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1 INLEIDING 
 
Rapportage 
 
Deze rapportage bevat de resultaten van een cultuurhistorische 
inventarisatie van niet beschermde bebouwing binnen de bebouwde kom 
van het dorp Uddel. De rapportage vormt een aanvulling op de 
cultuurhistorische analyse (CHA) van Uddel uit 2009, die er niet specifiek 
op was gericht om individuele panden te waarderen. 

Op basis van eerdere inventarisatierondes en analyses alsmede 
hernieuwd veldwerk is een selectie gemaakt van panden, die bepalend en 
waardevol zijn voor het ruimtelijke beeld van het dorp en die aanmerkelijke 
cultuurhistorische waarden bezitten. Hierbij is expliciet gekozen om alleen 
historische bebouwing van voor 1970 in beschouwing te nemen. Deze 
panden worden in dit rapport gewaardeerd op ruimtelijke en 
cultuurhistorische waarden, onder andere aan de hand van de 
gebiedskarakteristiek van het dorp en de naaste omgeving. 

De resultaten dienen als input voor het nieuwe bestemmingsplan 
voor het dorp Uddel. Hierin zullen het bepalende en waardevolle 
stedenbouwkundige beeld en de cultuurhistorische kwaliteiten 
een verankering krijgen. Het doel is het behoud van een herkenbaar en 
voor Uddel karakteristiek dorpsbeeld, waarin de historische gelaagdheid 
en het onderscheiden karakter van de straten en objecten zichtbaar 
blijven.  

Hoofdstuk 2 van deze rapportage behandelt de hiertoe 
gehanteerde onderzoeksmethodiek. Het rapport bevat een overzicht met 
een presentatie (in woord en beeld) van alle geïnventariseerde panden, 
aangevuld met de uitkomsten van de waardering en de conclusie. De 
onderzoeksresultaten zijn tevens verwerkt op de bijgevoegde 
waardenkaart. 
 
Gebiedskarakteristiek van het dorp Uddel 
 
Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de historische karakteristiek 
van het dorp Uddel en de naaste omgeving. Deze karakteristiek dient als 
kader voor de waardering van de panden verderop in dit rapport. In deze 
beschrijving ligt de nadruk op bijzondere en waardevolle kenmerken. De 
tekst is gebaseerd op de cultuurhistorische analyse (CHA) van Uddel uit 
2009, en komt in essentie overeen met de beschrijvingen in de 

Structuurvisie Uddel (2011) en het voorontwerp-bestemmingsplan. 
Daarnaast is aansluiting gezocht bij de relevante hoofdstukken in het Groot 
Apeldoorns Landschapskookboek en het Klein Apeldoorns 
Dorpenkookboek, die ten dele ook weer op de CHA zijn gebaseerd. Deze 
beide kookboeken zijn handreikingen voor het realiseren van ruimtelijke 
kwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen, en verkeren beide vooralsnog in 
concept-fase.   
 
 
Het dorp Uddel, dat ten noordwesten van Apeldoorn op de Veluwe is 
gelegen, is een eeuwenoude agrarische nederzetting. In de achtste eeuw 
droeg deze de naam Uttiloch, wat zoiets betekent als ‘buitenkant van het 
bos’. Deze betekenis is nog altijd relevant: Uddel ligt namelijk nog steeds 
in de overgangszone tussen het hoger gelegen bosgebied, het oude 
agrarische landschap, en de jongere heide- en veenontginningen van het 
lager gelegen Uddelsche Veen. Nog altijd bepaalt het karakter van het 
omringende landschap in hoge mate het beeld en de sfeer van het dorp. 
Eeuwenlang is Uddel een tamelijk geïsoleerde nederzetting geweest die 
het hart vormde van een uitgestrekt agrarisch territorium met kampen 
(akkers), weidegronden (heide zowel als bos), beken en vennen. De 
kampen waren gelegen in een zone grofweg ten zuidoosten van de 
Heegderweg/Elspeterweg/Garderenseweg, zich uitstrekkend tussen de 
Uddeler Heegde in het noordoosten en het Uddelermeer in het zuidwesten. 
In de tweede helft van de 19

de
 en de eerste helft van de 20

ste
 eeuw werd 

geleidelijk het heide- en veengebied ontgonnen dat ten noordwesten van 
deze ‘kampenzone’ ligt en dat reikt tot aan de gemeentegrens. In dit 
gebied, dat nog altijd de naam Uddelsche Veen draagt, werden langs de 
wegen boerderijen gebouwd. 
 
In de 20

ste
 eeuw werd de groei van Uddel gestimuleerd door de 

schaalvergroting en specialisatie in de landbouw (met name 
kalvermesterij), bescheiden bedrijvigheid (Alpuro, Veritex) en kleinschalig 
toerisme. In dezelfde periode nam het economisch belang van de bosbouw 
voor Uddel sterk af.  
Aanvankelijk bestond de bebouwing van Uddel uit verspreid liggende 
agrarische clusters aan de randen van de kampen bij Garderenseweg 65, 
Aardhuisweg/Drie en bij de splitsing Heegderweg/Markveldweg. Deze 
clusters groeiden vanaf begin 20

ste
 eeuw geleidelijk aaneen tot linten langs 

de hoofdwegen, die voor het grootste deel bestaan uit vrijstaande 
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woningen. Daartussen en aan de randen ervan staan her en der nog 
(voormalige) boerderijen, meestal van relatief klein formaat, die duidelijk 
refereren aan het (vroegere) agrarische karakter van het dorp. 
Sinds de tweede helft van de 19

de
 eeuw was de belangrijkste weg de ten 

dele nieuw aangelegde grindweg, thans de Elspeterweg/Garderenseweg. 
Met het toenemend belang van de Aardhuisweg en de Harderwijkerweg 
voor lokaal verkeer, ontstond op de plek waar deze vier wegen 
samenkomen een soort dorpshart, rond welke in de 20

ste
 eeuw de 

bebouwing compacter werd en waar zich, met het ontwikkelen van de 
kernfunctie van de nederzetting, in de omgeving enkele basale 
voorzieningen vestigden: een kerk, een café, een postkantoor, een bank 
en enkele winkels. Iets verder van de viersprong vestigden zich meer 
voorzieningen en bedrijven, zoals twee scholen, nog een kerk, twee 
maalderijen, een smederij etcetera. Een deel van de voorzieningen is 
inmiddels echter weer verdwenen. 
 
Sinds halverwege de 20

ste
 eeuw werd er op kleine schaal gebouwd aan 

woningbouwcomplexen. Samen met de bouw van veel individuele 
particuliere woningen zorgde dit voor een voortgaande invulling en 
verdichting van de bestaande structuur.  
Het stedenbouwkundige beeld van Uddel wordt tot op zekere hoogte nog 
bepaald door oude landschappelijke karakteristieken. In het gebied van de 
19

de
- en 20

ste
-eeuwse veen- en heideontginningen, ten noordwesten van 

de lijn van de Heegderweg/Elspeterweg/Garderenseweg, bestaat het 
stratenpatroon veelal uit rechte wegen waarlangs de bebouwing is 
gesitueerd. Deze structuur is een afgeleide van de doelmatige ontginning 
van het heidelandschap. Alleen ter plaatse van kruisingen is deze structuur 
soms ruimtelijk verbijzonderd middels groen en bebouwing. In het gebied 
van het kampenlandschap, ten zuidoosten van de genoemde lijn, is de 
structuur ‘losser’ en organischer; het stratenpatroon is meanderend en de 
aanliggende bebouwing is vaak gerend gesitueerd ten opzichte van de 
weg. De verschillen tussen beide landschappen zijn hiermee nog 
ervaarbaar in het dorpsbeeld. Dit draagt bij aan de ‘leesbaarheid’ van de 
geschiedenis van het dorp. 
 
Concluderend kan worden gesteld dat het waardevolle, karakteristieke 
dorpsbeeld van Uddel wordt bepaald door de volgende drie ruimtelijk-
cultuurhistorische lagen: het agrarisch kampenlandschap (middeleeuwen tot 
19

de
 eeuw), de jonge heideontginningen (19

de
 en eerste helft van de 20

ste
 

eeuw) en de laag van de kernvorming, met voorzieningen voor het dorp en 
het omliggende gebied (20

ste
 eeuw).  
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2 INVENTARISATIE, SELECTIE, WAARDERING 

 
Selectie en veldwerk 
Voor de inventarisatie en selectie is gebruik gemaakt van eerdere analyses 
van het dorp, met name de cultuurhistorische analyse uit 2009. Bovendien is 
aanvullend veldwerk en archiefonderzoek verricht. Het veldwerk vond plaats 
op 21 december 2010, 4 en 19 januari 2011. De gemeentelijke en 
rijksmonumenten zijn niet in de inventarisatie opgenomen omdat deze reeds 
afdoende zijn beschreven en beschermd. 
De niet beschermde objecten, die wel bepalend en waardevol zijn voor het 
ruimtelijke beeld van het projectgebied en die aanmerkelijke 
cultuurhistorische waarden bezitten worden getoetst aan de hand van een 
vijftal ruimtelijke en cultuurhistorische criteria. 
Er zijn drie ruimtelijke waarden, waarbij wordt ingezoomd van gebied, via 
ensemble op het object. Deze benadering sluit aan bij de ruimtelijke insteek 
van het project. De ruimtelijke waardering krijgt dus de nadruk. Op 
objectniveau zijn nog een criterium historische waarde en een op de 
verschijningsvorm gericht criterium toegevoegd.  
Waardevolle elementen van het erf en directe omgeving, zoals 
beeldbepalende bomen, lanen of singels, worden indien relevant in de 
puntsgewijze beschrijvingen genoemd, maar spelen in de waardering van de 
bebouwing geen directe rol. Evt. kunnen dergelijke waardevolle 
groenelementen wel op een andere manier in het bestemmingsplan worden 
opgenomen. (bijvoorbeeld als monumentale boom of als bestemming groen). 
Karakteristieke bijgebouwen op het erf worden wel expliciet genoemd. 
 
Ruimtelijke waarde 

1. Gebied: van belang als wezenlijk onderdeel of ondersteuning van de 
cultuurhistorische gebiedskarakteristiek; 

2. Ensemble: beeldondersteunend bij rijks- of gemeentelijke 
monumenten of als onderdeel van een waardevol historisch 
ensemble; 

3. Object: bijzondere betekenis voor het beeld ter plekke door 
beeldbepalende ligging, zichtlijnen, landmarkfunctie; 

Historische waarde 
4. Illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het dorp of het 

landschap 
Objectwaarde 

5. Belang vanwege authenticiteit, zeldzaamheid, functie en/of vorm; 
 
Er worden dus 5 criteria gehanteerd, waarbij -, 0, + of ++ kan worden 
gescoord.  
++ = hoge waarde 
+ = positieve waarde 
0 = neutrale waarde 
- = negatieve waarde 
In de objectenlijst is ieder object kort gekarakteriseerd en per criterium 
getoetst op de aanwezige kwaliteit. In de korte waardenomschrijving wordt 
duidelijk waarom een -, een 0, een + of een ++ wordt gescoord.  
 
Eindwaardering 
 
De optelsom van de scores leidt tot het formuleren van een eindwaardering: 
Hoge totaalwaarde (H): minimaal 2x ++ en 2x +; 
Positieve totaalwaarde (P): minimaal 3x + en 2x 0; 
Neutrale totaalwaarde (N): alles daaronder; 
 
Vanwege de “hoge ondergrens” van de veldselectie bevat het in dit rapport 
gepresenteerde overzicht geen panden, die een neutrale of negatieve 
totaalwaarde scoren. 
Minimaal tweemaal een ++ levert de eindwaardering “Hoge totaalwaarde” (H) 
op. Lagere scores leiden tot een “Positieve totaalwaarde” (P). 
 
Definitie totaalwaarden 
 
Hoge totaalwaarde 
Alle beschermenswaardige onderdelen (gebouwen, objecten en ensembles), 
die vanwege de voornamelijk hoge ruimtelijke waarden, historische waarden 
en objectwaarden van wezenlijk en onlosmakelijk belang zijn voor het 
projectgebied en zijn historisch-ruimtelijke gebiedskarakteristiek. 
Instandhouding van het gevelbeeld en/of hoofdvormen is noodzakelijk. 
Positieve totaalwaarde 
Alle karakteristieke onderdelen (gebouwen, objecten en ensembles) die 
vanwege de voornamelijk positieve ruimtelijke waarden, historische waarden 
en objecten van positieve betekenis zijn voor het projectgebied en zijn 
historisch-ruimtelijke gebiedskarakteristiek. Instandhouding van het 
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gevelbeeld en/of hoofdvormen is wenselijk. 
Neutrale totaalwaarde 
In deze inventarisatie niet van toepassing. 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 
Aardhuisweg 19 In oorsprong laat 19

de
-eeuws hallehuisboerderijtje met rieten kap, dat nieuw is opgetrokken 

en een gewijzigde gevelindeling heeft. Bijbehorend bakhuisje. Onderdeel van de 
lintbebouwing aan de Aardhuisweg, in de periferie van de dorpskern.    

1. Van groot belang voor het historische kampenlandschap (middeleeuwen-19
de

 eeuw) 
van Uddel, ten zuidoosten van de lijn Heegderweg/Elspeterweg/Garderenseweg; 

2. Maakt deel uit van een waardevol historisch ensemble, waartoe ook de als gm 
beschermde hallehuisboerderij op nr. 15 behoort; 

3. Zeer beeldbepalende ligging in een bocht van de Aardhuisweg, als onderdeel van de 
lintbebouwing; markante hoofdvom; 

4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorp Uddel, waar langs de 
Aardhuisweg enige agrarische clustervorming plaatsvond; 

5. Nieuw opgetrokken hallehuisboerderijtje met een gewijzigde gevelindeling, in 
hoofdvorm nog herkenbaar; 

 

++ + ++ ++ 0 H 

Aardhuisweg 22 

 

In oorsprong laat 19
de

-eeuws hallehuisboerderijtje met rieten kap, dat deels nieuw is 
opgetrokken en met een forse niet-oorspronkelijke dakkapel. Onderdeel van de lintbebouwing 
langs de Aardhuisweg, in de periferie van de dorpskern.   

1. Van groot belang voor het historische kampenlandschap (middeleeuwen-19
de

 eeuw) 
van Uddel, ten zuidoosten van de lijn Heegderweg/Elspeterweg/Garderenseweg; 

2. Maakt deel uit van een waardevol historisch ensemble, waartoe ook de als gm 
beschermde hallehuisboerderij op nr. 15 behoort; 

3. Zeer beeldbepalende ligging in een bocht van de Aardhuisweg, als onderdeel van de 
lintbebouwing; markante hoofdvom; 

4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorp Uddel, waar langs de 
Aardhuisweg enige agrarische clustervorming plaatsvond; 

5. Karakteristiek hallehuisboerderijtje, deels nieuw opgetrokken en met een later 
toegevoegde dakkapel, maar in hoofdvorm en gevelindeling goed herkenbaar; 

 

++ ++ ++ ++ + H 

Aardhuisweg 24 

 

In oorsprong laat 19
de

-eeuws hallehuisboerderijtje met rieten kap, dat deels nieuw is 
opgetrokken. Onderdeel van de lintbebouwing langs de Aardhuisweg, in de periferie van de 
dorpskern.   

1. Van groot belang voor het historische kampenlandschap (middeleeuwen-19
de

 eeuw) 
van Uddel, ten zuidoosten van de lijn Heegderweg/Elspeterweg/Garderenseweg; 

2. Maakt deel uit van een waardevol historisch ensemble, waartoe ook de als gm 
beschermde hallehuisboerderij op nr. 15 behoort; 

3. Zeer beeldbepalende ligging in een bocht van de Aardhuisweg, als onderdeel van de 
lintbebouwing; markante hoofdvorm; 

4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorp Uddel, waar langs de 
Aardhuisweg enige agrarische clustervorming plaatsvond; 

5. Karakteristiek hallehuisboerderijtje, deels nieuw opgetrokken, maar in hoofdvorm 
goed herkenbaar gebleven; 

++ ++ ++ ++ + H 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 
Aardhuisweg z.n. 

 

Trafohuisje (Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij) uit het interbellum, met een in 
de gevel aangebrachte tekststrook. Bestemd voor de electriciteitsvoorziening van het 
betreffende deel van Uddel, dat zich in deze periode steeds meer uitbreidde. Ligging in de 
periferie van de dorpskern.  

1. Van enig belang voor de historische kernvorming in het dorp Uddel in de 20
ste

 eeuw; 
2. Het object ligt vlakbij de als gm beschermde boerderij op nr. 15, maar is niet van 

wezenlijk belang voor de historische agrarische clustervorming aan de Aardhuisweg;  
3. Beeldbepalende ligging aan de Aardhuisweg, als onderdeel van de lintbebouwing; 
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorp Uddel, waar in de 20

ste
 

eeuw steeds meer verdichting plaatsvond; 
5. Karakteristiek trafohuisje uit het interbellum, van een vaker voorkomend type; in 

hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven;  

+ 0 + + + P 

Elspeterweg 62 

 

Als een landhuisje opgezette villa uit het midden van de 20
ste

 eeuw, bij de entree van het 
bedrijfsterrein van Alpuro. Het éénlaags pand heeft een rietgedekt schilddak.   

1. Van enig belang voor de historie van het 19
de

- en 20
ste

-eeuwse heide- en 
veenontginningsgebied ten noordwesten van de lijn 
Heegderweg/Elspeterweg/Garderenseweg;   

2. Het object vormt een wezenlijk onderdeel van een historisch ensemble van enkele 
markante landhuisachtige villa’s met rieten kap;   

3. Beeldbepalende ligging langs de Elspeterweg; markante opzet en vormgeving; 
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen langs de Elspeterweg – één van de vier 

hoofdwegen van Uddel – , waar in de 20
ste

 eeuw steeds meer lintbebouwing 
plaatsvond; 

5. Karakteristieke midden 20
ste

-eeuwse villa in cottage-stijl, in hoofdvorm en detaillering 
vrij gaaf bewaard gebleven; 

+ ++ + + + P 

Elspeterweg 68 Als een landhuisje opgezette villa uit het midden van de 20
ste

 eeuw. Het pand telt één 
bouwlaag en heeft een afgewolfd zadeldak met rietdekking. Gewijzigde detaillering.  

1. Van enig belang voor de historie van het 19
de

- en 20
ste

-eeuwse heide- en 
veenontginningsgebied ten noordwesten van de lijn 
Heegderweg/Elspeterweg/Garderenseweg; 

2. Het object vormt een wezenlijk onderdeel van een historisch ensemble van enkele 
markante landhuisachtige villa’s met rieten kap; 

3. Beeldbepalende ligging langs de Elspeterweg; markante opzet en vormgeving; 
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen langs de Elspeterweg – één van de vier 

hoofdwegen van Uddel – , waar in de 20
ste

 eeuw steeds meer lintbebouwing 
plaatsvond; 

5. Karakteristieke kleine villa uit het midden van de 20
ste

 eeuw; in hoofdvorm goed 
behouden gebleven, gewijzigde detaillering; 

+ ++ + + + P 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 
Elspeterweg 72 Als een landhuisje opgezette villa uit het midden van de 20

ste
 eeuw. Het pand telt één 

bouwlaag en heeft een afgewolfd zadeldak met riet. Ingrijpend gewijzigde detaillering.   
1. Van enig belang voor de historie van het 19

de
- en 20

ste
-eeuwse heide- en 

veenontginningsgebied ten noordwesten van de lijn 
Heegderweg/Elspeterweg/Garderenseweg; 

2. Het object vormt een wezenlijk onderdeel van een historisch ensemble van enkele 
markante landhuisachtige villa’s met rieten kap; 

3. Beeldbepalende ligging langs de Elspeterweg; markante opzet en vormgeving; 
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen langs de Elspeterweg – één van de vier 

hoofdwegen van Uddel – , waar in de 20
ste

 eeuw steeds meer lintbebouwing 
plaatsvond; 

5. Karakteristieke midden 20
ste

-eeuwse villa in cottage-stijl; in hoofdvorm goed 
behouden gebleven, maar sterk gewijzigde detaillering; 

+ ++ + + 0 P 

Elspeterweg 74 Als een landhuis opgezette villa uit het midden van de 20
ste

 eeuw. Het pand telt één bouwlaag 
en heeft een schilddak met rietdekking. Ingrijpend gewijzigde detaillering (kunststofroeden) en 
later toegevoegde garageboxen.  

1. Van enig belang voor de historie van het 19
de

- en 20
ste

-eeuwse heide- en 
veenontginningsgebied ten noordwesten van de lijn 
Heegderweg/Elspeterweg/Garderenseweg; 

2. Het object vormt een wezenlijk onderdeel van een historisch ensemble van enkele 
markante landhuisachtige villa’s met rieten kap; 

3. Beeldbepalende ligging langs de Elspeterweg; markante opzet en vormgeving; 
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen langs de Elspeterweg – één van de vier 

hoofdwegen van Uddel – , waar in de 20
ste

 eeuw steeds meer lintbebouwing 
plaatsvond; 

5. Karakteristieke midden 20
ste

-eeuwse villa in cottage-stijl; maar later uitgebouwd en 
sterk gewijzigde detaillering;  

+ ++ + + 0 P 

Elspeterweg 78 

 

Als een landhuis opgezette villa uit het midden van de 20
ste

 eeuw, genaamd Dennenoord. Het 
pand telt één bouwlaag en heeft een schilddak met rietdekking. Licht gewijzigde detaillering.  

1. Van enig belang voor de historie van het 19
de

- en 20
ste

-eeuwse heide- en 
veenontginningsgebied ten noordwesten van de lijn 
Heegderweg/Elspeterweg/Garderenseweg; 

2. Het object vormt een wezenlijk onderdeel van een historisch ensemble van enkele 
markante landhuisachtige villa’s met rieten kap; 

3. Beeldbepalende ligging langs de Elspeterweg; markante opzet en vormgeving; 
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen langs de Elspeterweg – één van de vier 

hoofdwegen van Uddel – , waar in de 20
ste

 eeuw steeds meer lintbebouwing 
plaatsvond; 

5. Karakteristieke midden 20
ste

-eeuwse villa in cottage-stijl, opvallend door zijn 
zorgvuldige opzet en vormgeving; gaaf bewaarde hoofdvorm, slechts geringe 
detailwijzigingen; 

+ ++ + + ++ H 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 
Garderenseweg 1 

 

Winkel/woonhuis in een zakelijke trant uit omstreeks 1935, op de hoek van de 
Garderenseweg en de Aardhuisweg. Het pand is éénlaags en heeft een zadeldak. De 
winkelfunctie ging verloren, maar de winkelpui (zijde Aardhuisweg) bleef behouden.  

1. Van enig belang voor de historische kernvorming van het dorp Uddel in de 20
ste

 
eeuw, met voorzieningen voor dorp en omgeving; 

2. Maakt deel uit van een waardevol historisch ensemble, waartoe ook de als gm 
beschermde panden aan de Aardhuisweg 1 en de Garderenseweg 2 (kerk) behoren; 

3. Beeldbepalende ligging op het kruispunt van de 
Garderenseweg/Aardhuisweg/Harderwijkerweg/Elspeterweg in de dorpskern; 

4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorpshart, waar zich in de 20
ste

 
eeuw enkele bescheiden voorzieningen concentreerden; 

5. Karakteristiek winkel/woonhuis uit het interbellum, van een vaker voorkomend type; 
in hoofdvorm en detaillering vrij gaaf behouden gebleven; 

+ ++ ++ + + H 

Garderenseweg 3  

 

In 1950-1951 in opdracht van E. van Renselaar uit Uddel gebouwd pand, naar ontwerp van 
het Apeldoornse architectenbureau J. Kluitenberg. Opzet als een tweelaags woonhuis met 
een (post)kantoor, bereikbaar via een portiek met afzonderlijke ingangen. Delftse Schooltrant. 

1. Van belang voor de historische kernvorming van het dorp Uddel in de 20
ste

 eeuw, 
met voorzieningen voor dorp en omgeving; 

2. Maakt deel uit van een waardevol historisch ensemble, waartoe ook de als gm 
beschermde panden aan de Aardhuisweg 1 en de Garderenseweg 2 (kerk) behoren; 

3. Beeldbepalende ligging langs de Garderenseweg; onderdeel lintbebouwing; 
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorpshart, waar zich in de 20

ste
 

eeuw enkele bescheiden voorzieningen concentreerden; 
5. Karakteristiek woonhuis met voormalig (post)kantoor in Delftse Schooltrant, met een 

markante inpandige portiek met bogen en sierkolom; in hoofdvorm en detaillering 
goed behouden gebleven;   

++ ++ + + ++ H 

Garderenseweg 11-13 

 

Als boerderij opgezette dubbele woning uit omstreeks 1910. Het pand is uitgevoerd volgens 
het hallehuistype, met een hoog zadeldak. Links een latere uitbouw, detailwijzigingen.  

1. Van groot belang voor het historische kampenlandschap van Uddel, ten zuidoosten 
van de lijn Heegderweg/Elspeterweg/Garderenseweg; 

2. Ligging schuin tegenover, maar op enige afstand van de als gm beschermde kerk 
aan de Garderenseweg 2; 

3. Beeldbepalende ligging langs de Garderenseweg, tegenover de hierop aansluitende 
Van Waalswijkweg; 

4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen langs de Garderenseweg, waar de 
boerderij nog refereert aan de vroegere agrarische activiteiten in het dorp;   

5. Karakteristieke vroeg 20
ste

-eeuwse boerderij volgens het hallehuistype, met enig 
siermetselwerk; later uitgebouwd en met detailwijzigingen;  

 
       

++ + ++ ++ + H 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 
Garderenseweg 21 

 

Als een landhuisje opgezette woning uit 1940, in opdracht van D. Beekman ontworpen door 
H. Verkerk uit Apeldoorn. Het pand telt één bouwlaag en heeft een afgewolfd zadeldak met 
pannendekking. Links een lagere uitbouw met schilddak. Gaaf bewaard gebleven karakter.  

1. Van enig belang voor de historische kernvorming van Uddel in de 20
ste

 eeuw, met 
geleidelijk toenemende verdichting langs de hoofdwegen; 

2. Ligging vlakbij de als rm beschermde kerk aan de Garderenseweg 29, maar door 
tussenliggende bebouwing hiervan gescheiden; 

3. Beeldbepalende ligging langs de Garderenseweg;  
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen langs de Garderenseweg, waar in de 

20
ste

 eeuw steeds meer lintbebouwing met dorpswoningen ontstond; 
5. Karakteristieke villa uit het late interbellum, zorgvuldig vormgegeven in een 

traditioneel-zakelijke trant; in hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven;  
      

+ + + + ++ P 

Garderenseweg 29 

 

In 1957-1958 door B. ten Pas uit Apeldoorn gebouwde gereformeerde kerk in Delftse 
Schoolstijl. Karakteristieke opzet met stenen dakruiter en roosvenster. Vanwege de luidklok 
als rm beschermd. Aan de rechterzijde is het bouwwerk recentelijk uitgebreid.  

1. Van belang voor de historische kernvorming van het dorp Uddel in de 20
ste

 eeuw, 
met voorzieningen voor dorp en omgeving; 

2. De kerk met monumentale luidklok vormt een waardevol historisch ensemble, maar 
ligt niet in de onmiddellijke nabijheid van beschermde objecten;  

3. Beeldbepalende ligging langs de Garderenseweg, tegenover de hierop aansluitende 
Uttilochweg;  

4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen langs de Garderenseweg, waar zich in 
de 20

ste
 eeuw in de periferie van het dorpshart diverse voorzieningen ontwikkelden;  

5. Karakteristiek kerkgebouw uit de jaren 1950, ondanks de latere uitbouw (in dezelfde 
stijl) zowel in hoofdvorm als detaillering gaaf behouden gebleven;  

++ + ++ ++ ++ H 

Garderenseweg 37-43 

 

Vleugel uit 1960-1969 van de scholengemeenschap Jacobus Fruytier, die verder uit jongere 
(niet in de waardering meegenomen) bebouwing bestaat. De vleugel is gebouwd door Chr. 
van Heelsbergen. Gaaf karakter, maar de betonsculptuur boven de portiek is verdwenen.  

1. Van enig belang voor de historische kernvorming van het dorp Uddel in de 20
ste

 
eeuw, met voorzieningen voor dorp en omgeving; 

2. Ligging naast de als rm beschermde boerderij aan de Garderenseweg 65, maar 
typologisch en stilistisch wijken deze objecten sterk van elkaar af; 

3. Beeldbepalende ligging langs de Garderenseweg, op de hoek van een haaks op het 
hoofdtracé gelegen deel van de weg; 

4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen langs de Garderenseweg, waar zich in 
de 20

ste
 eeuw diverse (deels boven-locale) voorzieningen ontwikkelden; 

5. Karakteristiek schoolgebouw in een functionalistische trant uit de jaren 1960, zowel 
in de detaillering als in de hoofdvorm overwegend gaaf behouden gebleven; 

 

+ + + + ++ P 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 
Garderenseweg 4 

 

In 1956 door architect A. van der Linden tegelijk met de bijbehorende kerk (1955) gebouwde 
pastorie. Karakteristieke opzet in een modernistische trant, met traditionele motieven zoals 
een pannendak en gemetselde gevels. Deels één- deels tweelaags. 

1. Van enig belang voor de historische kernvorming van het dorp Uddel in de 20
ste

 
eeuw, met voorzieningen voor dorp en omgeving; 

2. Ligging naast de als gm beschermde kerk aan de Garderenseweg 2; maar als 
onderdeel van het kerkelijke ensemble niet als pastorie te herkennen;   

3. Maakt deel uit van de lintbebouwing langs de Garderenseweg, maar niet direct in het 
oog vallend; 

4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorpshart, waar zich in de 20
ste

 
eeuw enkele bescheiden voorzieningen concentreerden;  

5. Als een pastorie gerealiseerd woonhuis uit de jaren 1950, dat in deze betekenis 
evenwel niet als zodanig kan worden herkend;   

 

+ + 0 + 0 P 

Garderenseweg 26 

 

In 1936 in een traditioneel-zakelijke trant gebouwd veldwachtershuis. Een gevelsteen in de 
voorgevel verwijst nog altijd naar de oorspronkelijke functie. Eénlaags opzet met een 
pannengedekt zadeldak en achterbouw.  

1. Van belang voor de historische kernvorming van het dorp Uddel in de 20
ste

 eeuw, 
met voorzieningen voor dorp en omgeving; 

2. Ligging schuin tegenover de als rm beschermde kerk aan de Garderenseweg 29; 
3. Beeldbepalende ligging langs de Garderenseweg;  
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorpshart, waar zich in de 20

ste
 

eeuw enkele bescheiden voorzieningen concentreerden; 
5. Karakteristieke (vrml.) veldwachterswoning in Delftse Schooltrant, als zodanig 

herkenbaar door een gevelsteen met wapenschild en tekst; in hoofdvorm en 
detaillering goed behouden gebleven; 

  

++ + + ++ ++ H 

Harderwijkerweg 30-32-34 

 

Links een bedrijfsschuur (34), in het midden een door architect H. Verkerk gebouwd woonhuis 
uit 1933(32), rechts een voormalige maalderij uit ca. 1900 (30). De schuur zal iets later dan de 
woning zijn gebouwd. De woning en de schuur ondergingen enige wijziging/venieuwing.  

1. Van belang voor de historie van het 19
de

- en 20
ste

-eeuwse heide- en 
veenontginningsgebied ten noordwesten van de lijn 
Heegderweg/Elspeterweg/Garderenseweg; 

2. De drie objecten vormen een waardevol historisch ensemble;  
3. Beeldbepalende ligging op de hoek van de Harderwijkerweg en de Veenkamp; 
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorp Uddel, waar zich in de 20

ste
 

eeuw in de periferie van de dorpskern enkele bescheiden voorzieningen (maalderij) 
concentreerden; 

5. Karakteristiek en redelijk gaaf bewaard gebleven historisch ensemble; vooral de 
woning onderging enkele wijzigingen, maar goed herkenbaar authentiek karakter;   

    

++ ++ + ++ + H 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 
Harderwijkerweg 30 

 

Idem.  
 

  

      

Harderwijkerweg 32 

 

Idem.        

Noord Riezenweg 25 

 

Boerderij uit ca. 1935, opgezet volgens het hallehuistype, met een pannengedekt afgewolfd 
zadeldak. Links een bijbehorend bakhuisje, rechts een latere (buiten de waardering 
gehouden) bijbouw. Vrij gaaf karakter.  

1. Van belang voor de historie van het 19
de

- en 20
ste

-eeuwse heide- en 
veenontginningsgebied ten noordwesten van de lijn 
Heegderweg/Elspeterweg/Garderenseweg; 

2. In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich geen beschermde objecten; 
3. Beeldbepalende ligging tegenover de Binnenveldweg; onderdeel lintbebouwing; 
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorp Uddel, waar tijdens het 

interbellum in het vroegere heide- en veengebied diverse boerderijen zijn gebouwd; 
5. Karakteristieke boerderij uit het interbellum volgens het streekeigen hallehuistype; 

enige detailwijzigingen, maar gaaf bewaard gebleven hoofdvorm; 
     

++ 0 + ++ + H 



 
 
 
 
 
 

Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering bebouwing Uddel dorp, Apeldoorn II mei 2011 II blad  15 

Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 
Noord Riezenweg 28 

 

Boerderij uit ca. 1935, opgezet volgens het hallehuistype, met een pannengedekt afgewolfd 
zadeldak. Links een latere (buiten de waardering gehouden) bijbouw. Redelijk gaaf karakter.  

1. Van enig belang voor de historie van het 19
de

- en 20
ste

-eeuwse heide- en 
veenontginningsgebied ten noordwesten van de lijn 
Heegderweg/Elspeterweg/Garderenseweg; 

2. In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich geen beschermde objecten; 
3. Beeldbepalende ligging; onderdeel lintbebouwing; 
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorp Uddel, waar tijdens het 

interbellum in het vroegere heide- en veengebied diverse boerderijen zijn gebouwd; 
5. Karakteristieke boerderij uit het interbellum volgens het streekeigen hallehuistype; 

enige detailwijzigingen, maar gaaf bewaard gebleven hoofdvorm; 
  

+ 0 + ++ + P 

 
 
 
 
 


