de heidevelden. Tussen de schaapskooien en de heidevelden liepen ‘driften’. 
Ook de lager gelegen gronden vormden een belangrijke schakel in het agra-
rische systeem. De lage natte gronden, zoals de graslanden langs de beken, 
werden in gebruik genomen als hooiland. Het hooi werd elk jaar voor de win-
ter van het land gehaald, zodat de gronden geleidelijk verarmden, hoewel de 
beken af en toe mineraalrijk slib afzetten. Schapen en ander vee werd geweid 
op de drogere velden. Veldnamen met de uitgang -laar, -broek of -woud dui-
den op een vochtig tot nat gebied met meer of minder bos, waarvan de ‘wou-
den’ het moeilijkst begaanbaar waren. 

Op de enken werd aanvankelijk veelal zevenachtste deel met rogge beteeld, 
eenachtste met boekweit en op kleinere schaal groente en peulvruchten. Per 
hectare bouwland had men ongeveer 30 schapen nodig voor de productie 
van mest. 
Toen in de Late Middeleeuwen de behoefte aan agrarische producten toenam, 
werden buiten de enken nieuwe gronden in gebruik genomen. Deze kampont-
ginningen zijn onder meer ten noord-oosten van Loenen te vinden. Soms ont-
stonden kleine akkercomplexen met één of enkele boerderijen, veelal bij een 
ven, zoals De Woeste Hoeve en bij Terlet. De ongecultiveerde, woeste gron-
den waren door begrazing met schapen, steken van plaggen en kappen van 
nutshout essentieel in de agrarische bedrijfsvoering, Ter regulering van het 
gebruik van deze extensief gebruikte gronden werden reeds in de 13e eeuw 

2
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Bosontginning nabij Spelderholt.
(Bron: Tijdschift ‘Buiten’).

Een watermolen op de veluwe, geschilderd 
door meindert hobbema.

de middelste molen.
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‘marken’ opgericht. Om de resterende bossen te behouden werden deze door 
zogenaamde maalschappen beheerd. De stuifzanden dienden door een om-
streeks 1650 aangestelde zandgraaf binnen de perken te worden gehouden. 
De gezamenlijke markegronden besloegen enorme oppervlakten, en beston-
den uit stuifzanden, heidevelden, moerassen, hooilanden en grotere en klei-
nere stukken bos. In de 19e eeuw kwamen stemmen op om de marken op te 
heffen, wat tot protest van de eigenaren leidde. Geleidelijk werden al delen 
van de marke in pacht uitgegeven aan de gerechtigden, zoals grote delen 
van de hooilanden en het Beekberger Woud. Nadat de heidevelden niet meer 
noodzakelijk waren als gevolg van de introductie van kunstmest, werden de 
(resterende) markegronden verdeeld en verkocht. Vanaf 1886 bevorderde de 
Markenwet de verkoop van markegronden, aangezien de wet voorschreef dat 
één initiatiefnemer kon leiden tot verdeling van het gehele bezit. Men vond 
voor de heidevelden vaak gewillige kopers in investeerders uit de grote ste-
den. Deze plantten op grote schaal bos aan en bouwden soms een buitenhuis 
op het terrein. 
 
In 1870 bestond de gemeente Beekbergen nog voor zo’n 70% uit woeste 
gronden. Omstreeks 1875 gingen veel akkerbouwbedrijven zich op de vee-
teelt toeleggen, met name vanwege uitputting van de gronden, import van 
goedkoop graan en hoge veeprijzen. Dit leidde tot een nog grootschaliger 
ontginning van de gronden die tot dan toe te nat werden bevonden, zoals de 
broek- en hooilanden. Kunstmest zorgde er uiteindelijk voor dat de heide-
velden niet meer nodig waren voor het hoeden van schapen of steken van 
plaggen. De marken werden opgeheven en de heides werden op grote schaal 
door overheid en particulieren bebost. In de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw 
vond in de gemeente Apeldoorn op grote schaal bebossing in het kader van 
de werkverschaffing plaats, maar niet binnen dit plangebied.

hooi- en broeklanden
Op de 19e eeuwse kaarten wordt duidelijk onderscheid gemaakt in hooi- en 
broeklanden. Beide veldnamen duiden op natte situaties, waar enkel exten-
sief agrarisch gebruik mogelijk is. Vermoedelijk konden de hooilanden econo-
misch beter worden geëxploiteerd, aangezien deze al eerder een vorm van 
verkaveling kenden en in de rand de eerste boerderijen werden gevestigd. De 
veldnaam ‘broek’ wordt in het algemeen geassocieerd met moeras, of door 
ontwatering gedeeltelijk drooggelegd, voormalig moeras. De broeken in dit 

gebied, zoals het Loenense of Zilvense Broek kenden echter een genuan-
ceerd beeld van een gevarieerd landschap, waarbij op de hogere percelen zo 
mogelijk akkerbouw werd gepleegd, met name voor haver. Andere, lagere de-
len van het broek werden gebruikt om turf te winnen of hogere delen om hei-
deplaggen te steken. In andere streken worden de hogere delen ookwel ‘vel-
den’ genoemd, maar vermoedelijk was hier op de rand van de Veluwe zoveel 
kwel dat er sprake was van natte in plaats van droge heide. Sommige stukken 
van de broekgronden waren enkel geschikt voor extensieve beweiding, welke 
vaak ‘maten’ werden genoemd en veelal het oudst zijn wat betreft gebruik. De 
hooilanden waren door de drassige ondergrond niet geschikt voor beweiding 
door vee, maar wel voor het oogsten van hooi. Het ‘Beekbergsche Hoijlandt’ 
wordt in een kohier van 1648 reeds genoemd. De naam van het Beekber-
gense Broek is van latere datum, zodat deze waarschijnlijk later in gebruik zijn 
genomen. Voor deze hooilanden, die ten noorden van Klarenbeek liggen, is 
op de 19e eeuwse kaarten ook duidelijk te zien dat deze een meer intensieve 
inrichting kennen met een smalle percelering en enkele bewoningsplekken. 
Over de broekgronden slingeren de karrensporen nog als over woest, onge-
bruikt terrein. Ditzelfde geldt voor de hooilanden van Loenen.

Watermolens
Door het aanwezige hoogteverschil konden de waterstromen worden benut 
als energiebron. De watermolens werden gebruikt voor verschillende bedrijfs-
doeleinden, zoals het malen van graan, fabricage van papier en wassen van 
textiel. Door het plaatslijk graven van geulen in de stuwwal tot de grondwa-
terspiegel ontstonden zogenaamde sprengen die zorgden voor voldoende 
aanvoer van water voor de molens. Vooral de papierfabrikanten buitten de 
mogelijkheden van de sprengen uit en benutten de voordelen van het zuivere 
grondwater. In eerste instantie werd de natuurlijke loop van de beek benut. 
Later werden de sprengen vaak naast de beek hoger opgeleid om een groter 
verval te krijgen door de watermolen, waardoor min of meer parallelle water-
lopen ontstonden.  
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Boerderij, voorkomend op kadastrale mi-
nuut, Klarenbeekseweg 70. mogelijk later 
uitgebreid of vernieuwd in 1888, zoals 
jaartalankers in voorgevel aangeven.

Boerderij aan de Kostersweg 41, voor-
komend op de kadastrale minuut, in 
oorsprong waarschijnlijk daterend uit 
17e of 18e eeuw, later een aantal malen 
gemoderniseerd.

uitsnede van de kaart door 
W. Leenen, ca. 1748.

‘Caart van de limitten der hooge en vrije heerlijkheid het 
Loo’, door W. Leenen, ca. 1748.
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onTWIKKELInGSGESChIEdEnIS van hET Woud.

Periode voor 1500: heidevelden en onbegaanbaar moeras.

De eerste vormen van occupatie vonden hoofdzakelijk buiten dit deelgebied 
plaats. Gezien de natte omstandigheden was (permanente) bewoning vrij-
wel niet mogelijk, hoewel in klimatologisch drogere perioden meer intensieve 
activiteiten op de hogere dekzandruggen kunnen hebben plaatsgevonden. 
Vanaf de Vroege Middeleeuwsen (450-1050) breidt de invloedsfeer van de 
agrarische nederzettingen zich geleidelijk uit, waarbij de nog niet ontgonnen 
gebieden worden geëxploiteerd voor brandhout, timmerhout en het hoeden 
van vee. Naar mate dit systeem intensiever wordt verschralen en verdrogen 
de hogere gronden tot heidevelden met kleine bosschages en - in het ergste 
geval - tot stuifzanden. De meer natte, drassige gebieden zijn vaak het groot-
ste deel van het jaar niet geschikt voor begrazing door vee, zodat deze als 
hooilanden in gebruik werden genomen of ontoegankelijk moerasbos waren 
(zoals het Beekberger Woud). 

Periode 1500-1800: het achterveld en de hooilanden.

Boerderijen
Op het kadastrale minuutplan van 1832 staan binnen het onderzoeksgebied 
slechts enkele boerderijen weergegeven. Het gaat om zeven erven die allen 
gesitueerd zijn op de oostflank van de Beekbergense, Loenense en Zilvense 
Hooilanden. De nog bestaande boerderijen zijn allen in meer of mindere mate 
aangepast of verbouwd. Het is daarbij zeer goed mogelijk dat de oorspron-
kelijk uit de 17e of 18e eeuw daterende gebouwen na 1832 vervangen zijn 
door nieuwbouw. Dit valt alleen vast te stellen door aanvullend onderzoek op 
locatie. Uit de praktijk van dit soort onderzoek volgt dat de oorspronkelijke 
gebintenstructuur vaak de opeenvolgende veranderingen weet te overleven, 
al dan niet als secundaire toepassing. De oudste boerderijen in het gebied zijn 
vrij groot en volgen de traditionele opzet van het driebeukige hallehuis met 
een hoge steile kap met wolfeinden en lage zijmuren. 

Papierfabrieken
Ten noorden van de oude Loenense Beek werd de Molenbeek opgeleid. Deze 
staat thans bekend als Loenense Beek, terwijl de oude, slingerende beekloop 
is verdwenen in de weilanden ten zuiden van de huidige beek. Langs de op-
geleide Loenensche Beek ontstonden in de 17e eeuw twee papiermolens (in 
dit plangebied): de Middelste Molen, tegen het latere Apeldoorns Kanaal, en 
de Achterste Molen aan de rand van de Loenense en Zilvense Hooilanden. 
De molens hoorden destijds bij kasteel Ter Horst in Loenen. Daar lag stroom-
opwaarts ook de Bovenste Molen. 
Tot het begin van de Tachtigjarige oorlog werd papier hoofdzakelijk geïmpor-
teerd uit de Zuidelijke Nederlanden. Toen deze handel in 1585 stil kwam te 
liggen, verrezen op de overgang tussen de stuwwal en de IJsselvallei in hoog 
tempo papiermolens. Deze molens werden aangedreven door waterkracht, 
die afkomstig was van opgeleide beken die gevoed werden door een uitge-
breid sprengenstelsel. Het heldere water maakte het mogelijk om een goede 
kwaliteit zuiver wit papier te produceren. Papier werd gemaakt van katoenen 
en linnen lompen dat aangevoerd werd vanuit de nabijgelegen steden. De 
lompen werden in stukken gesneden en aanvankelijk in hamerbakken tot ve-
zels verwerkt. Later werden zogenaamde ‘hollanders’ gebruikt voor het verve-
zelen. Een ‘hollander’ bestaat uit met messen bezette rol die ronddraaide in 
een met water gevulde kuip. Door de papierpulp op een fijnmazig raamwerk 

Thans nog aanwezige (archeologische) kenmerken uit de periode voor 
1500:
• Enkele ruimtelijke kenmerken wijzen (in algemene zin) nog op de late 

ontginning en het verschil in gebruik van de broeken (bos en heide-
velden) en hooilanden, waaronder openheid of beslotenheid, rechte 
of grillige verkaveling en wegenpatroon, vlakheid of aanwezigheid van 
micro-reliëf.

• In de ondergrond kunnen vindplaatsen van jagers-verzamelaars en van 
landbouwers worden verwacht. Door het ontbreken van archeologisch 
onderzoek in dit gebied zijn thans weinig vindplaatsen bekend, maar 
recent onderzoek in het noordwestelijk deel van het plangebied heeft 
aangetoond dat de kans op vindplaatsen reëel is.

3
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de achterste Watermolen op het kadastrale minuutplan van 1832. Links de rechte, opge-
leide molenbeek, waarin bij het grootste gebouw een schoeprad is getekend. rechtsbo-
ven de voorsterweg met na de molen twee smalle, doodlopende paden naar de zuidelij-
ker gelegen hooilanden.
(Bron: watwaswaar.nl).

de middelste Watermolens op het kadastrale minuutplan van 1832, in de situatie van voor 
de brand in 1886. In de rechte molenbeek zijn twee schoepraden getekend, en rechts is 
de kronkelende oude beekloop nog aanwezig. het noorden is links.
(Bron: watwaswaar.nl).

Bedrijfsgebouwen van de middelste molen aan 
Kanaal-Zuid bij 499, oorspronkelijk daterend uit 
1664, herbouwd in 1886.

middelste molen met kolenschep-
per, kenmerkend voor de overgang 
van waterkracht naar stoomkracht.
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te scheppen ontstaat een vel papier, dat eerst in een pers gaat en daarna op 
de droogzolder gedroogd wordt. 

De Middelste Molen is gebouwd in 1664 en werd later uitgebreid met een 
tweede molen aan de andere kant van de beek. Op 26 juli 1886 brandden 
beide papiermolens tot de grond toe af. Eén molen bouwde men weer op 
en deze molen vormt nog steeds de kern van het huidige complex. Tot 1960 
produceerde De Middelste Molen op authentieke wijze allerlei soorten papier, 
maar moest toen het hoofd buigen voor de snelle modernisering in de papier-
industrie. De bescheiden productie en het ontbreken van afnemers voor het 
speciale papier dat hier gemaakt werd, noodzaakte de directie de productie 
te staken. In maart 1969 werd de fabriek volledig stilgelegd. De fabriek raakte 
snel in verval en zou volledig verloren zijn gegaan als niet de Nederlandsche 
Papierindustrie eind jaren ‘80 geld beschikbaar had gesteld om de molen van 
de ondergang te redden. In 1989 besluiten de papierfabrieken in de regio het 
historische bedrijfje gezamenlijk aan te kopen. Zij betalen voor de overname 
het symbolische bedrag van fl. 1,- en brengen het bedrijfje onder in een stich-
ting. De Stichting Middelste Molen heeft dankzij een flinke financiële injectie 
van de Nederlandse papier- en papierverwerkende industrie plus belangrijke 
bijdragen van particulieren en het bedrijfsleven de molen grotendeels geres-
taureerd. Tot op heden produceert De Middelste Molen op authentieke wijze 
allerlei soorten papier en is het mogelijk voor groepen en individuele bezoe-
kers dit proces van nabij te aanschouwen. 

De Achterste Molen wordt voor het eerst genoemd in 1664 als Onderste Mo-
len in het Broek bij ‘De Deelsum’. In 1670 komt naast de bestaande molen een 
tweede papierfabriek. Op 18 december 1881 vernielde een brand het grootste 
gedeelte van het complex. De papierfabricage werd voortgezet, maar in 1905 
brandde de Achterste Molen opnieuw af. H.A. Schut en G.J. Berends stichten 
in 1907 ter plekke een nieuwe fabriek, die in 1970 fuseert met Cartonfabriek 
Wed. J.W. Schut onder de naam Lona Verpakking. Het oorspronkelijke bedrijf 
is vele malen uitgebreid en produceert momenteel als onderdeel van Smurfit 
Kappa golfkarton.
Omdat de Achterste Molen schoon water nodig had, en dit door de bedrijvig-
heid stroomopwaarts niet meer beschikbaar was, is in het begin van de 20e 
eeuw vanaf de Middelste Molen, parallel aan de Loenense beek, een tweede 
watergang gegraven voor het schone water. Toen de waterzuivering werd ver-

beterd werd de gescheiden waterloop overbodig, en werd de oude, vervuilde 
loop gedempt.  

Ontsluiting
In Het Woud was nauwelijks sprake van bebouwing, maar enkele doorgaande 
wegen doorkruisten het gebied. Over de velden en broeken slingerden de kar-
rensporen in één of meer banen. Belangrijke wegen waren:
• de weg van Loenen richting Deventer, via ‘Veen- en Veldhuizen’, ‘De Schar-
penberg’ en ‘de Zweep’ (huidige Klarenbeekse weg). De weg is na de aanleg 
van het Apeldoorns Kanaal naar het zuiden verlegd, zodat een rechter tracé 
werd verkregen.
• de weg van Loenen naar Zutphen, door de Loenense Hooilanden, langs de 
Achterste Molen en vanaf daar langs de Loenense Beek (huidige Voorster-
weg)
• de weg van Beekbergen over Oosterhuizen naar Zutphen. Deze lag langs 
de   Beekbergerbeek en omstreeks 1870 heeft Wouddijk/Woudweg de weg 
als hoofdroute vervangen. Thans is dit tracé (deels) in gebruik als fietspad.
• de weg van Beekbergen over Lieren naar Deventer, door het Beekbergense 
Broek. Deze weg slingerde ter hoogte van de huidige Traandijk in noordoos-
telijke richting en is na de ontginning van de gronden en aanleg van de Woud-
weg verdwenen.
Verschillende lokale wegen dienden ter ontsluiting van de hooilanden, waarin 
deze veelal doodliepen, zoals ‘de weg van Zilven naar de Hooilanden’ en de 
Hooijweg tussen Oosterhuizen en de Klarenbeekseweg. 

Ontwatering en bewoning
Voorlopers van de Groote en Kleine Leigraaf ontsprongen in het Beekber-
gense Woud en voerden het water in noordoostelijke richting af. Tussen deze 
waterlopen lag een gebied dat op de kaart van 1807 al enige onregelmatige 
percelering kent, maar nog geen bebouwing. De kaart vermeld de naam ‘De 
Rakhorst’, welke bij de oude, hoger gelegen bewoningsplaats aan de over-
zijde van de Groote Wetering hoort.
Het huidige Klarenbeek bestaat voor het Apeldoornse deel uit enkele los ver-
spreide hoeves. Aan de weg naar Deventer liggen Herberg De Zweep en hoe-
ve De Til, verbonden door laanbeplanting langs deze hoofdweg. Ook de Hes-
senallee en een deel van de huidige Elsbosweg kennen een laanbeplanting. 
Aan het begin van de Elsbosweg lag tegenover de latere villa Waldfriede een 
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namen die in het Woud voorkwamen voor de ontginning: het rooknest, de Grote horst, 
rijzenhouw, Boerelt, Kluingat, Kwade ri(e)t, Peppeltra (open plek in populierenbos?), 
Pluimstra, de morgens, de Zomp (ontoegankelijk terrein), reigerskooi, Wezenbomen-
bosje (wezebomen lagen bovenop karrevrachten), voorin, Engelanderhorst, dalkhorst en 
Bargjeshoogte.
(Bron: Lohuizen, h. van, het Beekberger Woud, de geschiedenis van een verloren oer-
bos..., oudheidkundige vereniging ‘de marke’, Eerbeek, 1980).

Grenspalen van heerlijkheid het Loo, gefotografeerd door r. hardonk in 1955 en h.K. 
hammink in 1960.
(Bron: Coda, beeldbank).

Grenspaal van heerlijkheid het Loo op de hoek 
van de dalk en de henkenburgweg, met ernaast 
een informatiebord over een wandelpad langs de 
grenspalen.
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hoeve en ter hoogte van De Dalk lagen enkele kleine kampen bij een gebouw.
In het zuidelijke deel vormden de Middelste en Achterste Molen de weinige 
bebouwing in het gebied. 
Tegen de oostelijke rand van de gemeente was vanuit de ontginningen in 
Voorst de hoeve ‘Klabanus’ gebouwd.

Grenspalen Heerlijkheid Het Loo
In 1748 werd de grens van de heerlijkheid Het Loo afgebakend met houten 
palen. Vanwege de beperkte houdbaarheid werden de palen in 1793 vervan-
gen door ‘Bentheimer stenen’. De stenen palen zijn voorzien van de letters 
‘LOO’ aan de bovenzijde en een nummer. Aan de Voorsterweg/Clabanusweg, 
Polsveenweg, Klarenbeekseweg, Dalkweg en De Kar zijn de palen nog aan-
wezig.

Het Beekberger Woud
Het Woud maakte deel uit van de Lierder Mark en wordt in 1648 genoemd als 
onrendabel onland, waar elzen en een weinig essen groeien.
Ten noordwesten van het Woud lag het Rietger: een meer toegankelijk elzen-
broekbos, dat thans onderdeel is van het Beekbergense Broek. Delen van het 
Beekbergerbroek werden mogelijk reeds in de Middeleeuwen al ontgonnen, 
maar de waterhuishouding zal reden zijn geweest de eventuele initiatieven tot 
ontginning op te geven. 

Van der Aa meldt in 1840: “Dit bosch is een der merkwaardigste bosschen van 
ons Vaderland en misschien het eenig natuurwoud, waar nooit in geplant is 
of wordt. De plantengroei is er zo weelderig als ergens in ons geheele land. 
Het bestaat meest uit elzenbomen, die zich zelven zaaien, en soms wel een 
hoogte van 20 ellen bereiken. Voorts ziet men er de schoonste essen en 
eikenbomen, heesters van de vreemdste soort en wilde bloemen. De zwarte 
bezie, de framboos, de braam- en de boschbes vindt men er in overvloed. 
Ook nestelen er goudvinken en nachtegalen; terwijl er eenige hoge terpen, 
horsten genaamd, in gevonden worden, waarvan de hoogste eenige oudhe-
den opgeleverd heeft, die waardig zijn verder nagespeurd te worden. Wegens 
de weeken, moerassigen grond, kan uit dit bosch niet dan bij sterke vorst 
gehaald worden, en is het slechts bij drooge zomers te begaan”.
In 2006 is bij de natuurontwikkeling van het Beekbergerwoud door Natuur-
monumenten een tweetal cirkelvormige sporen aangetroffen die houtskool 

bevatten. Het houtskool is onderzocht (C14-methode) en leverde een onge-
callibreerde datering op van 190 ± 25 BP. Er wordt gesuggereerd dat deze cir-
kelvormige sporen iets te maken hebben met houtskoolproductie, waarvan in 
onder meer het markeboek van 1827 sprake is. Verder leverde het Woud hout 
voor onder meer palen, vaten, klompen, bedijkingen, haard- en kookvuur, zul-
len er eikels zijn geraapt en werd er turf gestoken. 
Op de mark en rondom het Beekbergense Woud werd frequent gestroopt om 
‘s winters enig vlees te verkrijgen, hoewel het jachtrecht op de eigenaren van 
het Loo rustte. Rondom het Woud leefden verschillende minder bedeelden in 
eenvoudige hutten. Tijdens de oogsttijd werden de huttenbewoners ingescha-
keld door de markeboeren. Dit deel van Apeldoorn droeg dan ook de naam 
‘Achterveld’.

Het Beekbergerwoud was erg nat en werd op een gegeven moment begrensd 
door dijken (Traandijk in het noorden en Wouddijk in het zuiden). Enkel bij 
droge zomers en strenge vorst was het Woud toegankelijk, aangezien er 
doorgaans ca. 80 cm water kon staan. Voor de ontwatering van dit gebied is 
een leigraaf gegraven.

Thans nog aanwezige kenmerken en relicten uit de periode van 1500 tot 
1800:
• Middelste watermolen - museummolen
• Achterste watermolen - papierfabriek
• Weg van Loenen naar Deventer (huidige Klarenbeekse weg)
• Weg van Loenen naar Zutphen (huidige Voorsterweg)
• Weg van Beekbergen over Oosterhuizen naar Zutphen (verdwenen, 

langs Beekbergensebeek, ca. 1870 vervangen door Wouddijk/Woud-
weg)

• Weg van Beekbergen over Lieren naar Deventer (verdwenen, door het 
Beekbergense Broek)

• Laanbeplanting van Hessenallee en Elsbosweg (tot villa Waldfriede).
• Openheid van het Zilvense Broek en de Loenense Hooilanden
• Grillige verloop van waterlopen: Groote en Kleine Leigraaf, sloten in 

Loenense Hooilanden
• Gegraven Loenense molenbeek en Beekbergense Beek.
• Grenspalen Heerlijkheid Het Loo
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Kaart de man, ca. 1807.

verkavelingsplan voor het Beekberger Woud, 1873.
(Bron: Lohuizen, h. van, het Beekberger Woud, de geschiedenis van een verloren oerbos..., 
oudheidkundige vereniging ‘de marke’, Eerbeek, 1980).
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Periode 1800-1870: ontginning van het gebied.

Ontginning en bebouwing
In de eerste helft van de 19e eeuw ontstaat geleidelijk meer bebouwing in het 
gebied. Vanuit het westen worden enkele percelen in een smalle strook langs 
de huidige Kostersweg ontgonnen en bebouwd. Ook langs de Klarenbeek-
seweg verschijnen bouwlanden en bebouwing. De percelen van de nieuwe 
ontginningen worden veelal aan de rand voorzien van een dichte beplanting 
om wilde dieren, vee en stuifzand buiten te houden. In de terreinen langs de 
Loenense Beek en het oostelijke deel van de Loenense Hooilanden vindt op 
kleine schaal verbetering van de ontwatering plaats door de aanleg van slo-
ten, maar blijft voorlopig bebouwing uit. De overige gronden binnen de Loe-
nense en Zilvense Broeken en Hooilanden blijven tot ca. 1870 onbebouwd.
Ten noorden van de Beekbergensebeek vindt de ontginning meer vanuit het 
oosten plaats. Langs de Elsbosweg, De Dalk en Hooiland worden de voor-
malige hooilanden in cultuur gebracht en verschijnt verspreid bebouwing. 
Na 1840 neemt hier de ontginning verder toe met centraal in het gebied, ter 
hoogte van de Brinkenweg en Kromme Dijk verspreide bebouwing. Het Beek-
bergense Broek en het oostelijke deel van de (Beekbergense) Hooilanden 
blijft voorlopig onbebouwd. 

De in de periode 1832-1870 vooral in de Beekbergense Hooilanden en aan 
de oostkant van de Beekbergense Broek Oost nieuw gebouwde ontginnings-
boerderijen, onderscheiden zich wat betreft de uiterlijke verschijningsvorm 
vrijwel niet van de oudere boerderijen. In een enkel geval zijn de zijgevels wel 
wat hoger opgetrokken, maar dat kan ook het gevolg zijn van latere moder-
niseringen.

Het Beekberger Woud
In 1869 sprak de meerderheid van de markegerechtigden zich uit voor kap 
van het bos en verkoop van de percelen. Op 28 september 1869 wordt het 
Woud geveild en aangekocht door B. van Spreekens uit Velp voor 111.005,61 
gulden. Van een deel van de opbrengst werd de grindweg van Lieren naar 
Klarenbeek verbeterd, die als dijk lag tussen het Woud en de Beekberger-
beek, en waarvan reeds in 1862 het tracé was vastgesteld (en niet meer langs 
de beek liep). 
Voor plan en toezicht werd op 30 september door Van Spreekens H.J. Bosker 

aangesteld, geholpen door veldwachter Jannes Groeneveld als opzichter. Na 
enige studie ter plekke werd in november een 4690m lange ringsloot gegra-
ven, waarvan ongeveer een derde uit een al bestaande sloot bestond. De 
ringsloot werd aangesloten op de Groote en Kleine Leigraaf, waarbij voor de 
laatste een 50m lange verbindingssloot werd gegraven. Door het Woud werd 
vervolgens een recht kruis uitgekapt van een weg met aan weerszijden sloten. 
De noord-zuidsloot kwam uit bij de Groote Leigraaf. De goed begaanbare weg 
was tevens nodig om het hout af te voeren, waar 100 arbeiders voor werden 
ingehuurd. Het hout bracht echter minder op dan men verwachte. Evenwijdig 
aan de Woudweg, nu Van Spreekensweg, werden kavelsloten gegraven op 
regelmatige afstand. In juni 1871 werd de laatste boom geveld. De hoogten 
(horsten) werden geëgaliseerd en de veengaten gedicht. In het kader van de 
werkverschaffing werd in de eerste helft van de 20e eeuw eveneens gewerkt 
aan de egalisatie. 
Kort na de verkoop van het Woud werd tevens de Lierdermark opgeheven, 
net als de Speldermark en Bruggelermark. 

Ontstaan van het dorp Klarenbeek 
Het Apeldoornse deel van het dorp Klarenbeek stelde omstreeks 1875 nog 
weinig voor. Het gebied werd in de 19e eeuw aangeduid als Het Achterveld.
Op het kruispunt van wegen, op enige afstand van de Beekbergerbeek, lag 
herberg De Zweep (naar de zwepen die koetsiers gebruikten), die al in 1718 
wordt genoemd als herberg van Jan van Till. Het belang van de locatie blijkt 
tevens uit de kaart van Christiaan ‘sGrooten uit 1557, waar op de kruising 
van de Beekbergerbeek met de weg van Arnhem langs Loenen naar Deven-
ter ‘Doerfart’ staat aangegeven. Dit betrof waarschijnlijk een doorwaadbare 
plaats of voorde, die in verschillende oude stukken wordt genoemd *A. In 1807 
bestaat het gehucht uit enkele hoeves, zoals De Til en De Dalk, en zijn enkele 
wegen als laan beplant. Vooral de Hessenallee valt op als rechte weg door de 
natte heide, vernoemd naar de handelaren uit de Duitse landstreek Hessen.
Het Voorster deel van Klarenbeek groeit uit rond de in 1732 gestichte koper-
molen. Deze kopermolen werd in 1871 door de familie Krepel omgebouwd tot 
fabriek voor sigarenkisten en later ook een kuiperij voor botervaatjes. Voor de 
aanvoer van hout werd in 1882 een zijspoor vanaf de lijn Apeldoorn-Zutphen 
naar Klarenbeek aangelegd. 
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veldminuut, ca. 1844.

Slagenverkaveling hooilanden

heidevelden in het Broek
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Traditioneel driebeukige hallehuisboer-
derij aan de Klarenbeekseweg 23, typisch 
voor ontginning omstreeks 1850.

Kadastrale minuutplan (ca. 1832) van de eerste bebouwing en wegen te Klarenbeek en 
omgeving. opvallend is de smalle verkaveling van de hooilanden en de verspreide hoe-
ves rondom de huidige de dalk. het noorden is rechts.
(Bron: www.watwaswaar.nl).

Boerderij uit dezelfde periode, aan de 
Klarenbeekseweg 78. ondanks de vele en 
ingrijpende verbouwingen is de hoofd-
vorm goed bewaard.
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In deze omgeving leidde een deel van de bevolking een armoedig bestaan als 
los landarbeider. Veel gezinnen woonden in eenvoudige plaggenhutten. Te-
gen deze achtergrond nam dominee Buijtendijk het initiatief voor het stichten 
van een evangelisatielokaal, dat zowel de functie van school als van kerkje 
zou krijgen. Buijtendijk organiseerde een geldinzameling en kreeg geld van 
Koning Willem III voor de bouw van een kerkje aan de Woudweg 121. Dit 
‘lokaaltje’ kreeg de naam Bethlehem en werd op 27 november 1862 ingewijd. 
De Lokaalweg dankt hieraan de naam. In 1909 is het kerkje verbouwd, het 
gebouw kreeg de huidige verschijningsvorm bij een ingrijpende verbouwing 
in 1951. 

Tegen de gemeentegrens verrees in 1831 in het dorp de eerste openbare 
lagere school, aangeduid met nummer 7. In 1859 werd de school uitgebreid 
en in 1862 vervangen door een nieuw gebouw, waarbij de stenen van de oude 
school werden benut voor de bouw van het kerkje ‘Bethlehem’. In 1897 was 
sprake van een schoolgebouw met zes klassen. Naast de school, in de ge-
meente Voorst, werd omstreeks 1913 een woning voor de hoofdonderwijzer 
gebouwd.

De aanleg van het Apeldoorns Kanaal
Om de povere situatie van de Oost-Veluwe te verbeteren was een betere 
ontsluiting van groot belang. Reeds in de 14e eeuw werd de Grift gegraven 
om kwelwater uit de Veluwe af te voeren en zo de ontwateringssituatie van 
de oostelijk gelegen broeklanden te verbeteren. De Grift werd op beschei-
den schaal tevens gebruikt voor scheepvaart, en voerde het water af van 
de sprengen, nadat de papiermolens de waterkracht hadden benut. Er werd 
geopperd om deze Grift te verbreden en verdiepen, maar de eigenaren van 
watermolens vreesden voor een negatieve invloed op de kwaliteit en kwanti-
teit van het water. 

In 1824  kreeg het project om een nieuw kanaal naast de Grift te realiseren 
politieke en financiële steun van ‘kanalenkoning’ Willlem I. Hij stond zelf ga-
rant voor de benodigde leningen en liet opzichter van de koninklijke paleizen 
Hendrik Jan Lijsen het ontwerp maken en uitwerken. Op 13 april 1829 werd 
het eerste deel van Apeldoorn naar Hattem geopend. Het kanaal was 32 kilo-
meter lang, 11 meter breed en 1,6m diep, en bevatte 5 sluizen en 24 bruggen. 
Het laatste deel bestond uit de oorspronkelijke loop van de Grift, die later 

verder gekanaliseerd werd. Het hoogteverschil van 12 meter werd overbrugd 
door de sluizen. Het goederenvervoer bleef achter bij de prognoses: in het 
jaar 1850 voeren zo’n 750 schepen over het kanaal.

Het zuidelijke deel werd vaksgewijs tussen 1859 en 1868 gegraven, na fi-
nanciële toezeggingen door Provinciale Staten en betrokken gemeenten. Dit 
deel tussen Apeldoorn en Dieren kende een hoogteverschil van ca. 10 meter, 
waarbij het niveau van het kanaal boven de grondwaterspiegel lag. Er werd 
namelijk zoveel mogelijk de 13,2 NAP-hoogtelijn gevolgd, die toen voorname-
lijk over nog niet in cultuur genomen gronden voerde. Om dit hoogteverschil 
te overbruggen werd bij Dieren een voor Nederland unieke drietrapssluis ge-
bouwd. Het kanaal van 23 kilometer was geschikt voor schepen tot 200 ton, 
en kreeg zo’n 16 bruggen en twee spoorbruggen. Door de hoge ligging ont-
brak voldoende water. Om dit probleem te verhelpen werd in eerste instantie 
de molen aan de Kayzersbeek uitgekocht, zodat deze beek water aan het 
kanaal kon leveren, zeker na verlenging in 1868. Ook werd de Oosterhui-
zerspreng (1867, verlengd in 1869) en Zwaanspreng (1867-1868) gegraven, 
de Veldhuizerspreng (1869-1872) en deze nog eens verlengd met de Vrijen-
bergerspreng (1874-1876). De bestaande beken, zoals de Beekbergerbeek 
en Loenensebeek, kenden een lager waterniveau en konden het kanaal niet 
voeden. Zij werden onder het kanaal doorgeleid, zodat de molens ten oosten 
van het kanaal konden blijven draaien.
Het kanaal kreeg aan beide zijden een pad, waarbij het oostelijke pad fun-
geerde als jaagpad en het westelijke als rijweg (aan de noordzijde was dit 
andersom). Aan de westzijde stonden brugwachterswoningen, die een ken-
merkende architectuur kregen. Zo hadden enkele brugwachterswoningen een 
T-vorm om het kanaal goed in de gaten te kunnen houden.
Over het deel van het kanaal dat onder het onderzoeksgebied valt, liggen 
negen bruggen, waar onder twee grote viaducten opgenomen in de autosnel-
wegen A1 en A50. Van noord naar zuid zijn het achtereenvolgens:
- Brug in de A1
- Veldwegbrug
- Woudwegbrug
- Oosterhuizensebrug
- Brug in de A50
- Scherpenbergerbrug
- Loenensebrug
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de bruggen over het apeldoorns Ka-
naal, van links naar rechts, van boven 
naar beneden: Woudwegbrug,  ooster-
huizense Brug, Scherpenhuizense Brug, 
Zilvense Brug, Loenense Brug en de 
Klabanusbrug. 
rechtsonder een foto van de Woudweg-
brug uit ca. 1910.
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- Klabanusbrug
- Zilvensebrug

Oorspronkelijk waren de Woudwegbrug en de Loenensebrug uitgevoerd als 
draaibrug, de overige bruggen waren als vlotbrug of als eenvoudige houten 
ophaalbrug uitgevoerd. De Woudwegbrug, Scherpenbergerbrug en Klaba-
nusbrug zijn in de jaren ’30 van de vorige eeuw tot stand gekomen in het 
kader van werkverruimende maatregelen voor werklozen. Het zijn stalen op-
haalbruggen van het zogenaamde Hollandse type, waarbij de hameistijlen 
aan de bovenzijde met elkaar verbonden zijn. Vanwege de ligging van het 
jaagpad, openen de bruggen aan de oostzijde.
Op 10 mei 1940 zijn alle bruggen over het Apeldoorns kanaal door het Neder-
landse leger opgeblazen. De bruggen zijn in de oorlog hersteld, maar werden 
op 16 april 1945 door terugtrekkende Duitse troepen opnieuw opgeblazen 
en vervolgens na de bevrijding weer hersteld.  De Loenensebrug is daarbij 
geheel vernieuwd met vrijstaande hameistijlen, een zogenaamd Amsterdams 
type. 

Op verschillende plekken werden losplaatsen langs het kanaal ingericht, zo-
als bij Loenen. Tussen 1873 en 1881 werd geleidelijk het kanaal verdiept en 
verbreed, maar met afnemende drang, door de aanleg van de spoorlijn. De 
passeerplekken en verbredingen bij bruggen, zoals te zien zijn op de kaarten 
van omstreeks 1870, verdwenen daarbij. Tussen 1867 en 1900 werd langs 
het kanaal beplanting aangebracht in aaneengesloten rijen, met name eiken, 
Amerikaanse eiken en beuken. De beplanting diende als beschutting tegen 
zon en wind.

Reeds in 1876 kreeg het kanaal een geduchte concurrent door de aanleg 
van de spoorlijn. Wel breidde het aantal bedrijven langs het kanaal zich nog 
verder uit, zoals de gasfabriek in Apeldoorn, een kurkfabriek en steenfabriek 
Alba in Oosterhuizen, en een zuivelfabriek en kartonfabriek in Veldhuizen. Het 
noordelijke deel van het kanaal werd in 1962 gesloten voor de scheepvaart, 
op het traject tussen de Berghuizer papierfabriek en de IJssel bij Hattem na, 
dat in 1982 sloot. Sluiting van het zuidelijke traject volgde in 1972, ondanks 
vervanging van de drietrapssluis te Dieren door een moderne sluis. Na de 
sluiting voor de scheepvaart zijn de Veldwegbrug, Oosterhuizensebrug en de 
Zilvensebrug vervangen door vaste betonnen bruggen. 

Thans nog aanwezige kenmerken en relicten uit de periode van 1800 tot 
1870:
• Het dorp Klarenbeek met een school, kerklokaal en andere voorzienin-

gen.
• Ontginningsstructuur van de hooilanden (met name rond De Dalk liggen 

kleine, vroege ontginningen met kampbeplantingen).
• Ontginningsstructuur van het Beekbergense Broek en de restzone 

rondom het Beekberger Woud.
• Het Apeldoorns Kanaal met bruggen en brugwachterswoningen.

Lierderbrug
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Topografische kaart, ca. 1870.

Laat 19e-eeuwse boerderij aan Brinkenweg 
79 met aangebouwde bedrijfsgebouwen en 
kenmerkende erfinrichting met fruitbomen. 

achterzijde van boerderij aan Kanaal Zuid 
305-307 met links een vrijstaande ‘varkens-
schuur’.

hooiland 46-48: laat 19e-eeuwse boerderij 
met naastgelegen schuur en verzorgd erf.
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Periode 1870-1900: ontginning van het laatste oerbos.

De ontginning van het Beekbergense Woud vormt een sterke impuls voor de 
bouw van nieuwe boerderijen rondom dit tot dan toe vrijwel ontoegankelijke 
moerasbos. Na de kap van de bomen laat de eigenaar B. van Spreekens uit 
Velp aan de Woudweg een groot veeteeltcomplex bouwen, bestaande uit een 
woonhuis, twee grote schuren en een overdekte mestloods. In eerste instan-
tie wordt nog geëxperimenteerd met verschillende gewassen, maar in 1872 
wordt toch overgegaan op het inzaaien van gras (met klaver) ten behoeve van 
een veehouderij. Het ontwerp van de boerderij uit 1871 in eclectische bouw-
stijl is van de Arnhemse architect L.H. Eberson. Op het plan van de boerderij 
heeft eigenaar Van Spreekens zelf grote inbreng. In 1875 wordt het complex 
uitgebreid (ten oosten van de weg) met een villa, ‘de Woudhof’, en drie grote 
vrijstaande schuren met een vergelijkbare vormgeving. Rondom ’t Woud ver-
rijst in de periode 1870-1900 een ring van nieuwe boerderijen die in hoofd-
vorm nog volgens het traditionele concept vormgegeven zijn. Nieuw zijn wel 
de talloze grote varkensschuren, soms aansluitend aan het bedrijfsgedeelte 
opgetrokken maar meestal geheel vrijstaand. 

Officieel werd het zuidelijke deel van het Apeldoorns Kanaal pas na 1871 in 
gebruik genomen, toen er voldoende water beschikbaar was. Van de Ooster-
spoorweg, die Amsterdam met Duitsland diende te verbinden, was in 1876 de 
verlenging tot Apeldoorn en Zutphen gereed. 

Woudweg 53, boerderij uit 1871, ontworpen 
door L.h. Eberson, met authentieke schu-
ren aan weerszijden.

Schets van de erfopbouw van Woudweg 53, 
met een hoofdzakelijk symmetrische opzet 
en slingertuin aan de voorzijde.

Woudweg 63, ‘boerderij’ uit 1875 in verge-
lijkbare vormgeving als nummer 53.

Thans nog aanwezige kenmerken en relicten uit de periode van 1870 tot 
1900:
• Ontginningsstructuur van het Beekberger Woud met grillige ringsloot, 

smalle, rationele verkaveling, afwatering via de Groote en 
• Kleine Leigraaf, kruis van hoofdwegen (Van Spreekenslaan-De Somp) 

en boerderijencluster Het Woud-Woudhof.
• Spoorlijn Apeldoorn-Zutphen uit 1876.
• Ontginningsstructuur van het Oosterbroek (tussen kanaal, beek en Kla-

renbeekseweg) en het Loenense Broek. 
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Topografische kaart, ca. 1900.

^ Elsbosweg 8, ontwerp uit 1925 met in de voorgevel siermet-
selwerk in de stijl van de amsterdamse School. 

^ hanekerweg 7: boerderij uit 1924 met kleine bedrijfs-
ruimte. op het erf staat een varkensschuur. hiernaast de 
bijbehorende bouwtekening.
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Periode 1900-1940: definitief einde van de marken en 
toename burgerwoningen.

Boerderijen
In 1932 werd de Loenermark opgeheven, als één van de laatsten in Neder-
land. Dit had echter voornamelijk invloed op de (hoger gelegen) heidegron-
den, aangezien de hooilanden veelal in pacht waren uitgegeven. 

Het traditionele driebeukige hallehuis met een hoofddraagstructuur die opge-
bouwd is uit houten gebinten overleeft tot (ruim) na 1900. Kort na de vorige 
eeuwwisseling wordt het bestaande concept wel aangepast door de zijgevels 
aanmerkelijk te verhogen. Hierdoor verbeterde de daglichttoetreding in zowel 
de woning als het bedrijfsgedeelte. Een andere opvallende vernieuwing is 
de toepassing van gekleurde kalkzandsteenklinkers voor de buitengevels. Dit 
type steen wordt vanaf 1899 in ons land gefabriceerd en vanaf 1906 ook in 
de gemeente Apeldoorn bij kalkzandsteenfabriek Alba in Beekbergen. Zeer 
waarschijnlijk zijn stenen van deze fabriek verwerkt in de in 1913 gebouwde 
T-huis boerderij met vrijstaande varkensschuur aan de Voorsterweg 142. Van 
dit complex zijn alle buitengevels opgetrokken in schoon metselwerk in witte 
kalkzandsteen, versierd met rode gevelbanden en segmentbogen. 
Een ander voorbeeld van moderne vormgeving uit het begin van de vorige 
eeuw staat aan de Elsbosweg 73 nabij Klarenbeek. De blijkens een gevel-
opschrift in 1908 gebouwde Elisabeth Hoeve heeft een voorgevel met een 
rijke geleding in de vorm van een klimmend fries en een gekleurde gevelband 
van kalkzandsteen. Opdrachtgever was Arie van der Sluis, zetboer en me-
deoprichter van de Coöperatieve landbouwvereniging ‘Ons Belang’. Volgens 
overlevering is dit gebouw opgetrokken van de eerste stenen die door steen-
fabriek Alba geproduceerd zijn. Deze boerderij is later ingrijpend gemoderni-
seerd. Een ander voorbeeld van de toepassing van kalkzandsteen vinden we 
aan de Brinkenweg 95-97. Deze langgerekte boerderij heeft een mansarde-
kap en gevels die opgetrokken zijn van gekleurd kalkzandsteen voorzien van 
sierwerk in witte banden.

Na de Eerste Wereldoorlog worden gebinten steeds minder toegepast. Els-
bosweg 6 en 8, twee in oorsprong identieke ontwerpen uit 1925 vormen een 
fraai voorbeeld van de late toepassing van houten gebinten. Ter plaatse van 
het woongedeelte rusten de gebintstijlen via sloffen op de zolderbalklaag. 

Tussen de in het interbellum gebouwde boerderijen bevinden zich enkele ge-
bouwen waarvan het stalgedeelte zo beperkt van omvang is, dat betwijfeld 
kan worden of hier sprake is van een volledig boerenbedrijf. Op de bouwte-
kening uit 1924 van Hanekerweg 7 biedt de stal bijvoorbeeld plaats aan 12 
koeien en een paard, toch is de aanhef van de tekening ‘ONTWERP van een 
WOONHUIS’. 

Dat de grens tussen een woning, een boerenwoning of een kleine boerderij 
niet zo scherp te trekken is, blijkt ook uit de buiten de bebouwde kom ge-
bouwde woonhuizen, die meestal in een bijgebouw stalruimte hebben voor 
enkele varkens en/of een koe. Woningen van arbeiders of middenstanders 
met kleine stallen of kleine bedrijfsgebouwen zijn algemeen voorkomend en 
typerend voor de gemeente Apeldoorn en omgeving.
Illustratief voor de vooroorlogse modernisering en innovatie van de boeren-
bedrijfsvoering valt af te leiden uit het ontwerpproces van de grote boerderij 
Den Deelsum aan Loenensemarkweg 90. In 1939 maakt architect Jansen uit 
Eerbeek een zeer verzorgd en eigentijds ontwerp voor een modern veebe-
drijf met stallen voor melkvee en varkenshokken in gescheiden afdelingen en 
een ruim en comfortabel woonhuis. De gebouwen hebben dragende vloeren 
en de kapconstructie bestaat uit houten spanten. Voor dit plan wordt op 14 
februari 1939 een bouwvergunning afgegeven. Dit plan is mogelijk vanwege 
een tegenvallende prijs bij de aanbesteding niet uitgevoerd, want op 18 april 
1939 wordt een nieuwe bouwvergunning afgegeven. Dit betreft een door G.H. 
Wolsink getekend plan, dat gebaseerd is op het eerdere ontwerp van Jansen, 
echter met een beperktere omvang en veel soberder uitgevoerd. Dit plan is 
vervolgens ook gerealiseerd. 



SB4

34

Brinkenweg 95-97: voor- en zijgevel in 
kalkzandsteen

Boerderij ‘den deelsum’ aan Loenense-
markweg 90, modern veebedrijf ontworpen 
in 1939.

Gerealiseerd ontwerp (uitsnede).oorspronkelijk ontwerp (uitsnede).

Elisabethhoeve (Elsbosweg 73) uit 1908 
met in de voorgevel gekleurde gevelban-
den in kalkzandsteen.

< voorsterweg 142: in 1913 gebouwde 
T-huisboerderij, geheel opgetrokken in 
kalkzandsteen.

v Bouwtekening van voorsterweg 142 
(uitsnede).
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Woningen
Voor 1931 worden in het onderzoeksgebied slechts sporadisch woningen ge-
bouwd. Het meest in het oog springende woongebouw uit deze tijd is de uit 
1903 daterende villa Waldfriede, in opdracht van Jhr. Lintelo de Geer, ge-
bouwd in chaletstijl (later kreeg de woning de namen ‘Ruygenhoek’ en ‘Ber-
kenhof’). Aan het begin van de Klarenbeekseweg, op nummer 8 en 16, staan 
twee omstreeks 1900 gebouwde voorbeelden van wat bescheidener optrek-
jes. 
Geconcentreerd in de Beekberger Hooilanden en rond de Voorsterweg wor-
den vanaf 1931 in korte tijd tientallen woningen gebouwd, vrijwel allemaal 
bescheiden van omvang en met een hoog steil zadeldak. In het zuidelijke deel 
van het onderzoeksgebied staan deze woningen vrijwel altijd op kavels die 
aan het begin van de vorige eeuw nog bestonden uit heide of woeste grond. 
Kennelijk hebben na de opheffing van de Loenermark in 1932 particulieren 
de hand weten te leggen op deze bouwgrond ten einde hier hun bescheiden 
onderkomens te laten bouwen. Dit type woning is in deze periode ook elders 
in de gemeente Apeldoorn (en daarbuiten) erg populair. Opvallend is ook dat 
vrijwel zonder uitzondering achter of naast de huizen kleine schuurtjes ge-
bouwd worden met daarin stalruimte voor enkele varkens en/of een koe.
Onder toenemende invloed van het welstandstoezicht, door de eenvoudige 
indeling en kopieergedrag bij opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers ver-
tonen deze na 1930 gebouwde woningen grote overeenkomsten. Vanaf 1927 
legde de gemeente Apeldoorn alle bouwplannen voor aan de Geldersche 
Schoonheidscommissie. Met de publicatie in hetzelfde jaar van het voorbeel-
denboek ‘De kunst van het bouwen, eenige aestetische raadgevingen voor 
bouwkundigen’, door de Onderwijscommissie van het Gelders Genootschap, 
verstevigde het welstandstoezicht haar invloed op de ingediende bouwplan-
nen. Een ongebroken steil dak gedekt met bij voorkeur rode keramische dak-
pannen had bij de Schoonheidscommissie in het buitengebied absoluut de 
voorkeur. Het muurwerk moest in baksteen uitgevoerd worden, waarbij ‘op-
gedirkte gevels versierd met gekleurde banden en tegels’ als te onrustig wer-
den gekwalificeerd. Dorpsbouwkundigen moesten leren dat  ‘schoonheid een 
zaak is van vorm, verhouding en kleur, maar dat tierelantijnen nooit slechte 
verhoudingen tot schoonheid kunnen maken’. 
Tegenover de papierfabriek ter plaatse van de Achterste Molen aan de Voor-
sterstraat bouwde Gerrit Jan Berends in 1939 een monumentale villa in een 
zakelijk expressionistische bouwtrant. Het ontwerp is van de Apeldoornse ar-

Woning uit het begin van de 20e eeuw, 
Klarenbeekseweg 11.

Woning, gebouwd omstreeks 1900, Kla-
renbeekseweg 8.

voorsterweg 93 (uit 1933) en 95 (1935). In 
de regio komen veel vergelijkbare woning-
ontwerpen voor.

‘Plan tot het bouwen van een woonhuis 
aan de voorsterweg 93 in opdracht van 
a.J. hennink uit Loenen’. 
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ontwerptekening van de tuin bij villa Langschoten door Cath. Polak daniels (1904-1989).
(Bron: Spec. Coll. Wur).

vogelvluchttekening van de tuin bij villa Langschoten door C. Polak daniels.
(Bron: Spec. Coll. Wur).

directiewoning ‘Langschoten’ (voorster-
weg 153) voor de heer Gerrit-Jan Berends, 
gebouwd in 1939, naar ontwerp van de apel-
doornse architect d.r. Grutterink.

Foto van de tuin bij villa Langschoten, 
1958.
(Bron: Spec. Coll. Wur).
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chitect D.J. Grutterink. Berends was directeur van Papierfabriek Schut en Be-
rends N.V. (deze fabriek was de opvolger van de in 1905 afgebrande Achterste 
Molen). Bij de villa ontwierp Catharina Polak Daniels een tuin, waarin water 
een belangrijk aspect vormt. Het betreft een vroeg werk van Polak Daniels 
in gemengde stijl met geometrische tuindelen met bloemen rondom het huis 
en op meer afstand een landschappelijke aanleg met ruime gazons, waarop 
solitairen en boom- en heestergroepen, gesloten bosschages en meerdere 
gebogen paden voorkomen.

Bijzondere bebouwing
Aan de Klarenbeekseweg 13 stichtte Johan van Oorspronk in 1905 Wasch, 
Strijk en Natuurblekerij ‘de Lelie’. De gebouwen lagen tegen het Apeldoorns 
Kanaal en het water werd via een pijp onder het kanaal door betrokken van 
de Veldhuizer Spreng. Het bedrijf is in het begin van de vorige eeuw meerdere 
keren uitgebreid. Een deel van de historische gebouwen zijn opgenomen in 
het huidige gebouwencomplex van Berendsen.

Pastoor J.K. Jansen richtte in 1915 de Coöperatie Maalderij Ons Belang op. 
Ons Belang was aanvankelijk gevestigd in een schuur op de loswal bij station 
Klarenbeek. Kort daarna is de coöperatie verplaatst naar de Klarenbeekse-
weg (nummer 99). Dit gebouw werd in 1927 uitgebreid met een aantal silo’s 
en een nieuwe maalderij naar een ontwerp van de Apeldoornse architect G.W. 
van den Beld. Na de oorlog is het complex nog een aantal malen uitgebreid en 
gemoderniseerd. Momenteel is in het gebouw een winkel gevestigd. 

In de loop van de eerste helft van de vorige eeuw vestigden zich aan de 
dorpsrand langs de Klarenbeekseweg en in de nabijheid van de Coöpera-
tie vooral op de locale bewoners en het aangrenzende agrarische gebied 
georiënteerde winkels en bedrijven. Net buiten het dorp op de hoek van de 
Woudweg ligt het voormalige café De Zweep (Klarenbeekseweg 85), dat later 
onder dezelfde naam verplaatst is naar Klarenbeekseweg 93. Aan de rechter 
kant van de weg liggen in oostelijke richting verder de loodsen van smederij 
Rutenfrans (Klarenbeekseweg 84), een voormalig garagebedrijf, nu tanksta-
tion (Klarenbeekseweg 86), de bedrijfsgebouwen van een aannemersbedrijf 
(oorspronkelijk bouwbedrijf Draaijer, Klarenbeekseweg 92), op de hoek van 
de Hessenalle de Rabobank met daar achter een bakkerij (Hessenallee 4), en 
het bedrijf van de familie Wolters die hier in 1905 startte met en rijwielhandel 

restant van wasserij de Lelie, gesticht in 
1905.

het recent gerestuareerde villa Waldfriede 
of huis te Lintelo.

Foto van wasserij de Lelie. Prentbriefkaart van villa Waldfriede in de 
oorspronkelijke verschijningsvorm, van 
vlak na de oplevering in 1903.
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Topografische kaart, ca. 1930.

afbeelding uit het voorbeeldenboek ‘de Kunst van 
het Bouwen’, uitgegeven in 1927 door het Gelders 
Genootschap. afgebeeld een ingekomen en gewij-
zigd ontwerp uit de gemeente aalten.

Klarenbeekseweg 102-104.
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(Klarenbeekseweg  102-104, gebouwd in 1926). Aan de andere zijde van de 
weg vinden we een slagerij met aangebouwde woning (Klarenbeekseweg  87, 
gebouwd in 1947 door bouwbedrijf Draaijer), daarnaast een voormalige krui-
denierswinkel (Klarenbeekseweg 89) en een stukje verder School nummer 7, 
in zijn huidige vorm tot stand gekomen in 1913. 

Religieuze bebouwing
Naast Bethlehem (Woudweg 119) werd door de Nederlands Hervormde ge-
meente in 1934 begonnen met de bouw van verenigingsgebouw. ‘Ons Ge-
bouw’  is een ontwerp van bouwbureau Beekbergen. In 1950 breidde men het 
gebouw uit met een dwarsvleugel.

Aan de andere zijde van Bethlehem ontwierp architect A. Jansen uit Eerbeek 
in 1949 een woning voor de predikant. De vrijstaande woning is zorgvuldig 
vormgegeven volgens de principes van de Delfse School (Woudweg 123).  

Aan de Brinkenweg (genoemd naar familie Brink) stond vanaf 1909 een klein 
houten gebouwtje dat gebruikt werd als zondagschool, voor bijbellezingen 
en landbouwonderwijs. In 1923 werd dit gebouw vervangen door een nieuw 
stenen lokaal, dat onder de naam Samuel zo’n 50 meter verderop verrees 
(Brinkenweg 111). 

naoorlogse bedrijfsgebouwen van de ach-
terste molen.

Klarenbeekseweg 84-86: loodsen van sme-
derij ‘rutenfrans’.

Tekening van de lengtedoorsnede van de 
maalderij t.b.v. de verbouwing in 1927.

Coöperatie maalderij ons Belang, Klaren-
beekseweg 99, gebouwd omstreeks 1920 
en uitgebreid in 1927. 

oorspronkelijke voorgevel van de maalderij.
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‘ons Gebouw’ aan de Woudweg 
199. hieronder de gevelsteen.

Kerklokaal Bethlehem aan de 
Woudweg 121, gebouwd in 1862, 
verbouwd in 1909 en 1951, met 
op de achtergrond de pastorie uit 
1949.

Gebouw ‘Samuel’ uit 1923 aan de 
Brinkenweg 111.

Pastorie, gebouwd in 1949 
(Woudweg 123).

Tekening van verenigingsgebouw uit 1934.
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Ontsluiting en ontginning
Voordat de snelwegen worden aangelegd bestaat de ontsluiting van het ge-
bied uit de verbeterde oude routes en de 19e eeuwse straatwegen. Zo zijn 
van noord naar zuid de Traandijk-Brinkenweg, de Woudweg (met de Hane-
kerweg richting Oosterhuizen), de Klarenbeekseweg en de Voorsterweg be-
langrijke doorgaande routes. 

Vanwege het uiteenvallen van de Loenermark (als gezamenlijk bezit) heeft 
de gemeente Apeldoorn het in cultuur brengen van de resterende onverdeel-
de heidevelden in het Loenense en Zilvense Broek ter hand genomen. Om-
streeks 1925 worden door de gemeente Apeldoorn plannen gemaakt voor 
de resterende heidevelden ten noorden van de Voorsterweg. De Heidemij is 
vermoedelijk betrokken bij de planvorming en uitvoering. De aanleg van de 
Kleine Braakweg en wijziging van de locatie van de Grote Braakweg zijn een 
gevolg. Bij de uitvoering stuit men op verschillende plekken op harde oerban-
ken, die de ontwatering beperkten. De vegetatie die men op deze oerbanken 
aantrof bestond uit struik- en dopheide met rendiermos, terwijl buntgras en 
weekhoutsoorten ontbreken. 
Het plan voor het Zilvense Broek is in 1930 geaccordeerd en in de huidige 
verkaveling nog goed herkenbaar. De Loenensemarkweg en Zilvensebroek-
weg dateren uit deze periode. 

Thans nog aanwezige kenmerken en relicten uit de periode van 1900 tot 
1940:
• Ontginningsstructuur van de nog niet of weinig geëxploiteerde gronden, 

zoals de hooilanden en het Loenense en Zilvense Broek.
• (Burger)woningen verspreid over het gebied, bijvoorbeeld in Klaren-

beek als lintbebouwing langs de weg, langs het kanaal.
• Villa’s van directieleden van lokale bedrijven: Waldfriede en Langscho-

ten. 

Plan van de dienst Gemeentewerken van apeldoorn 
voor de ontginning van het Zilvense Broek, omstreeks 
1930. rechts een alternatiefplan met wegenkruis, waar-
van eind 1930 wordt afgezien.
(Bron: Coda).

Plan van de dienst Gemeentewerken van apeldoorn voor de ontginning van de heidevel-
den in het Loenense Broek ter hoogte van Langschoten, omstreeks 1925. 
(Bron: Coda).
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Woning, hooilanden 91.

Bouwtekening van Woudweg 117 uit 1952, waarbij opvalt dat er veel beplanting op het erf 
is getekend.

Kostersweg 15.

Topografische kaart, ca. 1965.
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Periode 1940-1965: intensivering van land en erf.

Als gevolg van de intensiveringen in de landbouw neemt de kavelbeplanting 
af en worden de oorspronkelijk meer besloten gebieden open. Het laatste 
deel van de heide in het Loenense Broek, rond het Ganzenmaatje of de hui-
dige Grote Braakweg, is tussen 1930 en 1965 ontgonnen. Er heeft in het 
gebied geen ruilverkaveling plaatsgevonden, zoals wel ten westen van het 
kanaal rondom Beekbergen het geval was.

Gedurende de eerste jaren na de oorlog vinden er weinig nieuwe bedrijfs-
stichtingen plaats. Voorbeelden van woningen met een klein aangebouwd 
bedrijfsgedeelte zijn Kostersweg 25 en Langschoten 53 uit 1956. Van deze 
gebouwen is het woongedeelte aan de voorzijde smaller uitgevoerd, zodat 
het voorhuis hogere zijwanden krijgt. Dit bouwprincipe was destijds zeker niet 
nieuw, ruim voor de oorlog wordt deze oplossing al frequent toegepast.

Woningen
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog komt het zwaartepunt van de woning-
bouw te liggen op de uitbreiding van het dorp Klarenbeek ten zuiden van de 
Klarenbeekseweg. Ook direct buiten het dorp en langs de Voorsterweg worden 
nieuwe woningen gerealiseerd. In Klarenbeek worden langs de Hessenallee, 
De Til en De Zweep vrijstaande en twee-onder-een kap woningen gebouwd. 
Deze huizen zijn sober en traditioneel vormgegeven volgens de toenmalige 
uitgangspunten van de Delfse School. De dakhelling is een stuk flauwer dan 
bij de vooroorlogse woningen in het gebied, met een grotere breedte en een 
hogere zolderborstwering bieden deze huizen wel meer ruimte en comfort. 
Net buiten het dorp zijn Woudweg 117 (ontwerp architectenbureau H. Jansen 
uit Eerbeek, 1952) en Hooiland 91 (‘Mooi? Link’, architect J. Bouw uit Beek-
bergen, 1957) representatief voor het bouwen in deze periode. 
Na 1965 wordt de open ruimte ten zuiden van de Klarenbeekseweg tussen de 
huidige sportvelden en De Til verder bebouwd met een mix van geschakelde, 
vrijstaande en twee-onder-een kap woningen. Met concentraties langs de 
Voorsterweg, de Scherpenberg/Welvaart, de Klarenbeekseweg en de Woud-
weg worden in de periode van 1965 tot heden ook volop in het buitengebied 
woningen gebouwd. In alle gevallen gaat het om door particulieren gebouwde 
vrijstaande huizen met één bouwlaag onder een zadeldak. In de jaren ’60 en 
’70 zijn vooral sober en doelmatig vormgegeven standaardontwerpen popu-

Thans nog aanwezige kenmerken en relicten uit de periode van 1940 tot 
1965:
• Verspreide bebouwing door het hele gebied.

lair. Later worden veel woningen gebouwd waarvan de vorm afgeleid is van 
de traditionele boerderijvorm. Deze boerderettes zijn veelal met historiseren-
de details en een zadeldak met wolfeinden vormgegeven. De laatste jaren zijn 
vrijstaande woningen in traditionele landhuisstijl populair. Deze huizen mani-
festeren zich duidelijk met elementen als buitenluiken, grote schoorstenen en 
vensters met historiserende roedeverdeling. 
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voorsterweg 50.

Woudweg 117.

nieuwe woning aan de Woudweg 58.

< Bouwtekening van hooilanden 91 uit 
1957.

Traandijk 12.Langschoten 53.

voorsterweg 56. moderne boerderij met 
vrijstaande woning.

Kostersweg 25.

Woudweg tussen 70 en 84.

Langschoten 20.
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Periode na 1965: loskomen van het landschap.

Om te overleven moeten de boerenbedrijven na 1965 uitbreiden en verder 
specialiseren. Daardoor ontwikkelen met name de boerderijen ten noorden 
van de Beekbergense beek tot uitgebreide complexen met in verschillende 
fasen gerealiseerde grote stallen. In een enkel geval bleef daarbij het histori-
sche hoofdgebouw bewaard door het op te nemen in de nieuwe configuratie. 
In de meeste gevallen moest echter de oorspronkelijke boerderij wijken voor 
nieuwbouw en verrees er een nieuw modern woonhuis dat niet langer een 
directe relatie heeft met het bedrijf. Deze transformaties beïnvloeden ook de 
erfinrichting, die geheel afgestemd wordt op een goede toegankelijkheid met 
voldoende manoeuvreerruimte voor zwaar transport en landbouwmaterieel. 

Vanuit de centrale positie die Apeldoorn reeds innam, werden na 1965 de 
rijkswegen A1 en A50 aangelegd. Knooppunt Beekbergen en de traces van de 
A1 werden vanaf 1967 gebouwd en in 1972 opengesteld.
Het tracé van de A50 tussen Hoenderloo en knooppunt Beekbergen werd 
eveneens in 1972 geopend, waarna in 1988 en 1990 openstelling van de tra-
ces tussen knooppunt Waterberg en Schaarsbergen en Schaarsbergen en 
Hoenderloo volgden. 

Thans nog aanwezige kenmerken en relicten uit de periode na 1965:
• Snelwegen met viaducten en servicestations.
• Nieuwe functies zoals recreatiewoningen, een nieuw landgoed en ver-

spreide bedrijfjes (groothandel, detailhandel, hoveniers, etc.).
• Grote bedrijfsgebouwen van de (intensieve) veehouderij.
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Bestaande boerderij-
en en woningen naar 
bouwperiode.

Elementen en structuren in 
het gebied, ontstaan in de 
periode voor 1832.

Elementen en structuren in 
het gebied, ontstaan in de 
periode tussen 1900 en 1940.

Elementen en structuren in 
het gebied, ontstaan in de 
periode tussen 1832 en 1870.

Elementen en structuren in 
het gebied, ontstaan in de 
periode tussen 1940 en 1965.

Elementen en structuren in 
het gebied, ontstaan in de 
periode tussen 1870 en 1900.

Elementen en structuren in 
het gebied, ontstaan in de 
periode na 1965.
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huIdIGE SITuaTIE.

Cultuurhistorische relicten.
Verschillende sporen van de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied teke-
nen zich af in het huidige landschap. Soms zijn deze duidelijk aanwezig, zo-
als de beken, wegen en historische bebouwing. Maar meestal zijn de sporen 
minder goed zichtbaar of vrijwel verdwenen, waarvan kavelrandbeplantingen  
een voorbeeld vormen.
In de kaarten en in de beschrijvingen van de deelgebieden in het volgende 
hoofdstuk, worden de restanten nader geduid. Voor de archeologische waar-
den in de deelgebieden geldt dat er thans te weinig bekend is om specifieke 
kenmerken aan te geven. Recent onderzoek in het Beekbergense Broek geeft 
wel aanleiding tot een potentiële aanwezigheid van cultuurhistorisch mogelijk 
belangwekkende vindplaatsen.

ruimtelijke opbouw.
In de ruimtelijke oriëntatie spelen de grote lijnvormige elementen een be-
langrijke rol: de snelwegen A1 en A50, de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen en 
het Apeldoorns Kanaal. Binnen het gebied zijn vooral de doorgaande wegen 
(Woudweg, Klarenbeekseweg en Voorsterweg) en waterlopen van belang. 
Vooral de Beekbergense Beek met de forse beekbegeleidende beplanting 
heeft zowel historisch als thans ruimtelijk een structurerende werking. Minder 
zichtbaar, maar historisch sterk ordenend en thans nog enigszins herkenbaar 
in de structuur, is de markegrens. De grens liep over de huidige Kosterweg, 
wat verklaart dat de eerste bebouwing aan de noordzijde van deze weg ont-
stond, gezien de eerdere opheffing van de Lierdermark. 
Een andere nog duidelijk aanwezig grens is die van de Heerlijkheid Het Loo, 
die thans nog (grotendeels) samenvalt met de gemeentegrens. De grens valt  
met name op doordat er maar weinig wegen de grens kruisen. In 1832 waren 
er slechts drie wegen die doorliepen over de grens: De Klarenbekerweg, de 
Hessenallee en de Voorsterweg. In de loop der jaren zijn daar weinig nieuwe 
doorsteken aan toegevoegd: De Dalk en De Doorvaart in Klarenbeek. De 
oostelijke rand van het gebied kenmerkt zich door openheid, doodlopende en 
onverharde wegen en weinig bebouwing.

onverhard pad met grillige waterloop en 
enkele bomen vormen de grens tussen 
de Zilvense hooilanden en het Zilvense 
Broek.

voormalige Loenense Beek, die met een 
duiker onder het kanaal is geleid.

Brugwachterswoning langs het kanaal.

mogelijk restant van stuifzanden langs 
het kanaal.

4
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recente topografische kaart.
ruimtelijke opbouw van 
het Woud.

Bebouwings-
kern.

Bebouwings-
lint.

oriëntatielijn.

dominante 
kavelrichting.

openheid.

Beplantings- 
structuur.



Buitengebied Apeldoorn - Het Woud

49

Naast de meest opvallende Beekbergense Beek zijn er veel verschillende 
kleinere waterlopen die opvallen in het landschap. Soms is bij een duiker of 
brug een naambordje geplaatst. De waterlopen zijn vaak geaccentueerd door 
beplanting die langs de beek groeit. 
Ten noorden van de Beekbergense beek is bij de erven vaak sprake van 
insteekwegen, met name in de hooilandontginningen. Het dorp Klarenbeek 
vormt hierop een uitzondering, waar de bebouwing langs de weg is gesitu-
eerd. Ten zuiden van de beek is vaker sprake van erven die direct aan de weg 
liggen. Met name aan de Kostersweg liggen de gebouwen direct aan de weg.

De heide- en broekontginningen kennen veelal een latere bebouwing, rechte 
wegen en sloten, en relatief weinig beplanting. De meer oostelijk gelegen 
hooilandontginningen kennen meer verspreide bebouwing, insteekwegen, 
bochtige wegen en sloten, en meer kavelbeplanting. Toch is het verschil bin-
nen het gebied tussen de hooi- en broeklanden niet sterk. Beide landschaps-
typen kennen hier verspreide bebouwing en relatief weinig beplanting. Regel-
matige verkavelingen ontbreken vrijwel geheel, hoewel in het noordoosten 
van het plangebied de hooilanden een soort slagenverkaveling kennen. Het 
Beekberger Woud vormt uiteraard eveneens een uitzonding, vanwege de ra-
tionele en regelmatige kavelverdeling.  

Ten zuiden van de Beekbergense Beek kent het gebied een latere ontginning, 
doordat de Loenermark later werd opgeheven dan de Lierdermark. Dat is nu 
nog te herkennen aan meer openheid, minder weg- en kavelgrensbeplantin-
gen. De wegenstructuur is minder grillig en minder fijnmazig. 
In het gebied kwamen twee hoogspanningsleidingen voor, maar zijn thans 
onder de grond gelegd of verdwenen. 

In het plangebied is in beperkte mate sprake van gebiedseigen bebouwing of 
beplanting. Bebouwing is met name karakteristiek voor een bepaalde periode, 
maar komt veelal tevens in andere delen van Oost-Nederland voor. De be-
planting volgt in grote lijnen de natuurlijke ondergrond. De traditionele erven 
kennen in een enkel geval specifieke beplanting, gericht op sierlijke aspecten 
(solitaire beuk, eik, linde of paardekastanje; liguster- of meidoornhagen), dan-
wel functionele aspecten (fruitbomen, leilinden, knotwilgen).

deelsum: openheid van de hooilanden.

de snelweg a50, waar het voormalige 
Beekberger Woud wordt doorsneden.

Erf met meer erfbeplanting aan de Elsbos-
weg.

Waterloop in het Beekbergense Broek.

Grote agrarische bedrijven ten noorden van het 
voormalige Beekberger Woud.
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Beekbergense Broek

Beekbergense Broek

Beekbergense en Klaren-
beekse hooilanden

Beekberger Woud

Klarenbeek

oosterbroek

Loenense Broek

Loenense en 
Zilvense 
hooilanden

Zilvense Broek

oosterhuizen
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SITuaTIE En WaardErInG PEr dEELGEBIEd.

Het gebied Het Woud is opgedeeld in verschillende deelgebieden, zoals aan-
gegeven op de kaart hiernaast. Deze indeling is onder meer gebaseerd op 
het oorspronkelijke onderscheid in broek- en hooilanden, en de huidige ruim-
telijke karakteristiek. 

De kaarten uit het begin van de 19e eeuw (bijvoorbeeld De Man, 1807)  geven 
een duidelijke grens aan tussen de broek- en hooilanden. Zo was het Beek-
berger Woud onderdeel van de extensief gebruikte en beperkt toegankelijke 
gronden van het Beekbergense Broek, maar heeft dit gebied in de 19e eeuw 
zo’n eigen ontwikkeling gekend, dat het zich sindsdien  als apart (deel)gebied 
manifesteert. De (molen)beken vormden en vormen eveneens belangrijke 
scheidingslijnen in het gebied. Zo kan worden verondersteld dat de invloed 
van Beekbergen, en later Klarenbeek, zich vooral ten noorden van de Beek-
bergense Beek ten gelde deed, terwijl Oosterhuizen de gronden ten zuiden 
van de beek benutte. De Loenense (molen)beek vormde  een soortgelijke 
scheiding binnen de markegronden tussen de invloedsferen van Loenen ten 
noorden en van Zilven ten zuiden van de beek.

De grenzen van het plangebied volgen in veel gevallen niet de landschappelij-
ke grenzen. Zo is het Apeldoorns Kanaal in de 19e eeuw gesuperpositioneerd 
over de natuurlijke gradiënt van de stuwwalhelling, waarbij relaties in het land-
gebruik tussen bijvoorbeeld het dorp en de hooilanden, werden doorsneden. 
Aangezien deelgebieden landschappelijke en cultuurhistorische eenheden 
vormen met een eigen, samenhangend verhaal, kunnen deze doorlopen aan 
de andere zijde van de thans gekozen, kunstmatige grens van het plangebied. 

5 Voor de cultuurhistorische en ruimtelijke waardering in algemene zin en voor 
het gehele plangebied wordt naar het volgende hoofdstuk verwezen. Hierin 
worden tevens de deelgebiedoverstijgende ensembles nader uiteengezet. 
Voor de aanbevelingen geldt dat in eerste instantie de samenhangen en lo-
gica in het gebied dienen te worden behouden. Contrasten tussen gebieden 
met openheid (Loenense Broek, Zilvense Broek, zone langs de gemeente-
grens) en met (van oorsprong) veel kavelbeplanting (langs de Loenense of 
Beekbergense Beek, de vroege ontginningen rondom De Dalk en Hooilan-
den) dienen te worden versterkt. Een toevoeging van structuurversterkende 
beplanting (bijvoorbeeld wegbeplanting in Beekbergense Broek of kavelrand-
beplanting haaks op de beken) is positief. De karakteristieken van de deel-
gebieden vormen daarin een leidraad. Een uitgewerkt landschapsplan zou 
hieraan ten grondslag moeten liggen. 

Op gebied van welstand dienen de goede voorbeelden in het gebied, waarvan 
enkele onder de paragraaf ‘beeldkwaliteit’ worden genoemd, als inspiratie te 
worden gebruikt. De weinig streekeigen bebouwing geeft nauwelijks aanlei-
ding voor een strikt welstandskader voor de vormgeving van gebouwen zelf, 
terwijl de positie op de bouwkavel en de inrichting van het erf met bijgebou-
wen en beplanting wel relevant zijn voor de beeldkwaliteit van het gebied (zie 
paragraaf ‘Waardering ruimtelijke aspecten’).
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historische kenmerken

Oorspronkelijk beeld voor 
ontginning
• Heidevelden met bos en 
hakhout in eigendom van 
Lierdermark.
• Traandijk en Wouddijk als 
kades rondom het Woud.

Ontginningtijd en -structuur
• Eerste, kleinschalige ont-
ginningen in eerste helft 19e 
eeuw vanuit Oosterhuizen en 
aan de noordoostzijde vanuit 
het Grote Woudhuis.
• Rond 1870 vindt geleide-
lijke verkaveling en ontsluiting plaats, maar bebouwing blijft nog even uit.

Bijzondere elementen en objecten
• Kerkgebouw Samuel op kruising Krommendijk-Brinkenweg.

ruimtelijke kenmerken

Verkaveling en waterlopen
• Rechtlijnig, onregelmatig 
kavel- en slotenpatroon.

Wegenpatroon en ontsluiting
• Onregelmatig wegenpa-
troon, door- en afgesneden 
door snelweg.
• Relatief fijnmazige ontslui-
ting.

Bebouwingsspreiding
• Boerderijen los verspreid 
over gebied.
• Boerderij soms aan insteek-
weg.

Bijzondere bebouwing
• Veel grote stallen van intensieve veehouderij.
• Nieuwbouw langs doorgaande wegen.

Landgebruik
• Zowel weiland als bouwland.
• Enkele ‘compensatiebosjes’ die na de aanleg van de snelweg zijn geplant

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Verdichte linten met bebouwing, erfbeplanting en sporadisch wegbeplanting.
• Weinig beplanting op kavels.

Reliëf en bodem
• Zandige veldpodzol- (Beekbergense Broek) en gooreerdgronden (langs 
Beekbergensebeek)

hET BEEKBErGEnSE BroEK
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Cultuurhistorische 
waardering

Beschermde monumenten
• geen

Waardering deelgebied als 
totaal
• Late ontginning en gering 
aantal historische structuren 
en objecten.

Waardevolle ensembles en 
objecten
• Kerkgebouw Samuel (Brin-
kenweg 111)
• boerderij (Brinkenweg 60)

Waardevolle landschapsstructuren
• Beekbergensebeek
• Historische route langs Beekbergensebeek
• Wegenstructuur: Woudweg en Traandijk als oude kades en 19e eeuwse, 
doorgaande routes
• Voor het Apeldoorns Kanaal, zie afzonderlijke paragraaf.

ruimtelijke waardering
• Veel wegen en oude routes doorsneden door snelwegen, waardoor delen 
van gebied relatief geïsoleerd liggen.

aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• behoud erf- en wegbeplanting

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• bebouwing koppelen aan wegen d.m.v. erfbeplanting

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• Kerkgebouw Samuel (Brinkenweg 111)
• boerderij (Brinkenweg 60)
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historische kenmerken
Oorspronkelijk beeld voor ont-
ginning
• Enigszins in onregelmatige 
percelen verdeeld weidege-
bied. Voor 1832 is sprake van 
een grootschalige slagenver-
kaveling in het noordoosten 
langs de Grote Wetering.
• Eigendommen verdeeld over 
particulieren en Lierdermark.
• Groote en Kleine Leigraaf 
slingeren door gebied.
• Enkel wegen rondom gebied: 
voorloper van Elsbosweg, een 
pad vanaf de Elsbosweg over 
de heide richting Deventer en 
een pad langs Grote Wetering. 
 
Ontginningtijd en -structuur
• Eerste ontginning voor 1832 
in noordoostelijk deel: slagenverkaveling, zonder wegen of bebouwing. En-
kele hoeve aan De Dalk.
• Voor 1840 onregelmatige veldontginningen met verspreide hoeves en veel 
kavelrandbeplanting op hogere gronden vanuit westen en zuiden.
• Tussen ca. 1850 en ca. 1920 steeds meer bebouwing en ontsluiting vanuit 
westen en zuiden, zoals langs de Brinkenweg en De Dalk. Het noordoostelijk 
deel blijft hooiland.
• Voor 1930 worden de noordoostelijke hooilanden in cultuur gebracht, waarbij 
fragmenten van paden samen de weg ‘hooilanden’ vormen, langs de Groote 
Leigraaf een weg wordt aangelegd en de Krommedijk wordt doorgetrokken 
tot aan de Kleinedijk. Aan de wegen komt tevens bebouwing op enige afstand 
van elkaar. In het noordoostelijk deel blijft iets van de slagenverkaveling her-
kenbaar.

Bijzondere elementen en objecten
• Groote en Kleine Leigraaf

• Historische boerderijen, met 
name aan De Dalk, Hooiland 
en Elsbosweg.

ruimtelijke kenmerken
Verkaveling en waterlopen
• Onregelmatig kavelpatroon
• Grillige waterlopen
• Meer regelmaat kavels langs 
Groote Leigraaf.

Wegenpatroon en ontsluiting
• Onregelmatig wegenpatroon
• Relatief veel insteekwegen 
naar erven.

Bebouwingsspreiding
• Sterk verspreid
• In het zuiden meer aan de 
weg; in het noorden meer los 
van de weg.

Bijzondere bebouwing
• Veel grote stallen van intensieve veehouderij.

Landgebruik
• Weiland en enkele bouwlanden

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• In het noorden meer open, met enkel erfbeplanting
• In het zuiden meer (restanten van) weg- en kavelbeplanting

Reliëf en bodem
• Voornamelijk in zuiden meer micro-reliëf
• In het noorden beekeerdgronden
• In het zuiden en westen overgang naar veldpodzolgronden.

BEEKBErGEnSE En KLarEnBEEKSE hooILandEn
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Cultuurhistorische 
waardering
Beschermde monumenten
• geen

Waardering deelgebied als to-
taal
• Diverse historische boerde-
rijen, maar cultuurhistorische 
structuur sterk verwaterd.

Waardevolle ensembles en 
objecten
• boerderij (Hooiland 77)
• boerderij (De Dalk 2)
• grenspalen (thans gemeente 
Voorst?)

Waardevolle landschapsstruc-
turen
• verspreide bebouwing aan 
gevorkte wegen: Elsbosweg, De Dalk, Hooilanden, Krommedijk
• grillige waterlopen: Groote en Kleine Leigraaf
• smalle, parallelle slagenverkaveling noordoostelijk deel
• verspreide, diverse restanten van historische erf- en perceelrandbeplanting 
(eiken, elzen, knotwilgen, fruitbomen).

ruimtelijke waardering
• Contrast van zuidelijk en westelijk deel met noordoostelijk deel: beter ont-
sloten en meer beplanting; noordoostelijk deel kent meer openheid en rust.
• Grillige en meer besloten structuur, aansluitend op relatief vroege ontginning 
(soort uitgeklede kampenontginning)

aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• behoud en stimulering erf- en kavelrandbeplanting; binding van 
bebouwing aan wegen d.m.v. beplanting

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• bebouwing koppelen aan wegen d.m.v. erfbeplanting

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• boerderij (Hooiland 77)
• boerderij (De Dalk 2)
• grenspalen
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ruimtelijke kenmerken

Verkaveling en waterlopen
• Onregelmatige verkaveling
• Rechte waterlopen

Wegenpatroon en ontsluiting
• Knooppunt van wegen

Bebouwingsspreiding
• Compacte bebouwing rond hoofd-
straat

Bijzondere bebouwing
• Maalderij aan Klarenbeekseweg
• School

Landgebruik
• Woningen met erven
• Kleine bedrijven en detailhandel

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Relatief veel beplanting op erven en langs wegen

Reliëf en bodem
• In het noordelijk deel en ter plekke van bebouwing veldpodzolgronden.
• In het zuiden grindrijke, moerige podzolgronden.

historische kenmerken

Oorspronkelijk beeld voor ontginning
• De doorgaande weg langs de beek 
en herberg De Zweep op een knoop-
punt van wegen.
• Aanwezigheid van verschillende la-
nen van voor 1807.
• Voor 1832 enkele hoeves met bouw-
landpercelen in noorden: gehucht De 
Til.
• Zuidoostzijde van deelgebied natte 
heide met enkele vennen in eigen-
dom van Lierdermark.

Ontginningtijd en -structuur
• Voor 1870 wordt ten zuidoosten van Klarenbeekseweg bos aangeplant. De  
ontginning vindt geleidelijk en niet gestructureerd plaats.
• Rond 1910 is op de heide tussen de Beekbergerbeek en Hessenallee een 
karperkwekerij ingericht. 
• Omstreeks 1950 zijn de laatste heidepercelen in cultuur gebracht.
• Bebouwing is in eerste instantie niet gebonden aan Klarenbeekseweg, vanaf 
ca. 1900 wel.

Bijzondere elementen en objecten
• Godsdienst- en onderwijslokaal Bethlehem (1862), dorpshuis en pastorie 
aan Woudweg
• Landhuis ‘Waldfriede’ aan Elsbosweg

KLarEnBEEK
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Cultuurhistorische waardering
Beschermde monumenten
• Villa Waldfriede (Elsbosweg 72)

Waardering deelgebied als totaal
• Hoewel er meerdere historische 
elementen voorkomen, blijkt uit het 
gebied geen sterke cultuurhistorische 
samenhang en onderscheid het zich 
beperkt ten opzichte van andere ge-
bieden.

Waardevolle ensembles en objecten
• Coöperatie Maalderij ‘Ons Belang’, 
Klarenbeekseweg 99
• Kerklokaal Bethlehem, dorpshuis en pastorie (Woudweg 119-121)
• Boerderij (Dalkweg 8)
• Grenspalen (thans gemeente Voorst?)
• Dorpsensemble van coöperatie, kerklokaal, boerderijen, voormalige herberg 
De Zweep, school, smederij, aannemersbedrijf, garagebedrijf annex tanksta-
tion, bakkerij, bank, slagerij, voormalige kruidernierswinkel en rijwielhandel. 
Van waarde vanwege de sociale en culturele samenhang als dorp en gave 
herkenbaarheid.

Waardevolle landschapsstructuren
• wegenstructuur van Klarenbeekseweg, Woudweg, Elsbosweg en Hessenal-
lee.
• lintbebouwing aan Klarenbeekseweg
• Beekbergensebeek

ruimtelijke waardering
• Compacte dorpskern, als lint gesitueerd langs weg met latere uitbreidings-
wijkjes, in relatie tot dorpsbebouwing in gemeente Voorst.

aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• behoud laanbeplanting langs wegen
• stimuleren erf- en kavelrandbeplanting voor betere overgang van 
dorpsbebouwing naar landschap.

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• Uitbreiding bebouwing bij voorkeur in zuidelijke richting om com-
pacte vorm van dorp en openheid van noordelijke ontginningen te 
behouden.

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• Maalderij (Klarenbeekseweg 99)
• Kerklokaal Bethlehem, dorpshuis en pastorie 
(Woudweg 119-121)
• Boerderij (Dalkweg 8)
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historische kenmerken

Oorspronkelijk beeld voor ont-
ginning
• Tot ca. 1870 (elzen)bos, hak-
hout en heide in eigendom van 
de Lierense Mark.
• Door het bos gaan geen we-
gen, enkel een karrenspoor aan 
de noord- en zuidzijde

Ontginningtijd en -structuur
• Ontgonnen vanaf 1869 d.m.v. ringsloot en aansluiting op bestaande sloten 
(Groote en Kleine Leigraaf).
• Centraal loodrecht kruis van wegen met aan weerszijden sloten. Wegen 
werden met bomen beplant.
• Regelmatige verdeling in percelen, hoewel grillige ringsloot tot ongelijke op-
pervlakten leidde.
 
Bijzondere elementen en objecten
• Eerste boerderij ter exploitatie van het gebied (1871): Woudweg 53, oor-
spronkelijk met landschappelijke voortuin
• Villa met schuren ten oosten van boerderij (1875): Woudweg 63

ruimtelijke kenmerken

Verkaveling en waterlopen
• Regelmatige verkaveling in 
oostelijk deel nog goed herken-
baar. Waterlopen minder na-
drukkelijk aanwezig.

Wegenpatroon en ontsluiting
• Kruis van wegen herkenbaar 
en nog steeds belangrijkste ontsluiting. Doorsneden door snelweg.

Bebouwingsspreiding
• Twee hoofdcomplexen in zuiden aan weerszijden van Van Spreekenslaan.
• Twee nieuwe boerderijen aan Woudweg en Elsbosweg.

Bijzondere bebouwing
• Voorzieningen langs snelweg (tankstations).

Landgebruik
• Weiland

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Doorsneden door de A50, waarbij het gebied ten westen van de snelweg 
meer beplanting kent en beslotener is, terwijl het oostelijk deel meer de open-
heid kent die de bosontginning typeert. 

Reliëf en bodem
• Zandige, kwelrijke gooreerdgronden

hET BEEKBErGEr Woud
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Cultuurhistorische 
waardering
Beschermde monumenten
• Boerderij met 2 schuren (GM, 
Woudweg 53)
• Landhuis met 3 schuren (GM, 
Woudweg 57-63)

Waardering deelgebied als to-
taal
• Van waarde vanwege: 
- de ontginningsgeschiedenis, als typische, late bosontginning, 
- de samenhang met de geschiedenis en het einde van de Lierdermark, 
- de architectonische samenhang van het geheel: ringsloot, wegenkruis en 
boerderij en villa
- de nationale bekendheid, als laatste oerbos

Waardevolle ensembles en objecten
• Ensemble van het Beekberger Woud
• Boerderijencomplex, symmetrisch opgezet rond kruising Woudweg-Van 
Spreekenslaan, in samenhang met ontginning van gebied

Waardevolle landschapsstructuren
• Grillige ringsloot, in samenhang met afwateringssloten Groote en Kleine Lei-
graaf
• Wegenkruis Van Spreekenslaan en De Somp

ruimtelijke waardering
• Openheid van ontginning: onbebouwd
• Smalle en regelmatige percelering

B
EEK

B
Er

G
Er

 W
o

u
d

aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• behoud ringsloot en recht kavelpatroon
• accentuering cultuurhistorische waarden als kader waarbinnen 
natuur zich ontwikkelt, bijvoorbeeld zone van enkele meters langs 
ringsloot open houden en wegenkruis als laan beplanten.

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• accentuering historische landschapsarchitectuur: kruis beplanten
• geen nieuwe bebouwing in het gebied

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• n.v.t.
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historische kenmerken

Oorspronkelijk beeld voor ontginning
• Noord- en westelijk deel van het ge-
bied was in gebruik als wei- en hooi-
land van Oosterhuizen. Een deel droeg 
de naam ‘het Oude Veen’.
• Zuid- en oostelijk deel bestond uit 
heide van de Lierdermark.
• In het noorden lag tussen Oosthuizen 
en de beek reeds voor 1807 de door-
gaande weg van Beekbergen naar Zut-
phen, die later verlengd zou worden naar de Woudweg en de naam Haneker-
weg zou krijgen.
• Ingesloten door heide ligt voor 1807 reeds de enclave ‘t Zand. 

Ontginningtijd en -structuur
• In het zuiden ontstond kort voor 1832 al een kleine ontginning, haaks op de 
weg van Oosterhuizen naar Deventer, welke rond 1850 werd vervangen door 
de Veendijk. 
• Rond 1870 is het hele gebied verdeeld in smalle kavels, ruim van kavelrand-
beplanting voorzien.
• Door de aanleg van het kanaal wordt het gebied opgesplitst.
 
Bijzondere elementen en objecten
• Spreng

ruimtelijke kenmerken

Verkaveling en waterlopen
• Onregelmatige verkaveling en water-
lopen. 

Wegenpatroon en ontsluiting
• Rechte wegen

Bebouwingsspreiding
• Bebouwing geconcentreerd in Oos-
terhuizen en langs Veendijk

Bijzondere bebouwing

Landgebruik
• Weiland en bouwland
• Bebouwing met erven
• Enkele bosjes en groenstroken, vooral langs snelweg en kanaal.

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Doorsneden door de A50. 

Reliëf en bodem
• Gooreerdgronden in het noordwesten, veldpodzolgronden in het zuiden en 
oosten.

ooSTErhuIZEn
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Cultuurhistorische waardering
Beschermde monumenten
• geen

Waardering deelgebied als totaal
• Ontwikkelings- en landschapsstruc-
tuur in samenhang met dorpsbebou-
wing van Oosterhuizen: sterk doorsne-
den door kanaal en snelweg

Waardevolle ensembles en objecten
• geen

Waardevolle landschapsstructuren
• Wegenstructuur: Hanekerweg en Veendijk; Het Oude Veen
• Oosterhuizerspreng
• Voor het Apeldoorns Kanaal, zie afzonderlijke paragraaf.

ruimtelijke waardering
• Sterk versnipperd gebied
• gevorkte kruisingen met driehoekige middenruimten
• informeel karakter bermen (geen stoepen)
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aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• versterken beslotenheid door stimulering erf-, weg- en kavelrand-
beplanting. Kavelrandbeplanting in aansluiting op de beek.

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• behoud zorgvuldige overgang van hogere gronden naar lagere 
gronden in samenhang met dorpsbebouwing

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• n.v.t.
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historische kenmerken

Oorspronkelijk beeld voor 
ontginning
• Heide, hakhout en wei-
land in eigendom van de 
Lierdermark. In de ooste-
lijke hoek tussen Klaren-
beekseweg en Beekber-
gensebeek bevindt zich 
een dun bos.
• Slingerende karren-
sporen en doodlopende 
insteekwegen delen het 
grootschalige en open 
terrein op.
• Klarenbeekseweg wordt bij aanleg kanaal verlegd.

Ontginningtijd en -structuur
• Eerste bebouwing ten zuiden van Klarenbeekseweg, op overgang tussen 
tot bouwland ontgonnen heide en weilandpercelen in de oorspronkelijke hooi-
landen.
• Kort voor 1900 wordt vanuit het oosten en noorden de heide ontgonnen in 
onregelmatige, rechte percelen. Hierbij ontstaat in enkele jaren het onregel-
matige wegenstelsel, zoals we op hoofdlijnen dat nog kennen: Weterscho-
ten, Welvaart, Welvaartsdwarsweg, Scherpenberg en Oosterbroeksweg. De 
laatste twee lopen ten oosten van de Klarenbeekseweg door. Langs de Kla-
renbeekseweg neemt de bebouwing toe, met sporadisch bebouwing aan de 
Weterschoten en bij de Scherpenbergerbrug langs het kanaal.
• Na 1920 is aan de wegen, verspreid over het gebied, bebouwing ontwikkeld.   

Bijzondere elementen en objecten
• Oude loop van de Beekbergensebeek: Verloren Beekje
• Oudste bebouwing langs Klarenbeekseweg

ruimtelijke kenmerken

Verkaveling en waterlo-
pen
• Onregelmatige, rechte 
verkaveling
• Onregelmatig, vertakt 
slotenstelsel

Wegenpatroon en ont-
sluiting
• Onregelmatig, recht we-
genpatroon
• Fijnmazige, doorgaan-
de ontsluiting; sporadisch 
een onverharde weg

Bebouwingsspreiding
• Verspreid over gebied, hoofdzakelijk direct aan wegen

Bijzondere bebouwing
• Klarenbeekseweg 70

Landgebruik
• Zowel weiland als bouwland

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Zeer open
• Weinig kavelbeplanting, zowel bij ontginning als thans

Reliëf en bodem
• Zandige, grindrijke veldpodzolgronden

hET ooSTErBroEK
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Cultuurhistorische 
waardering
Beschermde monumen-
ten
• geen

Waardering deelgebied 
als totaal
• Weinig cultuurhistori-
sche waarden binnen 
deelgebied.
• Vrij gave (onregelmati-
ge) ontginningsstructuur, 
opgespannen tussen Kla-
renbeekseweg, Beekber-
gensebeek en Apeldoorns Kanaal. 

Waardevolle ensembles en objecten
• Wasserij De Lelie (Klarenbeekseweg  13)
• Boerderij (Klarenbeekseweg 70)

Waardevolle landschapsstructuren
• Klarenbeekseweg, hoewel huidige breedte typisch is voor jonge ontginning 
in plaats van de historische route.
• Beekbergensebeek, als opgeleide molenbeek
• Verloren beekje, als referentie naar de oude beekloop
• Voor het Apeldoorns Kanaal, zie afzonderlijke paragraaf.

ruimtelijke waardering
• Onoverzichtelijke structuur, maar sterk omkaderd door kanaal, beek en weg.

aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• behoud openheid; inzetten op erfbeplanting
• behoud onverharde paden
• optisch vernauwen Klarenbeekseweg d.m.v. hagen of heester-
groepen tussen weg en fietspaden.
• behoud dichte randen: beplanting langs beek, boomrijen langs 
kanaal en beplanting langs Klarenbeekseweg.

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• bebouwing koppelen aan wegen d.m.v. erfbeplanting

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• Wasserij De Lelie (Klarenbeekseweg  13)
• Boerderij (Klarenbeekseweg 70)



SB4

64

historische kenmerken
Oorspronkelijk beeld voor ontgin-
ning
• Het noordelijk deel van dit deel-
gebied omvat de hooilanden die 
bij Oosterhuizen hoorden; het 
zuidoostelijke deel viel onder Loe-
nen en de terreinen langs de Loe-
nense Beek behoorden aan Zilven 
toe. 
• Aan het begin van de 19e eeuw 
zijn de hooilanden in zeer onre-
gelmatige percelen verdeeld, en 
in handen van verschillende eige-
naren, zoals de Loener- en Lier-
dermark, de familie Van Hackforth 
tot ter Horst en (in mindere mate) 
diverse andere particulieren.
• Verspreid komen bossen voor. 
De overige gronden zijn als wei-
land en hooiland in gebruik met 
in veel gevallen beplanting op de 
perceelsgrenzen. Vooral in het dal 
van de Loenense Beek, waar de 
percelen relatief klein zijn, is veel 
beplanting aanwezig, haaks op de 
beekloop.

Ontginningtijd en -structuur
• Enkel bij Clabanus bevindt zich al vroeg een hoeve en kleine percelen bouw-
land. Langs de Loenense Beek ligt de Voorsterweg, als enige doorgaande 
verbinding in het deelgebied.
• Vanaf 1900 vindt op beperkte schaal verbetering van de terreinsituatie 
plaats. Grootschalige bebouwing en aanleg van wegen blijft uit. Enkel langs 
Voorsterweg verrijzen enkele gebouwen.
• Tussen 1930 en 1954 wordt de Grote Braakweg aangelegd en de Loener-
markweg verlegd en verbeterd. 

• Na 1965 worden de percelen 
rond de (oude) Loenense Beek 
gerationaliseerd en verdwijnt het 
deel tussen het kanaal en de Ach-
terse Molen.

Bijzondere elementen en objecten
• Grenspalen 
• Grillig slotenpatroon
• Restanten Loenense Beek en 
Loenense Molenbeek

ruimtelijke kenmerken
Verkaveling en waterlopen
• Zeer onregelmatige verkaveling 
• Grillig slotenpatroon

Wegenpatroon en ontsluiting
• Voorsterweg als doorgaande 
route. 
• Doodlopende en onverharde we-
gen, beperkt toegankelijk.

Bebouwingsspreiding
• Vooral langs Voorsterweg
• Nieuwe boerderijen aan insteekweg vanaf Hessenallee, aan het eind van de 
Kostersweg en aan de Loenense Markweg.

Bijzondere bebouwing
• Zuiveringsinstallatie in dal Loenense Beek

Landgebruik
• Vrijwel uitsluitend weiland

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Zeer open 

LoEnEnSE En ZILvEnSE hooILandEn



Buitengebied Apeldoorn - Het Woud

65

Lo
En

En
SE En

 ZILvEn
SE h

o
o

ILa
n

d
En

Reliëf en bodem
• Voornamelijk zandige, kalkloze 
beekeerdgronden met enig micro-
reliëf.

Cultuurhistorische waardering
Beschermde monumenten
• geen

Waardering deelgebied als totaal
• Weinig cultuurhistorische waar-
den binnen deelgebied.
• Herkenbare landschappelijke 
structuur, waarbij de openheid en 
onbebouwdheid refereert aan de 
functie als hooiland; in beekdal 
mist beplanting wel

Waardevolle ensembles en objec-
ten
• geen

Waardevolle landschapsstructu-
ren
• Loenense beek, als opgeleide 
molenbeek
• Restant oude Loenense beek ten oosten van Loenensemarkweg.
• Voorsterweg, als historische doorgaande route
• Voor het Apeldoorns Kanaal, zie afzonderlijke paragraaf.

ruimtelijke waardering
• Overzichtelijke structuur
• Beperkt toegankelijk, waardoor rustig

aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• kavelrandbeplanting in beekdal stimuleren

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• bebouwing beperken, of ten minste koppelen aan wegen (Voor-
sterweg)

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• n.v.t.
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historische kenmerken

Oorspronkelijk beeld voor 
ontginning
• Watermolens en bijgebou-
wen vormen de enige be-
bouwing in het gebied
• Open heidevelden (in ei-
gendom van Loenermark) 
met in de overgang naar de 
hooilanden meer hakhout 
en bos.
• Slingerende karrenspo-
ren over de heide en rechte 
Voorsterweg als enige goe-
de doorgaande route. 

Ontginningtijd en -structuur
• Na 1807 komt tegen de 
markegrens, aan de Lieren-
se zijde, de eerste bebouwing (De Weijde Blik). 
• Kort voor 1900 worden de heidevelden van het Loenense Broek ontgonnen 
en in rechte kavels verdeeld, en de Langschoten wordt aangelegd . Langs de 
Klarenbeekseweg en Kostersweg is de bebouwing toegenomen. Enkele hoe-
ves liggen meer los verspreid in het gebied met kleine, omsloten bouwlanden: 
Ganzenmaatje/De Braake en Heide Wonne.
• Tot 1900 is Zilvense Broek nog onontgonnen en onbebouwd.
• Na 1930 ook laatste deel ten oosten van Langschoten en westelijk deel Zil-
vense Broek verkaveld, waarbij het laatste terrein een opvallend regelmatige 
verkaveling kreeg.

Bijzondere elementen en objecten
• Markeverleden herkenbaar aan namen en bebouwingsstructuur (Kosters-
weg)
• Middelste en Achterste Watermolen als papierfabrieken aan de (molen)beek.
• De tuin in gemengde stijl bij villa Langschoten stamt uit 1939 en is ontworpen 
door Catharina Polak Daniels (1904-1989), in opdracht van H. Berends.

ruimtelijke kenmerken

Verkaveling en waterlopen
• Rechte percelen en water-
lopen.
• In Zilvense Broek meer on-
regelmatigheden o.a. langs 
Zilvense Broekbeekje.

Wegenpatroon en ontslui-
ting
• Voorsterweg als hoofdont-
sluiting.
• Doorgaande wegen; goed 
toegankelijk.

Bebouwingsspreiding
• Bebouwing in linten (Kos-
tersweg, Grote Braakweg 
en Voorsterweg. 
• In Zilvense Broek enkele losse boerderijen

Bijzondere bebouwing
• Middelste Watermolen (museale functie)
• Achterste Watermolen (industrieel verpakkingsbedrijf)
• Wasserij De Lelie aan het kanaal
• Landhuis Langschoten met belangwekkende tuin

Landgebruik
• Voornamelijk weiland met enkele bouwlanden.
• Natuurontwikkeling langs Zilvense Broekbeekje.

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Grote openheid (bij ontginning al weinig beplanting op percelen)

Reliëf en bodem
• Zandige veldpodzolgronden en gooreerdgronden.

LoEnEnSE En ZILvEnSE BroEKLandEn
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Cultuurhistorische 
waardering
Beschermde monumenten
• Middelste Molen (RM, bij 
Kanaal Zuid 499)

Waardering deelgebied als 
totaal
• Hoewel er meerdere his-
torische elementen voor-
komen, blijkt uit het gebied 
geen sterke cultuurhistori-
sche samenhang en onder-
scheid het zich beperkt ten 
opzichte van andere gebie-
den.
• Afleesbaarheid van ontgin-
ning en gebiedsontwikkeling 
(Voorsterweg, Kostersweg), 
en de aanwezigheid molen-
beek, watermolens en oude route (Voorsterweg)

Waardevolle ensembles en objecten
• Ensemble van bebouwing aan Voorsterweg, ontstaan na opheffing Loener-
mark.
• Ensemble van bebouwing aan noordzijde Kostersweg, ontstaan na ophef-
fing Lierdermark.
• Ensemble van de Loenense (molen)beek: samenhang tussen Middelste en 
Achterste molens, en molens ten westen van kanaal.
Tevens samenhang tussen Achterste papiermolen (als locatie van watermo-
len) en villa met tuin. De tuin bij villa Langschoten als redelijk gaaf en daardoor 
zeldzaam geworden ontwerp uit de beginjaren van Polak Daniels met hoge 
architectonische kwaliteiten door combinatie van geometrische en landschap-
pelijke vormen, en het gebruik van stromend water. 
• Boerderij (Kostersweg 41)
• Boerderij (Kostersweg 53)
• Grenspalen langs Zilvense Broek
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Waardevolle landschapsstructuren
• Loenense beek, als opgeleide molenbeek
• Voorsterweg, als historische doorgaande route en als ontgin-
ningsbasis
• Kostersweg, als vroege ontginningsstructuur en -basis, en als 
verwijzing naar de markegrens.
• Voor het Apeldoorns Kanaal, zie afzonderlijke paragraaf.

ruimtelijke waardering
• Overzichtelijke (wegen)structuur van rechte wegen in noord-oos-
telijke richting (georiënteerd vanuit Loenen).

aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• Versterken identiteit en ruimtelijke kwaliteit van het cluster rond-
om de Achterste Molen, bijvoorbeeld door de molenbeek beter 
zichtbaar te maken. Mogelijk archeologische waarde van terrein.

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• behoud openheid velden
• accentueren rechte wegen d.m.v. wegbeplanting
• geen beplanting rondom waterzuivering om openheid te behou-
den

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• villa Langschoten met tuin (Voorsterweg 153)
• Terrein Achterste Molen (Voorsterweg 94)
• Boerderij (Kostersweg 41)
• Boerderij (Kostersweg 53)
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historische kenmerken
Oorspronkelijk beeld voor ontginning
• Grotendeels onontgonnen heide-
gronden in eigendom van de marke.

Ontginningtijd en -structuur
• graafwerkzaamheden kanaaltracé 
tussen 1859 en 1868.
• graafwerkzaamheden sprengen aan 
westzijde tussen 1867 en 1876.
• verbreding en verdieping vanaf 1873
• verbetering wegen met grint vanaf 
1875, verharding vindt voor 1942 
plaats.
• Monumentale bomenrijen aan de 
buitenzijde van de wegen, voorname-
lijk eiken en Amerikaanse eiken.

Bijzondere elementen en objecten
• Oorsp. voornamelijk draaibruggen, enkele in jaren ‘30 omgebouwd tot op-
haalbrug, maar allemaal in WO-II verwoest. Thans:
 - Brug A1: vaste, betonnen brug met doorvaarthoogte > 5,00 m
 - Veldwegbrug: vaste, betonnen brug
 - Woudwegbrug: stalen ophaalbrug (in 1997 gerenoveerd) 
 - Oosterhuizerbrug: vaste, betonnen brug
 - Brug A50: vaste betonnen brug met doorvaarthoogte > 5,00 m
 - Scherpenbergerbrug: stalen ophaalbrug
 - Loenense brug: stalen ophaalbrug met betonnen val, 
   bovenbouw intact
 - Klabanusbrug: stalen ophaalbrug
 - Zilvense brug: vaste betonnen brug
• Brugwachterswoningen (ca. 1875-1880)
• Bedrijfsgebouwen gerelateerd aan kanaal: o.a. Alba Steenfabriek
• Jaagpad (oost) en weg (west)

ruimtelijke kenmerken
Verkaveling en waterlopen
• De Beekbergensebeek en Loenen-
sebeek zijn onder het kanaal door ge-
leid.

Wegenpatroon en ontsluiting
• De wegen zijn in veel gevallen ver-
legd of aangepast aan de ligging van 
het kanaal.
• De weg op de westelijke oever fun-
geert als belangrijke doorgaande ver-
binding tussen Dieren en Apeldoorn.
• Lokale weg en fietspad op oostelijke  
oever of kade.

Bebouwingsspreiding
• In enkele gevallen aan het kanaal gelegen, met de voorkant van de woning 
op het kanaal gericht. 
• Bedrijfsgebouwen aan het kanaal met aanlegplaats.

Bijzondere bebouwing
• Voormalige kurkfabriek, kartonfabriek, zuivelfabriek en zandsteenfabriek

Landgebruik
• Waterweg, wegen en gebouwen. Het kanaal is niet meer functioneel voor 
scheepvaart.

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Door beplanting is het kanaal zeer besloten en geaccentueerd in het omlig-
gende landschap.

Reliëf en bodem
• Wisselende hoogteverschillen: kanaal ligt ongeveer op gelijke hoogtelijn; 
kanaal ligt tussen kades, aangezien het waterniveau van het kanaal hoger ligt 
dan het omringende oppervlaktewater.

hET aPELdoornS KanaaL
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Cultuurhistorische waardering
Beschermde monumenten
• Brugwachterswoning bij Woudweg-
brug (GM, Kanaal Zuid 268)
• Brugwachterswoning bij Klabanus-
brug (GM, Kanaal Zuid 482)
• Scherpenbergerbrug (GM)
• Loensense Brug (GM)
• Klabanusbrug (GM)
• Woudwegbrug (GM)

Waardering deelgebied als totaal
• Van waarde vanwege:
- goed afleesbare ontwikkelingsge-
schiedenis en als gaaf bewaarde voor-
beeld van de vele 19e eeuwse kana-
len in Nederland.
- unieke samenhang (voor een kanaal) met het landschap, i.c. met de ligging 
t.o.v. de stuwwal en voeding door middel van sprengen.
- betekenis voor de ontsluiting en (industriële) ontwikkeling van de regio.

Waardevolle ensembles en objecten
• De bruggen met bijbehorende brugwachterswoning, in samenhang met we-
gen, jaagpad en beplanting, en eventueel latere kernvorming rond kruispunt, 
vormen speciale ensembles aan het kanaal.

Waardevolle landschapsstructuren
• Samenhang van kanaal met waterlopen: beken die via duikers onder kanaal 
zijn geleid; sprengen die kanaal van water voorzien.
• Beplantingen: boomrijen en kleine bosjes op ‘overhoeken’ langs kanaal.

ruimtelijke waardering
- stedenbouwkundige samenhang van het kanaal met bijbehorende elemen-
ten als bruggen en brugwachterswoningen.
- landschappelijke ligging als groen lint vanuit de stad, met monumentale bo-
men en iets verhoogd, waardoor de lijn markant en van verre herkenbaar ter 
oriëntatie dient in het gebied. 
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Versterking van cultuurhistorische waarden
• beheer van boomrijen en inboeten/herplanten bij uitval

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• gelijksoortige hekken bij de kruisende beken
• eventuele nieuwbouw langs kanaal oriënteren op kanaal: het ka-
naal als voorkant zien voor ontwikkelingen, in plaats van achter-
zone.

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• het kanaal als geheel (beschermd gezicht) i.p.v. losse elementen 
(bijvoorbeeld ook duikers onder het kanaal)
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hoge waardering
Positieve waardering
Indifferente waardering

Cultuurhistorische waarde-
ring van de deelgebieden.

monumenten in het 
plangebied (ge-
meentelijk in paars 
en rijksmonumen-
ten in oranje).
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WaardErInG.

Beschermde monumenten.

In Het Woud is één rijksmonument aangewezen, namelijk de Middelste molen 
aan Kanaal Zuid, bij nr. 499. Daarnaast zijn enkele gemeentelijke monumen-
ten aanwezig, namelijk de Scherpenbergerbrug, Loenense Brug, Klabanus-
brug en Woudwegbrug over het Apeldoorns kanaal; villa ‘Waldfriede’, Elsbos-
weg 72 en ‘boerderijencomplex Het Woud’, Woudweg 53, 59, 61 en 63.  

algemene cultuurhistorische waardering.
Het Woud vormt binnen de regio een kenmerkende, maar weinig unieke si-
tuatie. Het gebied kent een relatief recente ontwikkelingsgeschiedenis. De 
dekzandruggen en -koppen in het Woud hebben een relatief hoge verwach-
ting op archeologische sporen en vondsten; de lagere, natte gebieden bezit-
ten over het algemeen een lage archeologische verwachting. Gezien de late 
ontginning van het gebied wordt verwacht dat eventuele vindplaatsen weinig 
verstoord zullen zijn. Dat tot op heden weinig vindplaatsen bekend zijn, heeft 
te maken met een lage onderzoeksintensiteit in het gebied. 
De ontginning van het Beekberger Woud, nationaal bekend als laatste oerbos, 
neemt wel een bijzondere plaats in in de geschiedenis van het gebied. Het is 
een kenmerkende late ontginning, als particulier initiatief, gerelateerd aan de 
opheffing van de gezamenlijke markegronden, en vormgegeven als rationele 
verkaveling. De patronen van deze ontginning zijn thans redelijk goed herken-
baar in het parallelle slotenstelsel, het resterende deel van het wegenkruis, de 
ringsloot en de afwatering via de Leigraven. 
De dominante oriëntatie van de wegen in het gebied is zuidwest-noordoost, 
parallel aan de beeklopen en verwijzend naar de relatie met de westelijk ge-
legen dorpen en de verbindingen richting de (steden aan de) IJssel. Vooral in 
het zuidelijk deel van het plangebied is deze oriëntatie nog sterk, waardoor 
de binding met Loenen en Zilven in cultuurhistorisch opzicht nog ruimtelijk tot 
uitdrukking komt. 

De huidige landschappelijke elementen (zoals wegen- en kavelpatronen) zijn 
grotendeels terug te voeren op eind 19e eeuwse ontginningen. Uitzonde-
ringen hierop zijn meer of minder gecultiveerde waterlopen (Groote, Kleine 
Leigraaf, Grote Wetering), opgeleide molenbeken (Beekbergensebeek, Loe-
nensebeek) en doorgaande handelsroutes. Deze laatste categorie is in veel 

gevallen in de 19e eeuw omgevormd van karrenspoor, via een grintweg naar 
de huidige moderne weg, of verlegd naar een andere tracé. De Voorsterweg 
volgt vrijwel het oorspronkelijke tracé. De Klarenbeekseweg is met de aanleg 
van het kanaal gedeeltelijk rechtgetrokken en met het huidige brede profiel 
heeft zij weinig van een oude straatweg. De Woudweg heeft omstreeks 1870 
de oude route langs de Beekbergensebeek vervangen en is in de 20e eeuw 
doorsneden door de A50. Deze waterlopen en wegen vormen waardevolle 
structuren in het gebied.

De vestigingsgeschiedenis begint eveneens hoofdzakelijk in de 19e eeuw. De 
eerste bebouwing bevindt zich langs de Voorsterweg en Loenensebeek (Mid-
delste en Achterste Molen, Klabanus) en rondom Klarenbeek. 
Het open landschap, de relatief late ontwikkeling van het gebied met over-
wegend een agrarische gebruik heeft niet geleid tot een grote differentiatie in 
bebouwing. Eerder het tegenovergestelde is het geval; de toegepaste archi-
tectuur is verzorgd maar niet erg vooruitstrevend. Door plaatselijke bouwers 
is meestal sober en vooral doelmatig gebouwd. Deze behoudende instelling 
heeft geleid tot het veelvuldig kopiëren van bestaande concepten waarmee 
men inmiddels vertrouwd was. 

De waardering van de bouwkundige objecten en structuren is uitgevoerd vol-
gens de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek. De gehele gebouwenpopulatie 
is daarbij onderverdeeld in: beschermde monumenten, waardevolle en indif-
ferente objecten. Deze groepen refereren aan de gebruikelijke classificatie 
van hoge, positieve en indifferente monumentwaarden. Alleen waardevolle 
panden zijn individueel voorzien van een waardestelling aan de hand van de 
criteria gaafheid en zeldzaamheid. Monumenten zijn voorafgaand aan de be-
scherming al gewaardeerd en indifferente bebouwing scoort in beginsel laag 
of geheel niet op de verschillende deelwaarden.
Voor het overgrote deel van de bebouwing – en met name voor de boerde-
rijen – is het inzicht in de cultuurhistorische waarden niet compleet. Voor een 
volledig beeld en een evenwichtige beoordeling dient bij de waardering niet 
alleen het exterieur, maar ook de constructie, het interieur en de erfindeling en 
–bebouwing betrokken te worden. Vanwege het ontbreken van substantiële 
architectuurhistorische kwaliteiten en een relatief lage ouderdom zijn vrijwel 
alle boerderijen gekwalificeerd als indifferent. Via vergelijking van het kadas-
trale minuutplan met de huidige verschijningsvorm konden wel een aantal 

6
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hoge waardering
Positieve waardering
Indifferente waardering

Cultuurhistorische waarde-
ring elementen.

Samenhangende elementen als 
cultuurhistorische ensembles.
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in potentie oudere boerderijen gelokaliseerd worden. Een hogere ouderdom 
kan in deze gevallen gezien worden als een indicator voor de zeldzaamheids-
waarde. 
Vanwege de geringe ouderdom en het ontbreken van referenties en een alge-
meen geaccepteerde waarderingssystematiek, is de na 1965 gerealiseerde 
bebouwing in zijn geheel als indifferent gewaardeerd.
Naast individuele objecten zijn een aantal ensembles met een gemeenschap-
pelijke karakteristiek te onderscheiden. Binnen deze ensembles stijgen de 
individuele objecten niet boven de middelmaat, maar vanwege de samen-
hang in situering, functie en architectuur en een sterke verbondenheid met de 
ontwikkeling van de streek zijn zij zeker waardevol te noemen. 

Andere waardevolle objecten worden gevormd door de grenspalen, oorspron-
kelijk van Heerlijkheid Het Loo, thans op of nabij de grens tussen de gemeen-
ten Apeldoorn en Voorst. Opvallend is het geringe aantal grensovergangen, 
waarbij de bestaande voornamelijk historisch bepaald zijn vanuit doorgaande 
routes over (relatief) begaanbaar terrein. Deze relatieve rust langs de grens-
zone is hierdoor zowel van cultuurhistorische als landschappelijke waarde.

Waardevolle ensembles
In het plangebied komen een aantal elementen voor die vanwege de karak-
teristieke gezamenlijke ontwikkelingsgeschiedenis en/of de gaafheid van de 
concentratie, een cultuurhistorisch belangwekkende samenhang kennen. 
Deze ensembles kunnen zowel reeds beschermde monumenten omvatten 
als objecten die individueel geen hoge kwalificatie zouden hebben gekregen.  
Er wordt aanbevolen om de ensembles op hun cultuurhistorische samenhang 
en op de beeldkwaliteit van het complex te beschermen.

• Ensemble van het Beekberger Woud, vanwege: 
-  de samenhangende ontginningsgeschiedenis, als typische, 
 late bosontginning, 
-  de samenhang met de geschiedenis (o.a. jacht en stroperij, 
 houtskoolproductie, hout- en veenwinning),  en het einde van de 
 Lierdermark, 
-  de architectonische samenhang van het geheel: ringsloot, 
 wegenkruis en boerderij en villa, alsmede regelmatige verkaveling  
 binnen de ontginning en onregelmatige verkaveling erbuiten, 

 alsmede de samenhang met afwateringssloten Groote en Kleine 
 Leigraaf.
-  de nationale bekendheid, als laatste oerbos
• Binnen het ensemble van het Beekberger Woud is een gebouwenensemble 
te onderscheiden van twee boerderijen met daarachter gelegen schuren aan 
weerszijden van de Van Spreekenslaan, ten noorden van de Woudweg (huis-
nummers 53-63; onderdelen reeds gemeentelijk monument):
-  complex van belang vanwege de samenhang met de ontginning van 
 het Beekberger Woud en de agrarische exploitatie van het gebied. 
-  complex van belang vanwege de (symmetrische) opbouw van het erf 
 met siertuin aan de voorzijde en functioneel erfdeel aan de 
 achterzijde, alsmede de gespiegelde ligging aan weerszijden van de 
 Van Spreekenslaan.

• Ensemble van de Loenense (molen)beek, als samenhangend complex van 
papiermolens (o.a. Middelste Molen en Achterste Molen), opgeleide molen-
beken en sprengkoppen, voor een groot deel gelegen ten westen van het 
kanaal. De Middelste Molen omvatte ooit een complex van meerdere molens, 
maar thans is er nog maar van één gebouw sprake.
• Binnen het ensemble van de Loenense Molenbeek ligt het gebouwde en-
semble rondom de Achterste Molen:
-  complex van belang vanwege de historische locatie van de 
 papierfabriek aan de Loenense (molen)beek, de derde in een serie 
 (samenhang met Bovenste Molen en Middelste Molen). 
-  complex van belang vanwege de samenhang van het bedrijf met de 
 beek, met de Voorsterweg, met de directiewoning Villa Langschoten, 
 met de waterzuiveringsinstallatie, en met eventuele dienstwoningen 
 aan de Voorsterweg.

• Ensemble van de Beekbergsche Beek, als samenhangend complex van pa-
piermolens, opgeleide molenbeken en sprengkoppen, voornamelijk gelegen 
ten westen van het kanaal.

• Ensemble van het Apeldoorns Kanaal, vanwege:
-  de goed afleesbare ontwikkelingsgeschiedenis en als gaaf bewaarde
 voorbeeld van de vele 19e eeuwse kanalen in Nederland.
-  de unieke samenhang (voor een kanaal) met het landschap, i.c. met 
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adres, naam/functie
alg historie ensemble architectuurhistorie bouwhistorie gebruikshistorie

g z g z g z g z g z

Brinkenweg 60  boerderij •• •• •••

Dalkweg 8  boerderij •• •• •••

De Dalk 2  boerderij •• •• •••

Hooiland 77  boerderij •• •• •••

Klarenbeekseweg 13 wasserij ‘de Lelie’ • •• •• •

Klarenbeekseweg 70  boerderij •• •• •••

Klarenbeekseweg 99 maalderij •• •• •• •• • •• • • • ••

Kostersweg 53  boerderij •• •• •••

Kostersweg 41  boerderij •• •• •••

Brinkenweg 111 Samuel •• •• • • • • •• ••

Voorsterweg 56 boerderij • •• ••

Voorsterweg 94  papierfabriek • • •• • • • • •

Voorsterweg 153  landhuis •• •• •• •• •• •• • • •• ••

Woudweg 119  Ons Gebouw • • •• •• • • •

Waardevolle objecten, aanvullend op reeds beschermde objecten.
Legenda:
relatieve waardering: • indifferent, •• positief, •••  hoog
G = gaafheid
Z = zeldzaamheid
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 de ligging t.o.v. de stuwwal en voeding door middel van sprengen.
-  betekenis voor de ontsluiting en (industriële) ontwikkeling van de 
 regio.
-  de samenhang van het kanaal met de ondergrond, zichtbaar in de 
 aanwezigheid van kades.
-  de samenhang van het kanaal met de bruggen met bijbehorende  
 brugwachterswoning, in samenhang met wegen, jaagpad en 
 beplanting, en eventueel latere kernvorming rond kruispunten.
-  de samenhang van het kanaal met waterlopen: beken die via duikers 
 onder kanaal zijn geleid en achtergelegen molen voedden; 
 alsmede sprengen die kanaal van water  voorzien en in geval van de 
 Vrijenbergspreng hebben geleid tot recreatieve ontwikkelingen.

• Dorpsensemble in Klarenbeek van coöperatie, kerklokaal, boerderijen, voor-
malige herberg De Zweep, school, smederij, aannemersbedrijf, garagebedrijf 
annex tankstation, bakkerij, bank, slagerij, voormalige kruidenierswinkel en 
rijwielhandel. Van waarde vanwege de sociale en culturele samenhang als 
dorp en gave herkenbaarheid.
• Binnen het dorpsensemble van Klarenbeek valt het ensemble bestaande uit 
een kerkgebouw (Bethlehem), verenigingsgebouw (Ons Gebouw) en kosters-
woning gelegen aan de Woudweg 119-123:
- complex van belang vanwege de betekenis voor de geestelijke, 
 maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de locale bevolking 
 vanaf het midden van de 19e eeuw. 
- complex van belang vanwege de situering van de gebouwen op een 
 ruim open gemeenschappelijk erf aan de rand van het dorp.

• Ensemble van de dorpskern van Oosterhuizen vanwege de bewaard geble-
ven dorpstructuur en –bebouwing, de spin-vormige structuur als verwijzing 
naar het ontstaan op een knooppunt van routes, de aanwezigheid van de 
school met onderwijzerswoning en het grote aantal historische boerderijen.

• Ensemble bestaande uit een rij vrijstaande woningen gelegen aan de noord-
zijde van de Voorsterweg (huisnummers 71 tot 147):
- complex van belang vanwege de aanleg op kleine percelen 
 onontgonnen grond die na het opheffen van de Loenermark 
 beschikbaar kwamen voor particuliere bebouwing.

Brinkenweg 60

hooiland 77

Klarenbeekseweg 99

Brinkenweg 111

voorsterweg 94

de dalk 2

Klarenbeekseweg 70

Kostersweg 53 voorsterweg 56

dalkweg 8

Klarenbeekseweg 13

Kostersweg 41

voorsterweg 153

Woudweg 119
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hoge waardering
Positieve waardering
Indifferente waardering

ruimtelijke waardering van  
de deelgebieden.

de erven liggen ruimtelijk op afstand van elkaar.

veel voorkomende op-
bouw van het erf van een 
woning.

veel voorkomende op-
bouw van het agrarische 
erf.
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- complex van belang vanwege de eenduidige hoofdvorm van de 
 bebouwing bestaande uit kleine verdiepingsloze woningen onder een 
 steil zadeldak.

Waardering ruimtelijke aspecten.
Het plangebied maakt deel uit van het buitengebied van Apeldoorn, maar de 
stedelijke druk van nieuwe burgerwoningen, recreatieve voorzieningen of an-
dere activiteiten die kenmerkend zijn voor de stadsrand, blijven tot nog toe 
grotendeels achterwege. Het agrarische karakter van het gebied is dominant, 
waardoor het landschap nog grondgebonden en functionele samenhang kent 
en er relatief weinig sprake is van gebiedsvreemde of ‘footloose’ activiteiten. 
Dit kan ook worden gezien als relatief weinig dynamiek, passend bij een ge-
bied dat eeuwenlang ‘achterveld’ was. 
Anderzijds komen er toch geleidelijk terreinen, woonbebouwing en bedrijven 
die weinig samenhang met het gebied vertonen, zoals vooral langs de Woud-
weg te zien is. 
De doorsnijding van de snelwegen ligt gesuperpositioneerd ten opzichte van 
het landschap: er vindt weinig interactie plaats en afslagen ontbreken. Wel 
vormen bovenlokale verbindingen als de snelweg, het kanaal en het spoor 
barrières voor lokaal verkeer. 
Het plangebied kent relatief weinig diversiteit, hoewel de ontwikkeling van het 
Beekberger Woud tot natuurterrein tot een sterk onderscheidende zone bin-
nen de agrarische gronden leidt. Het Beekberger Woud kent tevens de meest 
sterke identiteit binnen het plangebied.

In de ruimtelijke opbouw zijn hoofdzakelijk de beplante hoofdwegen bepa-
lend. Er zijn daarnaast te weinig structurerende beplantingen aanwezig om 
een helder kader te scheppen. Meer contrast tussen gebieden, waarbij we-
gen juist wel of niet beplant worden, vormt een welkome aanvulling. De open 
hooilanden in de rand tegen de gemeentegrens kennen de meest heldere 
ruimtelijke opbouw. De doodlopende, onverharde paden en open weilanden 
vormen hier waardevolle karakteristieken.

Karakteristieken bebouwing
Het traditionele agrarische erf kenmerkt zich (overwegend) door:
- een boerderij van het type ‘hallehuis’
- een compact erf, waarvan de inrichting steeds is aangepast aan de agrari-
sche modernisering, met naast de boerderij enkele bijgebouwen. 
- in opzet en naar verhouding weinig en kleine schuren en stallen, vanwege 
de arme gronden. Er zijn wel bakhuisjes en houthokken aanwezig, en van 
oorsprong zullen er veel schapenstallen zijn geweest. Soms is de schuur 
naast de boerderij aan de weg gebouwd.
- locatie voor 1832 geënt op ondergrond, los van ontsluiting; locatie bij groot-
schalige ontginningen gekoppeld aan ontsluitingsstructuur, georiënteerd op 
weg, op een rechthoekige kavel.
Het moderne erf wijkt hiervan af onder meer doordat het erf steeds meer 
verhard is ten behoeve van de ontsluiting van stallen voor vrachtwagens. Het 
huis heeft na de modernisering geen verbinding meer met het bedrijf (als ka-
rakteristiek bedrijfsgebouw).

Het traditionele woonhuis kenmerkt zich (overwegend) door:
- een vrijstaande woning in het landelijk gebied, waarbij de erven ten opzichte 
van elkaar afstand houden (geen gesloten rij vormen), veelal van elkaar ge-
scheiden door een sloot of greppel.
- de woning met rechthoekige plattegrond staat op een smalle, rechthoekige 
kavel, en is met de smalle voorgevel georiënteerd op de openbare weg.
- de erven kennen een relatief ondiepe voortuin, met de voordeur in het mid-
den van de voorgevel of aan de zijkant, waar een oprit vanaf de openbare 
weg langs de zijgevel leidt. Aanbouwen bevinden zich hoofdzakelijk aan de 
achterzijde.
- bijgebouwen op het erf bevinden zich achter het huis, rondom voorzien van 
beplanting.
Nieuwe erven, waarvan een storende werking uitgaat, hebben over het al-
gemeen gemeenschappelijk dat het huis dwars en midden op het perceel is 
gebouwd, een groot oppervlak verhard is en beplanting niet in samenhang 
met de nieuwbouw wordt aangebracht.
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Erven die positief scoren op 
beeldkwaliteit.

verschillende erven met karakteristieke beplantingen, zoals leilinden, hagen en hoog-
stamfruitbomen.

Langschoten 17

Elsbosweg 73

voorsterweg 249

Welvaartdwarsweg 25

Welvaartdwarsweg 30

Brinkenweg 79
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Beeldkwaliteit
Ondanks het onvolledige beeld voor een exacte waardering, scoren enkele 
erven positief op de aspecten erfopbouw, tuinaanleg en beplantingen, en het 
exterieur van de gebouwen, wat betreft zeldzaamheid en gaafheid, en voor 
zover zichtbaar vanaf de openbare weg. Deze objecten hebben een hoge 
verwachtingswaarde en vergen een hoge attentie, en zouden bij nader on-
derzoek hoger zouden kunnen scoren. Om die reden worden ze vooralsnog 
positief gewaardeerd.

naast karakteristieke beplantingen bevatten de erven vaak karakteristieke bijgebouwen, 
zoals bakhuisjes, hooibergen en schuren voor uiteenlopende functies. 

Lijst van objecten met beeldkwaliteit. 

Adres    
Brinkenweg 114  
Brinkenweg 95-97
Brinkenweg 87  
Brinkenweg 79
Brinkenweg 45  
De Dalk 16   
De Welvaart 25  
Elsbos 6   
Elsbosweg 8   
Elsbosweg 23   
Elsbosweg 25   
Elsbosweg 29   
Elsbosweg 73 
Hanekerweg 7  
Hanekerweg 13  
Hooiland 18   
Hooiland 35   
Hooiland 46-48   
Hooiland 66-68
Kanaal-Zuid 305-307
Klarenbeekseweg 23  
Klarenbeekseweg 78  
Klarenbeekseweg 85  
Klarenbeekseweg 8
Klarenbeekseweg 127 

Kostersweg 27  
Krommedijk 25  
Langschoten 17  
Leigraaf 20    
Loenensemarkweg 50 
Loenensemarkweg 90 
Oosterbroeksweg 22  
Oosterbroeksweg 40 
Traandijk 20   
Traandijk 71   
Voorsterweg 56  
Voorsterweg 64  
Voorsterweg 117  
Voorsterweg 142-144
Voorsterweg 249  
Voorsterweg 287  
Voorsterweg 295-297 
Weerschoten 28  
Weerschoten 30  
Welvaartsdwarsweg 25 
Weterschoten 21  
Woudweg 20    
Woudweg 50   
Woudweg 116  

hooiland 46-48

voorsterweg 138

hanekerweg 13

Elsbosweg 29

Weterschoten 28

Elsbosweg 23
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voorbeelden van erven waar beplanting geheel ontbreekt of een verkeerd sor-
timent is gebruikt. Erfbeplanting begeleidt bij voorkeur het cluster van bebou-
wing, de grens van het erf of de toegangsweg. differentiatie van erfbeplanting 
in (lage) planten, heesters en opgaande bomen verdient aandacht.

voorbeelden van een goed gebruik van erfbeplanting en -inrichting. Er is 
gebruik gemaakt van karakteristieke nutsvormen, zoals knotwilgen, leilinden, 
fruit- en notenbomen. de hekken, hagen en oprit ogen verzorgd, maar domine-
ren niet het beeld. 
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aanBEvELInGEn.

Beheer en versterking van cultuurhistorische en landschappelijke waar-
den.
• Behoud afwisseling en lokale verschillen: rustige, open gebieden vs. ver-
spreide bebouwing met meer (weg)beplanting.
• Behoud en stimulering weg-, erf- en kavelrandbeplanting: aansluitend op 
bestaande elementen.
• Behoud kleine hoogteverschillen (micro-reliëf).
• Behoud van het agrarische karakter en de dynamiek van het gebied. 
• Behoud van de samenhang van de ensembles, met name de Beekbergense 
en Loenense Beek als structuurdragers van het gebied.
• Concentreer nieuwe erven langs bestaande wegen en koppel deze aan de 
weg door middel van erfbeplanting, ook langs insteekwegen. Bij bouwvergun-
ningen van nieuwe erven zou een erfbeplantingsplan geëist kunnen worden.
• Uitbreiding erven parallel aan kavelrichting, dus haaks op de weg. Wanneer 
er sprake is van een insteekweg geldt dit niet, maar zou compact en concen-
trisch uitgebreid kunnen worden.
• Bij de erfinrichting dient gekeken te worden naar de ontginningsgeschiede-
nis: is de bebouwing georiënteerd op de ontsluiting en in de lengterichting 
gestrekt of staat zij los daarvan geclusterd?
• Markeer historische (straat)wegen en het Apeldoorns Kanaal door middel 
van robuuste beplanting aan weerszijden.
• Ringsloot en wegenkruis in het Beekberger Woud als zodanig herkenbaar 
houden (binnen de natuurontwikkeling) en behoud van open zone rondom de 
ringsloot (zonder bebouwing of bos).
• Bij omvangrijke bodemingrepen in gebieden met een hoge of middelhoge 
archeologische verwachting dient vooraf archeologisch onderzoek plaats te 
vinden.

Aanpassing van de gemeentelijke Cultuurhistorische Beleidskaart en 
lijst van beschermde en waardevolle elementen en gebieden.
• Zie deelgebieden voor objecten.
• Bescherming zou meer complexgericht benaderd moeten worden, in plaats 
van de huidige bescherming van objecten. Monumenten kennen vaak een 
grote samenhang met de omgeving: het erf, de erfinrichting, andere gerela-
teerde gebouwen etc. Dit geldt voor veel rijksmonumenten, maar ook voor 
sommige gemeentelijke monumenten. Denk bijvoorbeeld aan waardevolle 

bijgebouwen. Bij een historische buitenplaats of een dorpsgezicht kunnen 
deze als zodanig worden beschermd, maar bij anderssoortige complexen is 
dit thans nog ongebruikelijk. De nieuwe Wet op de Monumentenzorg biedt 
hier meer handvaten voor. 
• Bij behoud dient te worden uitgegaan van bestaande waardevolle relicten, 
op basis van gaafheid en diversiteit op het erf, in plaats van mogelijk te recon-
strueren elementen.  
• Aanpassing van de gemeentelijke Archeologische Beleidskaart: doorverta-
ling van historische gegevens naar een hoge archeologische verwachting, in 
ieder geval dienen de oude dorpskernen met een middeleeuwse bronvermel-
ding toegevoegd te worden (bijvoorbeeld Oosterhuizen).

Nader onderzoek.
• Voor een definitieve waardering als gemeentelijk monument zal tevens het 
interieur van de als interessant aangewezen objecten moeten worden onder-
zocht.

7
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de dalk 2, oudere 
boerderij met steil 
opgaand dak en lage 
zijmuren. de aanbouw 
aan de zijkant behoort 
niet tot de oorspron-
kelijke opzet.

Boerenfamilie aan het middagmaal, foto gemaakt omstreeks 1930 van boerderij Wientjes-
voort bij vorden. opmerkelijk is dat gekookt wordt op open vuur onder de grote vrijhan-
gende schouw.

Constructieve opbouw van een driebeukig hallehuis met 
een draagstructuur van gebinten.

Grote varkensschuur, 
behorend bij hooiland 
66.
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BIJLaGE 1.
BoErdErIJBouW In hET ooSTEn van nEdErLand. 

De ruimtelijke ontwikkeling van boerderijen in het oosten van ons land kan 
niet los gezien worden van de boeren-bedrijfsvoering in relatie tot het gebruik 
van het omliggende cultuurlandschap. Traditioneel voeren de boerenbedrij-
ven op de zandgronden een gemengd bedrijf. In de vroege middeleeuwen 
ontstond een heidegericht landbouwsysteem, dat gekenmerkt werd door een 
intensiever gebruik van de heidevelden en het ontstaan van open akkercom-
plexen. De eerste open akkercomplexen kenden een weide-braaksysteem. 
Op delen van de akkers werd afwisselend ook vee geweid. Om de grond niet 
uit te putten gingen de boeren over op plaggenbemesting. De veehouderij 
was zwak ontwikkeld en diende hoofdzakelijk voor de productie van stalmest. 
Verse melk werd alleen voor eigen gebruik geproduceerd en van de overige 
melkproducten was alleen boter voor langere tijd houdbaar. De stalmest werd 
in potstallen verzameld, waar zich in de loop van het jaar een dikke laag 
mest opbouwde die gemengd werd met heidestrooisel. Deze natuurlijke mest-
stof verspreidde men over het bouwland die door dit compostmengsel steeds 
hoger kwamen te liggen. Vanuit de nederzettingen groeide het akkerareaal 
aaneen tot een gezamenlijk akkerlandcomplex: een enk. Hoofdzakelijk ver-
bouwde men rogge, afgewisseld met haver, gerst en boekweit. Het heide-
gericht potstalsysteem kon eeuwenlang stand houden, de omvang van de 
bedrijfsvoering was daarbij afhankelijk van de hoeveelheid mest die beschik-
baar was. Tot ver in de negentiende eeuw waren de meeste landbouwbe-
drijven kleinschalig en voor het grootste deel zelfvoorzienend. Dit betekende 
dat er weinig ruimte was voor specialisatie. Deze behoudende en traditionele 
aanpak wordt in beschrijvingen vaak gekarakteriseerd als een achterlijke en 
onrendabele wijze van exploitatie. Rationeel gezien, gaven de boeren op de 
schrale zandgronden op een weldoordachte en op duurzaamheid gerichte 
wijze vorm aan hun bestaan. Hun handelen was primair gericht op continuïteit 
en bestaanszekerheid en zeker niet op winstmaximalisatie. 

Vanaf de late dertiende eeuw werden in de Gelderse Vallei en het IJsseldal de 
lage gronden op grote schaal ontgonnen. Natte broekgronden langs de na-
tuurlijke waterlopen leverden bruikbare wei- en hooilanden op en moerasbos-
sen veranderden door ontginning in vochtige weiden. Hierdoor kon de vee-
stapel verder groeien waardoor de hoeveelheid mest ook toenam. Als gevolg 

van het plaggensteken, begrazing en houtkap veranderden de heidegebieden 
met name op de Veluwe in grote zandverstuivingen. De boeren die van de 
onverdeelde woeste gronden gebruik maakten verenigden zich in Markege-
nootschappen. De Marke beheerde het land en hield toezicht op ongeoorloofd 
gebruik.
In 1809 trad een wet in werking die maatregelen aankondigde ter ontginning 
van de woeste gronden en richtlijnen gaf voor de Markeverdelingen. De Mar-
keverdeling en in het kielzog hiervan de ontginning van woeste grond, kwam 
traag op gang. Pas met de introductie van de kunstmest werden de laatste 
gronden verdeeld. Voortaan konden ook buiten de traditionele enk gronden 
als akker gebruikt worden. Schapen houden voor de mest was vanaf dat mo-
ment niet meer nodig en de heidevelden verloren hun functie als grondstof 
voor heidestrooisel. Hiermee verloren de Marken hun functie en konden nog 
resterende woeste gronden verdeeld of verkocht worden . 

Traditionele boerderijen
Traditioneel waren alle boerderijen in Oost-Nederland en het aangrenzende 
Duitse grondgebied van het hallehuistype en dus driebeukig. De dragende 
constructie van alle boerderijen en schuren was opgebouwd met ankerbalk-
gebinten. Voorbeelden van dit constructieprincipe kennen we al uit de late 
15de eeuw. Ankerbalkgebinten bestaan uit twee stijlen waartussen op onge-
veer driekwart van de hoogte een balk, de ‘ankerbalk’ was bevestigd. De ver-
schillende gebinten waren in de lengterichting van de boerderij met platen aan 
elkaar verbonden. Alle hoeken tussen stijlen, balken en platen waren verste-
vigd met respectievelijk korbelen en windschoren. Deze constructie maakte 
een zeer efficiënt gebruik van de ruimte mogelijk. Zo efficiënt dat dit con-
structieprincipe, dat aan het eind van de middeleeuwen algemeen gangbaar 
werd, tot aan de Tweede Wereldoorlog in gebruik zou blijven. Toen werd het 
maken van de bewerkelijke pen-en-gat verbindingen door de sterk gestegen 
arbeidskosten te duur. 
Door het gebruik van ankerbalkgebinten ontstond tussen de gebintstijlen een 
centrale ruimte, de deel, met aan weerszijden ruimten waar in de winter het 
vee in potstallen gestald kon worden en waar ruimte was voor varkenshokken 
en paardenstallen. De deel was geschikt als wagenstalling en om te dorsen, 
terwijl boven de relatief laag liggende ankerbalk een ruime opslag voor hooi 
of ongedorst graan ontstond. Ook de ruimten boven de stallen, de hilden, wer-
den voor opslag gebruikt. De oudste gebintconstructies waren van eikenhout, 
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een materiaal dat op het platteland langer in gebruik bleef dan voor de woon-
huizen in de stad. Later werd hoofdzakelijk grenenhout of een combinatie van 
beide houtsoorten toegepast. De belangrijkste functies van het boerenleven; 
wonen, veestalling, opslag van de oogst en werkruimte waren in de boerderij 
ondergebracht. Daarnaast waren op het erf diverse bijgebouwen te vinden. 
Het woongedeelte van de boerderij werd gedomineerd door een centrale 
woonruimte, de heerd, waar tevens het enige haardvuur brandde onder een 
grote schouw met hangboezem. In deze ruimte werd tevens gekookt en ge-
slapen, meestal in bedsteden. In de smallere zijbeuken troffen we een klein 
vertrek en/of een kelder met daar boven een opkamer aan. 
De gevels waren aanvankelijk uitgevoerd in vakwerk, dat in de loop van de 
18de eeuw verdrongen werd door baksteen. De hoge en tot vlak boven het 
maaiveld doorlopende dakvlakken zijn gedekt met riet. 
Het achtererf functioneerde oorspronkelijk als het verlengstuk van het bedrijf. 
Hier staan schuren en roedebergen. De voorzijde van het erf is traditioneel 
ingericht als sier- en moestuin, met in de directe nabijheid een put of water-
pomp en een bakhuis. 

Boerderij hooiland 74: traditioneel erf met tegen de achtergevel moderne voedingssilo’s.

Langgerekt erf van Krommedijk 44, een aantal malen naar achter toe uitgebreid met 
steeds groter wordende stallen. 



Buitengebied Apeldoorn - Het Woud

87

Modernisering
Met de invoering van kunstmest en een betere waterhuishouding wordt de 
veehouderij van grotere betekenis en kunnen aan het eind van de 19de eeuw 
de bedrijven aanmerkelijk groeien. In de jaren na 1878 kelderden de graan-
prijzen in Europa, als gevolg van de import van goedkoop Amerikaans graan. 
De Nederlandse boer leed hierdoor grote verliezen. Omdat de vraag naar 
vlees en zuivelproducten toenam, was het voor de boeren op de Nederlandse 
zandgronden aantrekkelijk om goedkoop graan te voeren aan het vee en het 
vlees en de melk daarvan voor een goede prijs te verkopen. 
Aan het eind van de 19de eeuw herstelde de Nederlandse landbouw zich en 
gingen boeren zich organiseren in coöperaties voor de inkoop, verwerking en 
verkoop van hun producten. 
Deze ontwikkeling had tot gevolg dat aan het begin van de 20ste eeuw de 
veehouderij de boventoon ging voeren. Er werd niet alleen melkvee gehou-
den, ook de fokkerij en de vetmesterij van varkens vormden een belangrijk 
aandeel in de productie. als gevolg van specialisatie, mechanisatie en schaal-
vergroting veranderd de agrarische bedrijfsvoering ingrijpend. Protectionisti-
sche maatregelen na de beurskrach van 1929 leidde tot grote schade aan de 
Nederlandse export. De regering greep daarop in met de Landbouwcrisiswet 
met als instrument dwang op productie in combinatie met exportsubsidies. Dit 
leidde in korte tijd tot een gecontroleerde levering van landbouwproducten 
tegen een gegarandeerde prijs. Landbouworganisaties kregen steeds meer 
invloed op het regeringsbeleid en in de politieke partijen. Na 1945 bleef de 
overheid zich met de landbouw bemoeien met als doel een redelijk inkomen 
voor boeren en de bevordering van de export. De EEG streefde voor haar 
interne markt hetzelfde na door middel van prijsgaranties en exportsubsidies. 
De toenemende welvaart leidde tot een veranderend voedselpatroon met 
meer vraag naar dierlijke eiwitten. De stijgende kosten van de bedrijfsvoe-
ring konden de boeren alleen compenseren door besparingen op arbeid door 
vergaande mechanisatie. Na 1970 stagneerde de groei ten gevolge van sterk 
stijgende grondstoffenprijzen en een toenemende zorg om het leefmilieu. Per 
bedrijf konden de opbrengsten dankzij gewasveredeling en veredeling van 
vee nog wel stijgen. Samen met gegarandeerde prijzen leidde dit tot grote 
overschotten, waardoor de EEG zich gedwongen zag tot quotering over te 
gaan. 

Moderne boerderijen
In de 19de eeuw veranderde er nog niet veel in de boerderijbouw. Het tra-
ditionele driebeukige hallehuis bleef dominant en werd slechts op onderge-
schikte onderdelen aangepast. De buitengevels werden geheel in metselwerk 
opgetrokken, vanaf ongeveer 1860 met machinaal vervaardigde bakstenen. 
De daken werden gedekt met keramische dakpannen. De vormgeving van de 
vensters in de voorgevel volgde met enige tijdvertraging de opeenvolgende 
bouwstijlen. Voor daglicht in de stallen paste men geprefabriceerde gietijze-
ren vensters toe. Varkens bracht men onder in op het erf vrijstaande bakste-
nen schuren.
Aan het begin van de vorige eeuw begon door wetenschappelijk onderzoek 
het besef door te dringen dat met name de efficiëntie en de hygiëne in de boe-
renbedrijfsvoering ver te zoeken was en dat hier aanzienlijke verbeteringen 
te bereiken waren .  De belangrijkste verbetering was de introductie van de 
grupstal, waardoor de koeien niet langer op hun eigen mest stonden. In con-
structief opzicht verliet men de bouwwijze met traditionele gebinten, in het be-
drijfsgedeelte verhoogde men de zijmuren en kwam er een vlakke zoldervloer. 
Houten spanten ondersteunden de hoge kap. In het woongedeelte nam het 
wooncomfort toe door de keuken af te scheiden en op de zolder slaapvertrek-
ken te realiseren. De vormgeving van het exterieur bleef sober en volgde de 
baksteenarchitectuur zoals die in het interbellum gebruikelijk was. Wat betreft 
de hoofdvorm hechtte men groot belang aan een streekeigen bebouwings-
type, dat zich voegde naar de in de streek gebruikelijke bouwtradities. 
Door specialisatie en intensivering van de veehouderij vond na 1945 een 
enorme schaalvergroting in de bedrijfsvoering plaats. Kostenbesparingen 
door efficiënter werken was de doelstelling en om het hoofd boven water te 
houden moesten boeren hun bedrijf moderniseren en verder uitbreiden. Dit 
leidde tot agro-industriele complexen met aparte woningen en steeds grotere 
stallen en loodsen en erven. De verschijningsvorm daarvan is direct afgeleid 
van het productieproces en wordt niet langer bepaald wordt door streekge-
bonden tradities. 
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Elementen en structuren in 
het gebied, ontstaan in de 
periode voor 1832.

Elementen en structuren in 
het gebied, ontstaan in de 
periode tussen 1832 en 1870.

BIJLaGE 2. 
KaarTEn

Bos(ontginning) Bos(ontginning)
Waterloop Waterloop

Boerderij Boerderij

Weg Weg

Gearceerde of gestippelde ele-
menten zijn thans verdwenen

Gearceerde of gestippelde ele-
menten zijn thans verdwenen
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Elementen en structuren in 
het gebied, ontstaan in de 
periode tussen 1870 en 1900.

Elementen en structuren in 
het gebied, ontstaan in de 
periode tussen 1900 en 1940.

Waterloop Waterloop

Boerderij Boerderij

Weg Weg

Woning
Gearceerde of gestippelde ele-
menten zijn thans verdwenen

Gearceerde of gestippelde ele-
menten zijn thans verdwenen
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Elementen en structuren in 
het gebied, ontstaan in de 
periode tussen 1940 en 1965.

Elementen en structuren in 
het gebied, ontstaan in de 
periode na 1965.

Bos(ontginning)
Waterloop Waterloop

Boerderij Boerderij

Weg Weg

Woning Woning
Gearceerde of gestippelde ele-
menten zijn thans verdwenen

Gearceerde of gestippelde ele-
menten zijn thans verdwenen
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BIJLaGE 3. 
CuLTuurhISTorISCh BELEId En ondErZoEK
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Cultuurhistorische beleidskaart van de gemeente apeldoorn.
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ID Status Straatnaam Nr. Soort object Bijzonderheden Plaats Datum 
besluit

4636 gm# elsbosweg 72 Villa Waltfriede Klarenbeek 241002
1075 gm# woudweg 63 woonhuis in inv. nr. 63, complex met 57-61 Klarenbeek 080403
4981 gm# woudweg 61 vml schuur in inv. nr. 63, complex met nrs 57, 59, 63 Klarenbeek 080403
4983 gm# woudweg 59 vml schuur in inv. nr. 63, complex met nrs 57, 61, 63 Klarenbeek 080403
4982 gm# woudweg 57 vml schuur in inv. nNr. 63, complex met nrs 59-63 Klarenbeek 080403
1074 gm# woudweg 53 boerderij met 2 schuren in inv. nr. 61 Klarenbeek 080403
4966 gm# kanaal zuid/woudweg brug bij nr. 268, 'Woudwegbrug' Lieren 220202
516 gm# kanaal zuid 268 brugwachterswoning bij Woudwegbrug Lieren 221007
70 gm beekbergensebeek beek Beekbergen
518 rm# kanaal zuid watermolen bij nr.499, 'De Middelste molen' Loenen 170773
517 gm# kanaal zuid 482 brugwachterswoning bij Klabanusbrug Loenen 030502
4967 gm# kanaal zuid/voorsterweg brug bij nr. 482, 'Klabanusbrug' Loenen 220202
521 gm# kanaal zuid/scherpen-

bergerweg
brug ‘Scherpenbergerbrug’ Apeldoorn 

 
220202

522 gm# hoofdweg/kanaal zuid brug ‘Loenensebrug’ Apeldoorn 090702 
 

BIJLaGE 4. GEmEEnTELIJKE monumEnTEnLIJST
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Informatie uit gemeentelijke lijst van beschermde en waardevolle objecten voor dit plangebied.

Toelichting bij kolom ‘Status’:
rm# : rijksmonument 
gm# : gemeentelijk monument
bp# : beeldbepalend pand/object
rm : rijksmonument in procedure
gm : gemeentelijk monument in procedure
k : karakteristiek pand/object (huidig bestemmingsplan) 
ond : nader te onderzoeken
chwo : cultuurhistorisch waardevol object in Cultuurhistorische Informatiekaart Gemeente Apeldoorn

ID Status Straatnaam Nr. Soort object Bijzonderheden Plaats Datum 
besluit

6010 ond elsbosweg 5 agr Klarenbeek
6044 ond woudweg 121 rel kerk Klarenbeek
5921 ond leigraaf zn. inf brug en stuw Klarenbeek
942 ond kostersweg 12 agr hooiberg Loenen
5952 ond voorsterweg 138 agr hooiberg Loenen
5930 ond voorsterweg 89 inf weidemolentje Loenen
1076 k woudweg 121 kerk 'locaal Bethlehem' Klarenbeek
526 ond loenensche beek beek Loenen
123 chwo Klarenbeekseweg 99 coöperatiegebouw kenm. voor agrarische ontwikkeling Klarenbeek
968 chwo elsbosweg 8 agr voorh. beeldbepalend pand Klarenbeek
0 chwo leigraaf 20 agr voorh. beeldbepalend pand Klarenbeek
913 chwo Voorsterweg 94 Achterste Molen papiermolen Veldhuizen
0 chwo Voorsterweg 153 villa Langschoten voorh. beeldbepalend pand Loenen
915 chwo Klarenbeekseweg 13 wasserij De Lelie gebouwen van bedrijven en techniek Veldhuizen
67 chwo Kanaal Zuid 530 brugwachtershuisje woonhuizen Veldhuizen
924 chwo Kanaal Zuid 492 kartonfabriek kenm. voor ontwikkeling papierindustrie Loenen
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