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1 INLEIDING 
 
Rapportage   
Dit rapport bevat de resultaten van een cultuurhistorische inventarisatie van 
niet beschermde bebouwing in het bestemmingsplangebied Buitengebied 
Beekbergen-Loenen, in de gemeente Apeldoorn. Dit omvat het gebied ten 
zuiden van de A1, naar het zuiden toe reikende tot aan de grens van de 
gemeenten Arnhem en Rozendaal. Deze rapportage vormt een aanvulling 
op de Cultuurhistorische Analyse (CHA) Buitengebied Beekbergen & 
Loenen uit 2010 (SB4). 
 
Op basis van eerdere inventarisatierondes en analyses alsmede hernieuwd 
veldwerk is een selectie gemaakt van objecten, die bepalend en waardevol 
zijn voor het ruimtelijke beeld van het gebied en die aanmerkelijke 
cultuurhistorische waarden bezitten. Deze objecten worden in dit rapport 
gewaardeerd op cultuurhistorische en ruimtelijke waarden, onder andere 
aan de hand van de gebiedskarakteristiek. 
De resultaten dienen als input voor het nieuwe bestemmingsplan voor het 
Buitengebied Beekbergen-Loenen. Hierin zullen het bepalende en 
waardevolle ruimtelijke beeld en de cultuurhistorische kwaliteiten een 
verankering krijgen. Het doel is het behoud van een herkenbaar en voor het 
betreffende gebied karakteristiek beeld, waarin de historische gelaagdheid 
en het onderscheiden karakter van de deelgebieden 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 objecten, aangevuld met de 
uitkomsten van de waardering en de conclusie. De onderzoeksresultaten 
zijn tevens verwerkt op de bijgevoegde waardenkaart. Op deze kaart zijn 
ook de gemeentelijke en rijksmonumenten aangegeven. 
 
Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de historische karakteristiek 
van het gebied. Deze karakteristiek dient als kader voor de waardering van 
de objecten verderop in dit rapport. In deze beschrijving ligt de nadruk op 
bijzondere en waardevolle kenmerken. De tekst is grotendeels gebaseerd 
op voornoemde Cultuurhistorische Analyse (CHA) Buitengebied 
Beekbergen & Loenen uit 2010. Daarnaast is aansluiting gezocht bij de 
relevante hoofdstukken in het Groot Apeldoorns Landschapskookboek en 
het Klein Apeldoorns Dorpenkookboek. Deze beide kookboeken zijn 

handreikingen voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe 
ontwikkelingen, en verkeren beide vooralsnog in conceptfase. Bovendien is 
gebruik gemaakt van de inventarisatiebundel van de waardevolle 
bebouwing en structuren in de dorpen en het buitengebied van Apeldoorn, 
uit 1993. 
 
 
Gebiedskarakteristiek Buitengebied Beekbergen-Loenen 
 
Ligging en eerste indruk 
Het bestemmingsplangebied  van het buitengebied Beekbergen-Loenen 
wordt langs de noordzijde begrensd door de A1 en langs de zuidzijde door 
de gemeentegrenzen van Arnhem en Rozendaal. De oostgrens wordt 
gevormd door het Apeldoorns Kanaal. Langs de westzijde bevindt zich de 
Arnhemseweg, met een uitloper naar het gebied van Engeland en 
Bruggelen. Het gebied vormt de overgang van de beboste oostelijke flanken 
van de Veluwe-stuwwal naar de lager gelegen gronden van het grotendeels 
open landschap van de IJsselvallei. Karakteristiek voor het westelijke deel 
van het gebied zijn de aldaar op de stuwwalflank gelegen bossen en 
heidevelden van onder meer Bruggelen, de Schalterberg, de Scherpenberg, 
het Loenense Bos en de Loenermark. In de meer oostelijk gelegen 
gebiedsdelen vinden we agrarische gronden met onderaan tegen de 
stuwwalrand gelegen oude open akkercomplexen in de directe omgeving 
van de flankesdorpen Beekbergen, Lieren en Loenen, met kleine 
buurtschappen als Engeland, Oosterhuizen en Zilven. Helemaal tegen de 
oostgrens van het gebied bevinden zich de 19de- en 20ste-eeuwse 
heideontginningen in de laaggelegen broeklanden.  
 
Ontwikkeling landschap, enken, heide, broekland 
De dorpen en buurtschappen in het gebied hebben een agrarische 
oorsprong en danken hun ontstaan en ontwikkeling in belangrijke mate aan 
de specifieke kenmerken van het bodem- en waterlandschap. Het zijn 
flankesdorpen die op de flanken van de stuwwal liggen, in het 
overgangsgebied tussen de Veluwse heuvelrug en de IJsselvallei. Het 
geaccidenteerde terrein van de stuwwalflanken en de beekdalen van de 
Oude Beek (Beekbergsche Beek) en de Loenensche Beek zijn nog steeds 
markante en duidelijk herkenbare elementen in het landschap. De 
gevarieerde terreingesteldheid met dekzanden en beekdalen is er een 
gunstige conditie voor de occupatie geweest.  
 



 
 
 
 

 
 

Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing in buitengebied Beekbergen/Loenen II maart 2016 II blad 5 

De nederzettingen Engeland, Beekbergen, Loenen en Zilven worden al 
rond de negende eeuw vermeld. Vanaf deze periode werden de gunstig 
gelegen middelhoge gronden op de flank van de Veluwe-stuwwal vrijwel 
permanent voor akkerbouw gebruikt. De akkers werden bemest met 
plaggen die op de hei of in het bos werden gestoken, en die veelal in 
schaapskooien werden gelegd om ze te vermengen met de schapenmest. 
De schapen werden in kuddes geweid op de hei, die was gelegen op de 
hogere gronden van de Veluwe en in de natte randzone. De lager gelegen 
natte gronden langs de beken en verder gelegen naar het oosten werden 
veelal gebruikt als wei- en hooiland.  
Eeuwenlang werden de landbouwgronden, maar ook de heidevelden, de 
bossen en de broeklanden gezamenlijk beheerd door de 
boerengemeenschappen die waren georganiseerd in de Lierdermark, de 
Loenermark en de Silvermark. In de Loenermark hebben de eigenaars van 
het landgoed Ter Horst een belangrijke rol gespeeld. De Hackforts hebben 
veel aan de ontwikkeling van Loenen en omgeving bijgedragen, onder meer 
door de stichting van een kapel (16de eeuw) en watermolens (17de eeuw).  
De oude akkercomplexen – ook wel enken genoemd – werden begrensd 
door met hakhout begroeide enkwallen, die dienden om het wild buiten de 
akkers te houden. Zowel bij Loenen/Zilven als bij Beekbergen/Bruggelen 
zijn grote delen van die enkwallen en daarnaast gelegen grachten bewaard 
gebleven. Ook oude wegen, paden en schaapsdriften zijn voor een groot 
deel behouden gebleven.  
Langs de oostrand van het gebied bevonden zich de lage en natte 
broeklanden, die pas vanaf halverwege de 19de eeuw intensiever werden 
ontgonnen voor agrarisch gebruik. Deze jonge ontginningen kenmerken 
zich door rationele, rechtlijnige verkavelingsstructuren. Een relatief vroege 
ontginning van lager gelegen grond was het noordoosten van Loenen 
gelegen Veldhuizen dat al in de 18de eeuw was ontgonnen met een 
rechtlijnige structuur.  
Met de uitvinding van de kunstmest in de 19de eeuw kwam een einde aan 
het houden van schapen die voor de nodige mest zorgden. De heidevelden 
aan de westkant van het gebied raakten overbodig en werden net als de 
zandverstuivingen bebost. Dit gebeurde voor een deel door particuliere 
grootgrondbezitters die na de ontbinding van de marken landgoederen 
stichtten, zoals bijvoorbeeld het Spelderholt (1908). Nog steeds worden de 
bossen van het Spelderholt en ook het Bruggelerholt gekenmerkt door de 
rechte en rationele structuren die daarbij werden gehanteerd.  
Slechts enkele stukken heide en zandverstuiving zijn tegenwoordig nog 

aanwezig. Ze zijn te vinden in het natuurgebied de Loenermark en in het 
uitgestrekte Loenensche Bos. In de Loenermark is in 1956 aan de 
Droefakkers een voor 150 schapen bestemde schaapskooi gebouwd. De 
schapen begrazen de hier in de bosrijke omgeving gelegen heideterreinen. 
 
Ontwikkeling nederzettingen   
Tot de 20ste eeuw bestond de bebouwing in de omgeving van Beekbergen 
en Lieren hoofdzakelijk uit (clusters) boerderijen langs enkele hoofdroutes 
in het open landschap tussen de enk en het beekdal. Zo bevindt zich ten 
zuidwesten van Oosterhuizen op de enk bij de aansluiting van de Molenberg 
op de Wittekruisweg nog steeds een groepje historische boerderijen, dat 
een goed beeld geeft van een kleine buurtschap. 
De verbetering en uitbreiding van de infrastructuur in de 19de eeuw 
(straatweg, kanaal, spoor) bracht enige economische voorspoed. Daarna 
ontwikkelde vooral Beekbergen zich tot een compacte dorpskern met 
voorzieningen voor dagelijks levensonderhoud en voor recreatie. Engeland, 
Lieren en Oosterhuizen behielden grotendeels hun agrarische 
verschijningsvorm. 
De oude enkgronden bij Engeland worden deels nog gekenmerkt door 
houtwallen en groenopstanden, waardoor het landschap een geslotener 
indruk maakt dan de open enk tussen Beekbergen en Lieren/Oosterhuizen. 
Tussen de groenopstanden staat de bebouwing verspreid, met name langs 
de Engelanderweg. Ook in de jonge ontginningen van het Beekbergsche 
Broek (ten noorden van de Oude Beek) en in het gebied ten oosten van 
Oosterhuizen vinden we verspreide bebouwing met her en der stroken 
opgaand groen.  
Te Loenen en Zilven bestond de bebouwing aanvankelijk uit kleine groepen 
boerderijen rond brinken aan de weg van Beekbergen naar Eerbeek. De 
overige bebouwing lag verspreid op de rondom de dorpen gelegen enken. 
Loenen ontwikkelde zich vanaf de 19de eeuw steeds meer tot een plaats 
met bescheiden kernfuncties voor de omgeving, maar ook Zilven onderging, 
net als de overige nederzettingen in het gebied, een voortschrijdende 
verdichting qua bebouwing.  
 
Proto-industriële bedrijvigheid 

In de omgeving van Ugchelen (in het uiterste noordwesten van het gebied), 
Engeland en Loenen komen veel zogenaamde kwelbronnen voor, plekken 
aan de voet van de Veluwestuwwal, waar het water vrijwel aan de 
oppervlakte komt. Dit water werd vanaf de late middeleeuwen aangeboord 
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door middel van zogenaamde sprengkoppen, en via kunstmatig gegraven 
en opgeleide beekjes naar nieuwgebouwde watermolens geleid. 
Deze sprengenbeken (de Ugchelsche Beek, de Oude of Beekbergsche 
Beek en de Loenensche en Zilvensche Beek) vormden vanaf de late 16de 
eeuw de belangrijkste krachtbron voor de ontluikende papierindustrie, die 
zich gestaag ontwikkelde en een belangrijke inkomstenbron ging vormen. 
In het midden van de 17de eeuw telde een plaats als Loenen maar liefst 
negen papiermolens.  
De vele watermolens zorgden voor een belangrijke proto-industriële 
ontwikkeling in het gebied. Van enkele molens zijn aanzienlijke resten 
behouden gebleven. Verschillende molens zijn opgegaan in moderne 
papier- en kartonnagefabrieken. Andere watermolens werden in de 19de 
eeuw omgevormd tot wasserijen, die tot ver in de 20ste eeuw dienst hebben 
gedaan. Een voorbeeld hiervan is de Hunekamp aan de Imbosweg bij 
Zilven. Aan de Eerbeekseweg, eveneens bij Zilven, staat het restant van de 
vroegere Zilvense Korenmolen, die in 1913 na brand tot een meel- en 
graanhandel is omgevormd.  
 
Apeldoorns Kanaal en Lokaalspoorweg Apeldoorn-Dieren 
Tussen 1858 en 1884 werd het kanaal van Apeldoorn naar Dieren 
aangelegd, dat de oostelijke grens van het gebied vormt. Dit gedeelte van 
het Apeldoorns Kanaal sloot aan op het oudere deel dat vanaf Apeldoorn 
noordwaarts naar Hattem liep, en dat al in 1829 gereed was gekomen.  
De Loenensche en Beekbergsche Beken werden via duikers onder het 
kanaal doorgeleid. Voor het verkeer werden zeven draai- en ophaalbruggen 
aangelegd. Om het kanaal van voldoende water te voorzien werden de 
Oosterhuizer-, de Veldhuizer- en de Vrijenbergerspreng gegraven. Op den 
duur zouden zich langs het kanaal verschillende bedrijven vestigen, onder 
meer bij Veldhuizen en Oosterhuizen. Zo kwam er onder meer de 
kalkzandsteenfabriek Alba, die er zich in 1906 vestigde. Sinds 1973 is het 
kanaal niet meer bevaarbaar (vaste bruggen).  
In 1887 werd de spoorlijn Zwolle-Apeldoorn-Dieren officieel geopend. Deze 
zogenaamde “Koning Willem III-lijn” werd druk gebruikt voor zowel 
passagiers- als goederenvervoer. Vooral de hout- en papierindustrie 
profiteerde ervan. Bij het later verdwenen station van Loenen aan de 
Hoofdweg ontstond een klein economisch knooppunt. In 1947 werd het 
reguliere personenvervoer beëindigd, maar het goederenvervoer duurde 
voort tot 1984. Tegenwoordig is het traject Apeldoorn-Dieren in gebruik bij 
de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij die er een toeristische treindienst 
exploiteert, met een depot bij het station Beekbergen (Lieren). 

 
Vestiging van instellingen en recreatievoorzieningen 
Door de dunbevolkte en groene omgeving en door de goedkope grond 
vormde de Veluwe een aantrekkelijke vestigingsplaats voor psychiatrische 
inrichtingen, sanatoria, rusthuizen en vakantiekolonies voor ‘stadse 
bleekneusjes’. Vooral tuberculosepatiënten en zenuwzieken hadden baat 
bij een langdurig verblijf in een natuurlijke omgeving met gezonde lucht, zo 
ver mogelijk verwijderd van de rumoerige en ziekmakende stad. Daarom 
vestigde zich een groot aantal (medische) instituten in de bosrijke gebieden 
ten zuiden van  Beekbergen (centraal in het land gelegen!), vooral langs de 
Loenenseweg. 
Door het natuurschoon vormen de bossen in het gebied bovendien al ruim 
een eeuw een toeristische trekpleister. Aanvankelijk waren vooral de 
pensions in trek bij gegoede burgers. Daarna werden de campings en de 
huisjesparken populair bij het grote publiek. In en rond de dorpen bevinden 
zich relatief veel hotels, vakantieparken, restaurants en andere recreatieve 
voorzieningen. De door recreatie- en natuurterreinen gekenmerkte bossen 
vormen in het gebied nog altijd een contrast ten opzichte van de sterk 
agrarische gebieden van enken en de graslanden.   
 
 
Wonen in het groen 
De landschappelijke schoonheid van het gebied in combinatie met de 
nabijheid van de stad Apeldoorn werd in de 20ste eeuw zeer gewaardeerd. 
De Veluwe groeide uit tot één van de belangrijkste recreatiegebieden van 
Nederland. Met name nabij de rand van de bossen zien we de belangstelling 
voor het buitenwonen geïllustreerd door verschillende villa’s en landhuizen. 
Ze zijn karakteristiek voor de vanaf circa 1900 te volgen ontwikkelingen. 
Sinds halverwege de 20ste eeuw verloren veel agrarische gebouwen hun 
oorspronkelijke functie, waaronder oude hallehuisboerderijtjes. Deze 
werden vaak omgevormd tot burgerwoningen.  
 
 
Het waardevolle, karakteristieke beeld van het landschap van het 
bestemmingsplangebied wordt bepaald door de volgende ruimtelijk-
cultuurhistorische lagen met de bijbehorende objecten:  
 

- het oude agrarische landschap van enken, enkwallen, houtwallen 
en boerderijen (middeleeuwen tot 19de eeuw) rondom de 
flankesdorpen Beekbergen, Lieren en Loenen, met de 
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buurtschappen Engeland, Oosterhuizen en Zilven;  
- de buurtschappen  Engeland, Oosterhuizen en Zilven, met 

clustering van in oorsprong grotendeels agrarische bebouwing en 
uitwaaierende bebouwing daarbuiten; 

- het proto-industriële systeem van sprengenbeken, watermolens en 
wasserijen van de Oude Beek/Beekbergsche Beek en Loenensche 
Beek; 

- het landgoed Ter Horst en de vanouds daarbij behorende 
ontginningen in de omgeving;  

- de relatief jonge ontginningen (18de-20ste eeuw) in de laaggelegen 
broekgebieden tegen de oostelijke grens van het gebied bij 
Beekbergen, Lieren en Loenen, met rechtlijnige wegen en 
verkavelingsstructuren; 

- de 19de-eeuwse infrastructuur van het Apeldoorns Kanaal en het 
spoor van Apeldoorn naar Dieren, met de hierbij behorende 
objecten; 

- de op de oostelijke flanken van de Veluwe-stuwwal gelegen bossen 
en heidevelden van onder meer Bruggelen, de Schalterberg, de 
Scherpenberg, het Loenense Bos en de Loenermark, waar de 
heideterreinen en zandverstuivingen vanaf de late 19de eeuw 
grotendeels werden bebost; 

- de oostelijke randzone van de uitgestrekte bossen als 
vestigingsplek van gezondheidsinstellingen en recreatieve 
accommodaties vanaf de late 19de eeuw; 

- de oostelijke randzone van de bossen als vestigingsplaats voor 
gegoeden, met landgoederen, kleine landhuizen en villa’s vanaf de 
late 19de eeuw; 
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2 INVENTARISATIE, SELECTIE, 
WAARDERING 

 
Selectie en veldwerk 
Voor de inventarisatie en selectie is gebruik gemaakt van eerdere analyses 
en inventarisaties van Beekbergen, Lieren en Loenen, met name de 
cultuurhistorische analyse uit 2010. Bovendien is aanvullend veldwerk en 
archiefonderzoek verricht. Het veldwerk vond plaats op 5, 6 en 26 
september 2011. De (potentiële) gemeentelijke en rijksmonumenten zijn 
niet in de inventarisatie opgenomen omdat deze via de Monumentenwet / -
verordening worden / zijn 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 geïnventariseerd. Het gaat 
daarbij enkel om waardevolle bebouwing van vóór 1970, omdat het 
beschermingsbeleid van de gemeente tot dat jaar reikt. De inventarisatie is 
uitgevoerd vanuit openbaar toegankelijk gebied, want volgens het 
vastgestelde beleid kunnen alleen objecten die vanuit openbaar 
toegankelijk gebied bepalend en waardevol zijn voor het ruimtelijke beeld 
als Karakteristiek worden opgenomen in het bestemmingsplan. Deze 
objecten 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 enkel object dat een neutrale totaalwaarde 
scoort.  
 
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: in principe via de aanduiding Karakteristiek in 
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het bestemmingsplan. 
 
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 gevelbeeld en/of hoofdvormen is wenselijk. 
 
Neutrale totaalwaarde 
Overige historische onderdelen in deze quickscan, die voor de 
ontwikkelingsgeschiedenis van het projectgebied van beperkt belang zijn, 
een geringe architectuurhistorische waarde bezitten en ten hoogste een 
neutrale of positieve betekenis voor het straatbeeld bezitten. De waarde is 
niet dusdanig, dat instandhouding van het gevelbeeld en/of hoofdvormen 
noodzakelijk is. 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Achterste Kerkweg 75, Oosterhuizen 

 

Vermoedelijk uit circa 1800 daterende boerderij met vrijstaande schuur uit omstreeks 
1900. Opgezet volgens het hallehuistype, met een deels in riet gedekte kap. Het gebouw 
is geheel omgevormd tot een woning en onderging enkele vernieuwingen.  

1. Van groot belang als onderdeel van de buurtschap Oosterhuizen, met een 
cluster van agrarische bebouwing langs de doorgaande wegen;  

2. Maakt tezamen met Molenberg 42 en 44 deel uit van een klein ensemble van 
historische boerderijen aan de rand van Oosterhuizen; 

3. Tamelijk beeldbepalende ligging in de bocht van een doorgaande weg; 
4. Illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het van oorsprong sterk 

agrarische Oosterhuizen;   
5. In hoofdvorm goed bewaard voorbeeld van een traditionele hallehuisboerderij; in 

detaillering enigszins gemoderniseerd; 

++ ++ ++ + + H 

Achterste Kerkweg 85, Oosterhuizen 

 

Karakteristieke houten schuur op het terrein van de woning aan de Achterste Kerkweg 
85. De schuur dateert vermoedelijk uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Eénlaags 
opzet met een pannengedekt zadeldak, veelruits ramen en aan de voorkant een inrit.  

1. Van enig belang als onderdeel van de buurtschap Oosterhuizen, met een 
cluster van agrarische en bedrijfsbebouwing langs de doorgaande wegen; 

2. Maakt tezamen met de naastgelegen woning deel uit van een klein ensemble, 
als onderdeel van de historische lintbebouwing langs de Achterste Kerkweg; 

3. Markante hoofdvorm, maar door de terugwijkende ligging achterin een tuin van 
geringe beeldbepalende waarde; 

4. Als een oude bedrijfsschuur enigszins illustratief voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van Oosterhuizen;  

5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering goed bewaard gebleven; 

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

Achterste Kerkweg 89-91, Oosterhuizen 

 

Karakteristieke 19de-eeuwse hallehuisboerderij (links op de foto) die geheel als woning in 
gebruik is genomen, maar waarvan het authentieke karakter goed behouden bleef. 
Ligging aan de rand van de bebouwde kom, direct rechts een jongere schuur.  

1. Van groot belang als onderdeel van de buurtschap Oosterhuizen, met een 
cluster van agrarische bebouwing langs de doorgaande wegen; 

2. Maakt tezamen met de vlakbij gelegen (vrml.) boerderij aan het Kanaal Zuid 306 
deel uit van een markant historisch ensemble; 

3. Door zijn markante hoofdvorm en door de ligging direct aan de straat is dit 
ensemble van boerderij en schuur zeer beeldbepalend voor zijn omgeving;  

4. Als historische hallehuisboerderij met naastgelegen schuur is dit ensemble van 
belang voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het van oorsprong sterk 
agrarische Oosterhuizen;   

5. In hoofdvorm goed bewaard voorbeeld van een traditionele hallehuisboerderij; in 
detaillering enigszins gemoderniseerd en met jongere schuur; 

++ + ++ + + H 

Arnhemseweg 621, Beekbergen 

 

In 1931 i.o.v. A. Kool door M.H. Kleingeld en C. van Iwaarde in cottagetrant ontworpen 
landhuisje, als onderdeel van een strook lintbebouwing aan de Arnhemseweg en 
tegenwoordig tot een camping behorende (Berkenrode). Anderhalflaags pand met een 
afgewolfd en rietgedekt zadeldak.  

1. Van enig belang als onderdeel van de bosrijke omgeving van Beekbergen als 
vestigingsplaats voor gegoeden, met kleine landhuizen en villaatjes; 

2. Het pand maakt geen deel uit van een specifiek waardevol ensemble;  
3. Door zijn oriëntatie op de openbare weg en  de markante hoofdvorm is het pand 

enigszins beeldbepalend voor zijn omgeving;  
4. Het pand is in enige mate illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het 

gebied; 
5. Van enig belang als markant en in redelijk gave staat bewaard gebleven 

voorbeeld van een riet gedekt landhuisje uit het Interbellum; 

+ 0 + + + P 

Arnhemseweg 625-639, Beekbergen 

 

In 1931 i.o.v. J.H. van Riemsdijk gebouwd complex van vier dubbele gekoppelde 
middenstandsvilla’s, met twee bouwlagen en roodgedekte schilddaken. Onderdeel van 
een strook lintbebouwing en zowel in hoofdvorm als detaillering vrij gaaf behouden 
gebleven. Architect vooralsnog onbekend (mogelijk H. Heijhoff, Arnhem).  

1. Van enig belang als onderdeel van de bosrijke omgeving van Beekbergen als 
vestigingsplaats voor gegoeden, met kleine landhuizen en villaatjes;   

2. De vier blokjes in lintbebouwing vormen een tamelijk waardevol ensemble; 
3. Vanwege de oriëntatie op de weg en de markante hoofdvorm van enigszins 

beeldbepalende waarde;  
4. Als een klein woningbouwproject  met middenstandsvilla’s uit het interbellum 

illustratief voor de ontwikkelingen in het gebied in genoemde periode;    
5. De woningen zijn qua type en vormgeving typerend voor het interbellum, echter 

niet zeldzaam. In hoofdvorm en detaillering vrij gaaf behouden gebleven; 

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

Arnhemseweg 474-474.2, Beekbergen 

 

Markant vrijstaand pand uit 1927 (Sunny Home), door arch. J. van der Broek ontworpen 
als een dubbel woonhuis en uitgevoerd in een traditionele stijl met invloed van de 
Amsterdamse School. Afgewolfde mansarde, originele ramen en deuren.   

1. Van aanmerkelijk belang voor de 19de- en 20ste-eeuwse dorpsontwikkeling van 
Beekbergen, met markante lintbebouwing langs de hoofdwegen;  

2. Als onderdeel van een kleine cluster met historische woonhuizen is er sprake 
van enige ensemblewaarde; 

3. Door zijn oriëntatie op de openbare weg en de markante hoofdvorm enigszins 
beeldbepalend voor zijn omgeving;  

4. Als voorbeeld van een dubbele burgermanswoning uit de eerste helft  20ste eeuw 
is er enige historische waarde voor de ontwikkeling van de dorpsrand; 

5. Opmerkelijk gaaf en in deze vormgeving redelijk zeldzaam voorbeeld van een 
dubbel woonhuis in traditioneel-zakelijke stijl, met aspecten van de 
Amsterdamse school;   

++ + + + ++ H 

Arnhemseweg 570, Beekbergen 

 

In 1926 i.o.v. J. Miedema uit Amsterdam door M.H. Kleingeld en C. van Iwaarde 
ontworpen burgerwoning in een zakelijke trant, met invloed van de landhuisstijl. Het pand 
heeft markant gevelbeschot en een deels gepleisterde gevel. 

1. Van enig belang voor de 19de- en 20ste-eeuwse dorpsontwikkeling van 
Beekbergen, met markante lintbebouwing langs de hoofdwegen; 

2. Tezamen met de naastliggende woning op nr. 572 vertegenwoordigt het pand 
enige ensemblewaarde;  

3. Door de markante hoofdvorm en de oriëntatie op de openbare weg van enige 
beeldbepalende waarde;  

4. Het pand is enigszins illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het 
gebied; 

5. Karakteristiek, in enkele details vernieuwd voorbeeld van een in traditioneel-
zakelijke stijl ontworpen woning uit het interbellum;  

+ + + 0 + P 

Beekbergerweg 15, Loenen 

 

In 1928 i.o.v. T. Gorsseling door M.H. Kleingeld en C. van Iwaarde gebouwde kleine 
boerderij, aan de rand van de bebouwde kom van Loenen. Het pand  heeft één bouwlaag 
en een pannengedekt zadeldak. Symmetrische voorgevel met vensters met luiken.  

1. Van enig belang voor het oude agrarische landschap van enk, enkwallen, en 
boerderijen rondom het flankesdorp Loenen; 

2. Tezamen met de naastgelegen panden heeft het object enige ensemblewaarde, 
als onderdeel van een strook met lintbebouwing langs de plaatselijke hoofdweg; 

3. Door zijn opzet en de ligging direct aan de openbare weg van enig 
beeldbepalend belang;  

4. Als voorbeeld van een als kleine boerderij opgezette woning uit het interbellum 
enigszins illustratief voor de (ontwikkelings) geschiedenis van het gebied; 

5. Eenvoudig, gewijzigd voorbeeld van een kleine boerderij uit het interbellum; door 
de toevoeging van de erker is het boerderijkarakter deels verdwenen; 

+ + + + 0 P 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Beekbergerweg 17, Loenen 

 

In 1938 i.o.v. J. Roeterdink door E. Vermeer ontworpen middenstandsvilla, aan de rand 
van Loenen. Het anderhalflaags pand heeft een afgewolfde kap met ongelijke zijden en 
een markante hoge schoorsteen. Zorgvuldig metselwerk in roodbruine baksteen.  

1. Van groot belang als wezenlijk onderdeel van de bebouwing, ontstaan in het 
kader van Loenen als vestigingsplaats voor gegoeden, bestaande uit kleine 
landhuizen en villaatjes; 

2. Tezamen met de naastgelegen panden heeft het object enige ensemblewaarde, 
als onderdeel van een strook met lintbebouwing langs de plaatselijke hoofdweg; 

3. Door de markante hoofdvorm en de ligging langs de hoofdweg van enige 
beeldbepalende waarde; 

4. Als kleine middenstandsvilla uit het interbellum enigszins illustratief voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis aan de rand van Loenen; 

5. Zeer goed, gaaf en zorgvuldig vormgegeven voorbeeld van landhuisje uit het 
interbellum, in variant op de cottagestijl. Schilderachtige opzet en detaillering;  

++ + + + ++ H 

Beekbergerweg 21, Loenen 

 

Zakelijk expressief landhuisje uit 1933. Het object is tweelaags en heeft een markante 
hoge kap. Onderdeel van de lintbebouwing langs de rand van de bebouwde kom van 
Loenen. Ontwerp van het arch.bur. B.J. Meerman en J. van der Pijll, Nijmegen. 

1. Van groot belang als onderdeel van de voor Loenen als vestigingsplaats voor 
gegoeden karakteristieke bebouwing, met kleine landhuizen en villaatjes; 

2. Tezamen met de naastgelegen panden heeft het object enige ensemblewaarde, 
als onderdeel van een strook met lintbebouwing langs de plaatselijke hoofdweg; 

3. Door de markante opzet met hoge kap en de prominente ligging langs de 
hoofdweg van zeer beeldbepalend waarde;  

4. Als middenstandsvilla uit het interbellum enigszins illustratief voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis aan de rand van Loenen; 

5. Zeer goed, gaaf en zorgvuldig vormgegeven voorbeeld van een landhuisje in 
zakelijk-traditionele stijl. Schilderachtige opzet en detaillering; ontwerp van 
belangrijk bureau uit Nijmegen, daar bekend van vele bijzondere ontwerpen; 

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

Beekbergerweg 40-42, Loenen 

 

Vermoedelijk in oorsprong uit de vroege 19de eeuw daterende dubbele boerderij, vanouds 
‘De Vrijenberg’ volgens het hallehuistype. Het bouwwerk heeft een rietgedekt zadeldak 
met wolfeinde en een symmetrische voorgevel.  

1. Van groot belang voor het oude agrarische landschap van enk, enkwallen, en 
boerderijen rondom het flankesdorp Loenen, bij de Vrijenberg; 

2. De vrij perifeer gelegen boerderij heeft geen ensemblewaarde; 
3. Als een karakteristieke oude hallehuisboerderij op een open plek in het bos aan 

de openbare weg, valt het object sterk in het oog; 
4. Als historische hallehuisboerderij is het pand van belang voor de 

(ontwikkelings)geschiedenis van het gebied; de boerderij ‘hoort’ bij de 
betreffende open plek in het bos;  

5. In hoofdvorm en gevelindingen goed bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse, 
maar in kern mogelijk veel oudere hallehuisboerderij, bijzonder vanwege de 
dubbele bewoning, die authentiek lijkt. In details gewijzigd;  

++ 0 ++ ++ ++ H 

Beekbergerweg 52, Loenen 

 

Voormalig hotel De Vrijenberg, vlakbij de Loenense Waterval. Rond 1910-1915 i.o.v. de 
familie Schut gebouwd. In de hoofdopzet met uitzichttoren vermoedelijk ontworpen door 
J.A. Wijn, die enkele verbouwingen uitvoerde. Diverse latere wijzigingen.   

1. Van groot belang voor de bosrijke omgeving van Loenen als vestigingsplek voor 
diverse recreatieve accommodaties vanaf de late 19de eeuw; 

2. Het object neemt een vrij solitaire positie in; gelegen in een bosrijk kader, nabij 
de Loenense Waterval; hiermee vormt het een klein ensemble; 

3. Sterk in het oog vallend door zijn markante opzet, met een hoge uitzichttoren; 
4. Als historische horecagelegenheid met uitzichttoren van groot historisch belang; 

was in het verleden belangrijke attractie nabij de Loenense waterval ;  
5. Inmiddels vrij zeldzaam voorbeeld van een vroeg 20ste-eeuwse 

horecagelegenheid; voor die periode markante opzet en hoofdvorm; in details 
gewijzigd;  

++ + ++ ++ + H 

Bosjeslaan 1, Beekbergen  

 

Laat 19de-eeuwse hallehuisboerderij, bij de aansluiting van de Bosjeslaan op de 
Tullekensmolenweg en de Tullekensbocht. Onderdeel van een cluster van agrarische 
bebouwing. Afgewolfde kap met pannendekking. Deels gewijzigd (woongedeelte).  

1. Van groot belang voor het oude agrarische landschap van enk, enkwallen, 
houtwallen en boerderijen rondom het flankesdorp Beekbergen;  

2. Als onderdeel van een klein cluster met deels historische agrarische bebouwing 
rond en bij de Bosjeslaan is er sprake van ensemblewaarde; de objecten liggen 
evenwel op enige afstand van elkaar; 

3. Zeer beeldbepalende ligging op het kruispunt van enkele doorgaande wegen; 
4. Illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het van oorsprong sterk 

agrarische gebied; 
5. In de hoofdvorm vrij gaaf bewaard gebleven, op een aantal punten gewijzigd;  

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

Bosjeslaan 11, Beekbergen 

 

Laat 19de-eeuwse hallehuisboerderij, als onderdeel van een cluster  van agrarische 
bebouwing aan de Bosjeslaan en de Tullekensbocht. De op de straat georiënteerde 
boerderij is geheel als woning in gebruik en onderging een aantal ingrijpende wijzigingen.  

1. Van groot belang voor het oude agrarische landschap van enk, enkwallen, 
houtwallen en boerderijen rondom het flankesdorp Beekbergen; 

2. Als onderdeel van een klein cluster met deels historische agrarische bebouwing 
rond en bij de Bosjeslaan is er sprake van ensemblewaarde; de objecten liggen 
evenwel op enige afstand van elkaar; 

3. Van enig beeldbepalend belang als onderdeel van de uit enkele verspreide 
boerderijen bestaande lintbebouwing langs de Bosjeslaan; ligging in een bocht; 

4. Illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het van oorsprong sterk 
agrarische gebied; 

5. Alhoewel de hoofdvorm goed herkenbaar is gebleven, is de detaillering op zeer 
storende wijze vernieuwd;  

++ + + + 0 P 

Bruggelerweg 2, Beekbergen 

 

In 1941 door het bureau Heuvelink uit Apeldoorn ontworpen landhuisje in cottage-stijl, 
later sterk uitgebreid en met gewijzigde detaillering. Het pand bevindt zich op de splitsing 
met het Herenhul en is vrijstaand gelegen in een ruime tuin met vijver.  

1. Van enig belang als onderdeel van Beekbergen (Engeland) als vestigingsplaats 
voor gegoeden; 

2. Er is enige ensemblewaarde als onderdeel van een cluster met onder meer 
enkele verspreid liggende historische boerderijen;  

3. Enigszins beeldbepalend door zijn markante en schilderachtige hoofdvorm, 
maar terugwijkende ligging ten opzichte van de openbare weg;  

4. Het pand heeft een bescheiden historische waarde voor de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de buurtschap Engeland; 

5. Illustratief als voorbeeld van een landhuisje in cottage-stijl, gebouwd kort voor de 
in 1942 afgekondigde bouwstop; sterk uitgebreid, nieuwe details (kunststof);   

+ + + + + P 

De Laak  (achterop erf woonhuis 
Eerbeekseweg 146), Loenen 

 

Dit gasinstallatiehuisje vormt tezamen met een schuurtje en het woonhuis een 
bouwkundige eenheid  uit circa 1935. Karakteristieke expressieve opzet, met hoge 
zadeldaken met romaanse pannen en breed overstekende goten. Ligging vlakbij de 
kruising met de Eerbeekseweg en de Loenenseweg. 

1. Van beperkt belang voor de  19de- en 20ste-eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen 
en Zilven, met markante lintbebouwing langs de hoofdwegen en kleinschalige 
verdichting van de agrarische ruimte achter de linten; 

2. Er is geen sprake van een belangrijke ensemblewaarde;  
3. In het oog vallende ligging dicht op de Laak;  
4. Illustratief voor de ontwikkeling van de nutsvoorzieningen in het gebied;  
5. Als voorbeeld van zorgvuldig in zakelijk-traditionele stijl vormgegeven 

nutsarchitectuur uit het interbellum van groot belang, als gasinstallatiehuisje is 
er sprake van typologische zeldzaamheid; Zowel in de hoofdvorm als de 
detaillering gaaf behouden gebleven;  

0 0 + + ++ P 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Droefakkers z.n. 

 

In 1956 is deze schaapskooi  in de Loenermark gebouwd, bestemd voor de Veluwse 
heideschapen op de hier gelegen heideterreinen. In zijn opzet, met afgeschuinde hoeken 
en een rietgedekte kap, sluit de kooi aan op de historische streekeigen schaapskooien.  

1. Van groot belang voor de 20ste-eeuwse ontwikkelingen in de Loenermark, waar 
ondanks bebossing en ontginning nog enkele heideterreinen bestaan; 

2. De schaapskooi heeft geen ensemblewaarde; 
3. Van enig beeldbepalend belang langs de rand van een open terrein in het bos, 

maar deels ingebed binnen de bosrijke omgeving van dit terrein;  
4. Illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis van de Loenermark; 
5. Het betreft hier een redelijk jonge schaapskooi; in zijn hoofdvorm en detaillering 

gaaf bewaard gebleven;  enige zeldzaamheidswaarde; 

++ 0 + ++ ++ H 

Eerbeekseweg 130, Loenen 

 

De (vrml.) Zilvense Korenmolen ontstond langs de opgeleide Loenensche Beek , en 
bestond al in 1583. Na een brand in 1913 is de molen herbouwd (r. op de foto/ het l. 
bouwdeel valt buiten de waardering), als een meel- en graanhandel.  Inmiddels deels 
gewijzigd.  

1. Van groot belang voor het proto-industriële systeem van sprengenbeken, 
watermolens en wasserijen; 

2. Er is geen sprake van specifieke ensemblewaarde; 
3. Vrijstaand object in een door weilanden gedomineerde omgeving, maar op enige 

afstand van de openbare weg; enige beeldbepalende waarde;  
4. Als een relict dat verwijst naar een oude watermolen is het object illustratief voor 

de (ontwikkelings)geschiedenis van Zilven;   
5. Op enkele punten gewijzigd, maar redelijk gaaf bewaard gebleven;  

++ 0 + ++ + H 

Engeland 13, Beekbergen 

 

Vermoedelijk laat 19de-eeuwse hallehuisboerderij als onderdeel van een klein cluster van 
agrarische bebouwing aan het Engeland. De boerderij is geheel als woning in gebruik 
genomen en onderging een aantal wijzigingen. Pannengedekte afgewolfde kap. 

1. Van groot belang voor de buurtschap Engeland, met een bebouwingscluster 
rond het Engeland; 

2. Tezamen met de naastgelegen boerderij op nr. 15 vertegenwoordigt het object 
hoge ensemblewaarde; 

3. Door zijn hoofdvorm en ligging van enig beeldbepalend belang; 
4. Illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis  van de buurtschap Engeland; 
5. In de hoofdvorm gaaf bewaard gebleven, maar op een aantal punten gewijzigd;  

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

Engeland 15, Beekbergen 

 

Vermoedelijk laat 19de-eeuwse hallehuisboerderij als onderdeel van een klein cluster van 
agrarische bebouwing aan het Engeland. De met een bakhuisje gecombineerde boerderij 
is geheel als woning in gebruik genomen en onderging een aantal wijzigingen.  

1. Van groot belang voor de buurtschap Engeland, met een bebouwingscluster 
rond het Engeland; 

2. Tezamen met de naastgelegen boerderij op nr. 13  vertegenwoordigt het met 
een bakhuisje gecombineerde object hoge ensemblewaarde; 

3. Door zijn hoofdvorm en ligging van enig beeldbepalend belang; 
4. Illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis  van de buurtschap Engeland; 
5. In de hoofdvorm gaaf bewaard gebleven, maar op een aantal punten (storend) 

gewijzigd; 

++ ++ + + + H 

Engelanderholt 10, Beekbergen 

 

Burgerhuis uit circa 1900, met renaissancistische siermotieven. Vernieuwde detaillering 
en dakdekking, maar het authentieke karakter bleef goed herkenbaar. 

1. Van enig belang voor de buurtschap Engeland, met een bebouwingscluster rond 
de Engelanderweg, uitwaaierende langs de doorgaande wegen; 

2. Als een onderdeel van een kleine strook met lintbebouwing is er enige 
ensemblewaarde; op het erf een klein ensemble van woning, bijgebouw en twee 
oude leilinden; 

3. Door zijn hoofdvorm en ligging is er enige beeldbepalende waarde;  
4. Als voorbeeld van een burgerwoning uit circa 1900 enigszins illustratief voor de 

(ontwikkelings)geschiedenis  van de buurtschap Engeland;  
5. Markant, maar in details vernieuwd voorbeeld van woonhuis in traditionele stijl 

uit de periode rond 1900. Als type niet zeldzaam;  

+ + + + + P 

Engelanderweg 47, Beekbergen 

 

Hallehuisboerderij uit circa 1800-1850, omgevormd tot een luxe woning. Karakteristieke 
rietgedekte kap met wolfeinden. Vernieuwde schoorstenen en detaillering. Ligging op de 
splitsing met de Bruggelerweg en het Herenhul, waar enige clustering plaatsvond. 

1. Van groot belang voor de buurtschap Engeland, met een bebouwingscluster 
rond de Engelanderweg en Engelanderholt; 

2. Als onderdeel van een cluster met enkele historische boerderijen (o.m. ook de 
Engelanderweg 50) is er sprake van hoge ensemblewaarde; 

3. Door de prominente ligging van het erf (met de wit gepleisterde boerderij) aan 
wegsplitsing is er sprake van enige beeldbepalende waarde;  

4. Als historische boerderij is het pand van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van het oude agrarische buurtschap Engeland;  

5. Voorbeeld van traditionele hallehuisboerderij, streekeigen type. Gaaf bewaarde 
hoofdvorm, maar diverse vernieuwingen ten behoeve van de nadrukkelijk 
aanwezige woonhuisfunctie;  
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Engelanderweg 50, Beekbergen 

 

Hallehuisboerderij uit circa 1900, met een pannengedekte afgewolfde kap en een 
middenlangsdeel. Naoorlogse erfbebouwing. Ligging nabij de splitsing met de 
Bruggelerweg, waar enige clustering plaatsvond. 

1. Van groot belang voor de buurtschap Engeland, met een bebouwingscluster 
rond de Engelanderweg en Engelanderholt; 

2. Als onderdeel van een cluster met enkele historische boerderijen is er sprake 
van hoge ensemblewaarde;  

3. Vanwege de ligging tussen jongere erfbebouwing is de beeldbepalende waarde 
voor de omgeving bescheiden;  

4. Als historische hallehuisboerderij is het pand van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van het gebied Engeland;   

5. Voorbeeld van traditionele hallehuisboerderij, streekeigen type. Gaaf bewaarde 
hoofdvorm, agrarische karakter is goed behouden gebleven;    

++ ++ 0 + ++ H 

Groenendaalseweg 27, Loenen 

 

Bescheiden plattelandswoning (enkwoning), oorspronkelijk met stal, uit circa 1915, deel 
uitmakende van de lintbebouwing langs de Groenendaalseweg, net buiten de bebouwde 
kom. Het pand heeft één bouwlaag, een zadeldak en kalkzandstenen gevels. 

1. Van enig belang voor het oude agrarische landschap van enk en enkwallen, 
enkhuizen en boerderijen rondom het flankesdorp Loenen; 

2. Als onderdeel van een kleine strook lintbebouwing is er sprake van enige 
ensemblewaarde; 

3. Door de zeer in het oog vallende ligging in de vork van de Groenendaalseweg 
en een naamloze weg naar de Droefakkers, en door de markante opzet en het 
metselwerk in roze kalkzandsteen is er hoge beeldbepalende waarde; 

4. Als vroeg 20ste-eeuwse plattelandswoning is het pand van enig belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van het gebied rondom Loenen;   

5. Op een enkel detail na opmerkelijk gaaf voorbeeld van een vroeg 20ste-eeuwse 
plattelandswoning in traditionele trant; in deze staat inmiddels vrij zeldzaam;  

+ + ++ + ++ H 

Groenendaalseweg 43, Loenen 

 

Dit hallehuisboerderijtje dateert uit circa 1800 en heeft een deels met riet deels met 
pannen gedekt afgewolfd zadeldak. Maakt deel uit van een kleine strook met verspreid 
liggende lintbebouwing aan de rand van de bosrijke percelen bij Loenen (Loener Mark). 

1. Van groot belang voor het oude agrarische landschap van enk, enkwallen en 
boerderijen rondom flankesdorp Loenen, bij de overgang naar bosrijke Veluwe;  

2. Als onderdeel van een kleine strook lintbebouwing is er sprake van enige 
ensemblewaarde; 

3. Vanwege de prominente ligging direct aan de openbare weg (een belangrijke 
doorgaande weg) is er sprake van een hoge beeldbepalende waarde; 

4. Als historische hallehuisboerderij is het pand van belang voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van het van oorsprong sterk agrarische gebied;   

5. In hoofdvorm en gevelindeling gaaf voorbeeld van een kleine traditionele 
hallehuisboerderij; in details weliswaar gewijzigd, maar als type inmiddels vrij 
zeldzaam; 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Het Oude Veen 8, Oosterhuizen 

 

Hallehuisboerderij uit circa 1915-1920, in de bebouwde kom van de buurtschap 
Oosterhuizen, als onderdeel van een strook met verspreid liggende lintbebouwing. Opzet 
met middenlangsdeel en een deels rietgedekte kap.  

1. Van groot belang als onderdeel van de buurtschap Oosterhuizen, met een 
cluster van agrarische en dorpsbebouwing; 

2. Als onderdeel van een strook lintbebouwing en door de ligging vlakbij de als gm 
beschermde school op de nrs. 19-21 is er sprake van hoge ensemblewaarde; 

3. Van enige beeldbepalende waarde langs het Oude Veen; enigszins 
terugwijkende ligging aan een aan de straat gelegen erf;   

4. Van enig belang voor de (ontwikkelings)geschiedenis van Oosterhuizen;  
5. Relatief jonge boerderij; op enkele punten gewijzigd;  

++ ++ + + + H 

Het Oude Veen 10, Oosterhuizen 

 

 Karakteristieke hallehuisboerderij uit circa 1875, in de bebouwde kom van de buurtschap 
Oosterhuizen, als onderdeel van een strook met verspreid liggende lintbebouwing. Opzet 
met middenlangsdeel. Deels gewijzigde gevelindeling. De aanbouw tegen de noordzijde 
is niet karakteristiek. 

1. Van groot belang als onderdeel van de buurtschap Oosterhuizen, met een 
cluster van agrarische en dorpsbebouwing; 

2. Als onderdeel van een strook lintbebouwing en door de ligging vlakbij de als gm 
beschermde school op de nrs. 19-21 is er sprake van hoge ensemblewaarde;  

3. Door de prominente ligging langs het Oude Veen, direct aan de openbare weg is 
er sprake van hoge beeldbepalende waarde;  

4. Als historische hallehuisboerderij is het pand van belang voor de (ontwikke-
lings)geschiedenis van het van oorsprong sterk agrarische Oosterhuizen;   

5. Goed en in hoofdvorm en gevelindelingen vrij gaaf voorbeeld van een 
traditionele boerderij van het hallehuistype uit de 19de eeuw; het agrarische 
karakter is zeer goed behouden gebleven;   

  
 

++ ++ ++ + ++ H 



 
 
 

 
 

Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing buitengebied Beekbergen/Loenen II maart 2016 II blad 20 

Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Het Oude Veen 12-14, Oosterhuizen 

 

In oorsprong vermoedelijk midden 19de-eeuwse, maar deels vernieuwde 
hallehuisboerderij met een naastliggende schuur met middenlangsdeel. De boerderij is 
geheel als woning in gebruik.  

1. Van groot belang als onderdeel van de buurtschap Oosterhuizen, met een 
cluster van agrarische en dorpsbebouwing; 

2. Als onderdeel van een strook lintbebouwing en door de ligging vlakbij de als gm 
beschermde school op de nrs. 19-21 is er sprake van hoge ensemblewaarde; 

3. Er is sprake van enige beeldbepalende waarde; terugwijkende ligging ten 
opzichte van de openbare weg;  

4. Van enig belang voor de (ontwikkelings)geschiedenis van Oosterhuizen; 
5. In de hoofdvorm is deze boerderij met schuur gaaf bewaard gebleven; maar in 

de detaillering deels vernieuwd; deels nieuw opgetrokken gevels; 

++ ++ + + 0 H 

Het Oude Veen 18, Oosterhuizen 

 

Vermoedelijk uit circa 1800 daterende hallehuisboerderij, die geheel als woning in gebruik 
is genomen. Diverse ingrijpende wijzigingen (dakkapellen, detaillering enz.). Ligging pal 
tegenover de als gm beschermde school op de nrs. 19-21. 

1. Van groot belang als onderdeel van de buurtschap Oosterhuizen, met een 
cluster van agrarische en dorpsbebouwing; 

2. Als onderdeel van een strook lintbebouwing en door de ligging vlakbij de als gm 
beschermde school op de nrs. 19-21 is er sprake van hoge ensemblewaarde; 

3. Er is sprake van enige beeldbepalende waarde; enigszins terugwijkende ligging 
en door een haag gescheiden van de openbare weg;  

4. Als historische hallehuisboerderij illustratief voor de (ontwikke-
lings)geschiedenis van het van oorsprong sterk agrarische Oosterhuizen; 

5. Gaaf bewaarde hoofdvorm, maar zeer ingrijpend en storend gewijzigde 
detaillering; 
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Het Pompje 5, Oosterhuizen 

 

Rietgedekte hallehuisboerderij met bakhuis uit het tweede helft van de 19de eeuw, op de 
hoek van de Veendijk, als onderdeel van verspreid liggende (deels jongere) agrarische 
en woonbebouwing. In 1947 werd de deel tot een timmerwerkplaats omgevormd. 

1. Van groot belang als onderdeel van de buurtschap Oosterhuizen, met een 
concentratie van agrarische en dorpsbebouwing; 

2. Er is enige ensemblewaarde als onderdeel van de verspreid liggende 
bebouwing rondom het Pompje en de Veendijk ; 

3. Door de (deels in het groen verscholen) ligging op de hoek van twee straten 
heeft het object enige beeldbepalende waarde; 

4. Karakteristieke boerderij, illustratief voor de agrarische ontwikkelingen in de 
buurtschap Oosterhuizen; 

5. De hallehuisboerderij is vooral in hoofdvorm behouden gebleven, de details zijn 
gewijzigd; deels vernieuwd metselwerk; 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Het Pompje 2-4, Oosterhuizen 

 

Bedrijfsgebouw uit circa 1900, dat van oorsprong vermoedelijk deels een agrarische 
functie had. Gelegen op de kruising van Het Pompje en de Wittekruisweg. Eén bouwlaag, 
deels afgewolfde zadeldaken. Het bouwwerk onderging enige vernieuwing.  

1. Van groot belang als onderdeel van de buurtschap Oosterhuizen, met een 
concentratie van agrarische en dorpsbebouwing; 

2. Hoge ensemblewaarde als onderdeel van de bebouwing rondom de kruising van 
het Pompje/Molenberg en de Wittekruisweg; 

3. Sterk in het oog vallende ligging op het kruispunt van enkele straten; 
4. Karakteristiek bedrijfscomplex uit de vroege 20ste eeuw in de vooral op 

agrarische functies gerichte buurtschap Oosterhuizen;  
5. Gaaf bewaard gebleven hoofdvorm; maar in de details deels gewijzigd; 

++ ++ ++ + + H 

Het Pompje 8, Oosterhuizen 

 

Door begroeiing nagenoeg geheel aan het zicht onttrokken hallehuisboerderij, 
vermoedelijk midden 19de-eeuws. Nu als woning in gebruik. Voor zover zichtbaar vanaf 
de openbare weg redelijk gaaf bewaard gebleven.  

1. Van groot belang als onderdeel van de buurtschap Oosterhuizen, met een 
concentratie van agrarische en dorpsbebouwing; 

2. Er is enige ensemblewaarde als onderdeel van de verspreid liggende 
bebouwing rondom het Pompje en de Veendijk; 

3. Doordat het object vanaf de openbare weg amper zichtbaar is, is er geen 
beeldbepalende waarde; 

4. Karakteristieke boerderij, illustratief voor de agrarische ontwikkelingen in de 
buurtschap Oosterhuizen; 

5. Voor zover zichtbaar redelijk gaaf bewaard gebleven; ondanks de wijziging tot 
woonhuis bleven de stal- en deeldeuren behouden;  
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Het Pompje 10, Oosterhuizen 

 

Mogelijk in aanleg nog uit de 18de eeuw daterende hallehuisboerderij, opgezet met een 
op de straat gerichte middenlangsdeel en een deels rietgedekte kap. Ligging bij een 
bocht in de straat, aan de rand van een beboste strook. Behoort tot de oudere erven in 
Oosterhuizen. 

1. Van groot belang als onderdeel van de buurtschap Oosterhuizen, met een 
concentratie van agrarische en dorpsbebouwing; 

2. Er is enige ensemblewaarde als onderdeel van de verspreid liggende 
bebouwing rondom het Pompje en de Veendijk; 

3. Door de terugwijkende ligging op een bijbehorend erf met enige begroeiing is er 
sprake van enige beeldbepalende waarde;  

4. Karakteristieke boerderij,  op één van de oudste erven in het gebied, illustratief 
voor de (ontwikkelings)geschiedenis van de van oorsprong sterk agrarische 
buurtschap Oosterhuizen; 

5. Gaaf bewaard gebleven hoofdvorm en detaillering; op enkele punten vernieuwd;  
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Hoofdweg 77b, Loenen 

 

Rond 1920 naar ontwerp van G. Versteeg gebouwd trafohuisje (Nieuwe Haagse School), 
onderdeel van een kleine strook lintbebouwing, aan de overkant van Ter Horst. 
Karakteristieke opzet met deels gecementeerde gevels en een roodgedekt pannendak. 

1. Van enig belang voor de 19de- en 20ste-eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen;  
2. Als onderdeel van een kleine strook met historische lintbebouwing (nrs. 79, 79a 

en 81) is er sprake van hoge ensemblewaarde;  
3. Door de ietwat teruggelegen positie t.o.v. de weg, het omliggende groen en de 

bescheiden opzet, is er geen sprake van beeldbepalende waarde;  
4. Het gebouwtje is  illustratief voor de ontwikkeling van de nutsvoorzieningen in 

het gebied;  
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven voorbeeld van 

transformatorhuisje uit het interbellum; zorgvuldig ontwerp van bekende architect 
G. Versteeg; 

+ ++ 0 + ++ H 

Hoofdweg 79-79a, Loenen 

 

Middenstandswoning uit 1924, ontstaan door de verbouwing van een bestaand pand uit 
circa 1900. Symmetrische voorgevel. Maakt deel uit van een kleine strook lintbebouwing, 
aan de overkant van de buitenplaats Ter Horst. Thans dubbele bewoning; 

1. Van belang voor de 19de- en 20ste-eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen, met 
markante lintbebouwing langs de hoofdwegen; 

2. Het object heeft ensemblewaarde als onderdeel van een kleine strook 
lintbebouwing, waartoe de nrs. 79-79a- 81 behoren; 

3. Door de markante hoofdvorm en de ligging aan een belangrijke doorgaande weg 
is er sprake van enige beeldbepalende betekenis;  

4. Illustratief als een burgerwoning uit het interbellum, die karakteristiek is voor de 
historische ontwikkelingen in Loenen; 

5. Markant, in enkele details gewijzigd voorbeeld van een burgerwoning uit het 
interbellum; in hoofdvorm gaaf; het type komt vaker voor;  
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Hoofdweg 81, Loenen 

 

Karakteristieke kleine middenstandsvilla uit circa 1905, in een traditionalistische trant. 
Deels één- en deels tweelaags, met afgewolfde deels roodgedekte daken. 
Asymmetrische gevel met torenachtig middendeel. Later witgeverfde gevels. 

1. Van belang voor de 19de- en 20ste-eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen, met 
markante lintbebouwing langs de hoofdwegen; 

2. Het object heeft ensemblewaarde als onderdeel van een kleine strook 
lintbebouwing, waartoe de nrs. 79-79a-81 behoren; 

3. Door de markante hoofdvorm en de ligging aan een belangrijke doorgaande weg 
is er sprake van enige beeldbepalende betekenis; 

4. Als kleine middenstandsvilla karakteristiek voor de historische ontwikkelingen in 
Loenen in het begin van de 20ste eeuw; 

5. Gaaf bewaarde hoofdvorm; maar later witgeverfd en op een aantal punten 
gewijzigd; 

+ ++ + + + P 



 
 
 
 

 
 

Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing in buitengebied Beekbergen/Loenen II maart 2016 II blad 23 

Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Hoofdweg 93, Loenen 

 

In 1928 i.o.v. H.A. Schut door Dirk Prins uit Apeldoorn ontworpen villa, met twee 
bouwlagen en een pannengedekt schilddak. Asymmetrische schakering van volumes. 

1. Van groot belang voor de vanaf circa 1900 toegenomen betekenis van Loenen 
als vestigingsplaats voor gegoeden; markant  onderdeel van de lintbebouwing 
langs de Hoofdweg; tevens als onderdeel van het gebied bij het vroegere station 
en coöperatiegebouw; 

2. Als onderdeel van een cluster van enkele markante historische villa’s is er 
sprake van grote ensemblewaarde; tegelijk met het buurpand op nr. 95 
gebouwd;  ligging schuin t.o. de vroegere coöperatie op nr. 92 = GM;  

3. Door de markante hoofdvorm en de ligging in een ruime tuin langs belangrijke 
doorgaande weg, maar enigszins verscholen in het groen, van enige 
beeldbepalende betekenis; 

4. Als ruime villa uit het interbellum illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis 
van Loenen; 

5. Gaaf voorbeeld van zakelijke woonhuisarchitectuur uit het interbellum; 
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Hoofdweg 95, Loenen 

 

In 1928 i.o.v. P.J. Schut door Dirk Prins uit Apeldoorn ontworpen tweelaags 
middenstandsvilla met pannengedekte kap. Grotendeels symmetrische gevel met erker.  

1. Van groot belang voor de vanaf circa 1900 toegenomen betekenis van Loenen 
als vestigingsplaats voor gegoeden, met villa’s en landhuisjes als onderdeel van 
de lintbebouwing langs de Hoofdweg;  tevens als onderdeel van het gebied bij 
het vroegere station en coöperatiegebouw; 

2. Als onderdeel van een cluster van enkele markante historische villa’s is er 
sprake van grote ensemblewaarde;  tegelijk met het buurpand op nr. 93 
gebouwd; ligging schuin t.o. de vroegere coöperatie op nr. 92 = GM; 

3. Door de markante hoofdvorm en de ligging in een ruime tuin langs belangrijke 
doorgaande weg, maar enigszins verscholen in het groen, van beeldbepalende 
betekenis; 

4. Als ruime villa uit het interbellum karakteristiek voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van Loenen; 

5. Gaaf voorbeeld van zakelijke woonhuisarchitectuur uit het interbellum; 

++ ++ + + ++ H 



 
 
 

 
 

Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing buitengebied Beekbergen/Loenen II maart 2016 II blad 24 

Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Hoofdweg 111, Loenen 

 

In 1934 i.o.v. H.A. Schut door D.J. Grutterink ontworpen middenstandsvilla (Het 
Veldhuis), met een expressieve hoge kap met wolfeinde. Asymmetrische voorgevel in 
gele baksteen en met een kopergedekte erker. Ligging ten zuiden van Veldhuizen. 

1. Van groot belang voor de vanaf circa 1900 toegenomen betekenis van Loenen 
als vestigingsplaats voor gegoeden, met villa’s langs de Hoofdweg; tevens als 
onderdeel van het gebied bij het vroegere station en coöperatiegebouw; 

2. Als onderdeel van een cluster van enkele markante historische villa’s is er grote 
ensemblewaarde;  ligging nabij de vroegere coöperatie op nr. 92 = GM; 

3. Door de markante en expressieve hoofdvorm enigszins teruggelegen in een tuin 
aan een belangrijke doorgaande weg is er enige beeldbepalende betekenis;  

4. Als een villa uit het interbellum illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis 
van het gebied;  

5. In hoofdvorm gaaf, maar nadrukkelijk aanwezige vernieuwde details in kunststof; 
ontwerp van de voor Apeldoorn belangrijke architect D.J. Grutterink; 
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Hoofdweg 113, Loenen 

 

Kleine middenstandsvilla uit circa 1915, direct ten zuiden van Veldhuizen. Deels één- en 
deels tweelaags met een pannengedekte mansarde en zadeldak. Asymmetrische 
voorgevel met een erker met balkon en een ingangsportiek.  

1. Van groot belang voor de 19de- en 20ste-eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen, 
met markante lintbebouwing langs de hoofdwegen, in het bijzonder in het gebied 
bij het voormalige station; 

2. Als onderdeel van een cluster van enkele markante historische (dorps)villa’s is 
er sprake van grote ensemblewaarde;  ligging niet ver van de vroegere 
coöperatie op nr. 92 = GM; 

3. Door de prominente ligging aan een belangrijke doorgaande weg en door zijn 
markante hoofdvorm, tezamen met nr. 115  van hoge beeldbepalende waarde;  

4. Als kleine dorpsvilla karakteristiek voor de historische ontwikkelingen in Loenen 
in het begin van de 20ste eeuw; 

5. Vrij gaaf voorbeeld van traditionele villa-architectuur uit de vroege 20ste eeuw,  
van een in de gemeente  Apeldoorn vaker voorkomend type;   

++ ++ ++ + ++ H 



 
 
 
 

 
 

Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing in buitengebied Beekbergen/Loenen II maart 2016 II blad 25 

Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Hoofdweg 115, Loenen 

 

Kleine middenstandsvilla uit circa 1915, direct ten zuiden van Veldhuizen. Deels één- en 
deels tweelaags met pannengedekte zadeldaken. Asymmetrische voorgevel met een  
ingangsportiek en een (in 1926 gebouwde) erker. Opzij gelegen oorspronkelijke serre. 

1. Van groot belang voor de 19de- en 20ste-eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen, 
met markante lintbebouwing langs de hoofdwegen, in het bijzonder in het gebied 
bij het voormalige station; 

2. Als onderdeel van een cluster van enkele markante historische (dorps)villa’s is 
er sprake van grote ensemblewaarde;  ligging nabij de vroegere coöperatie (92); 

3. Door de ligging aan een belangrijke doorgaande weg en door zijn markante 
hoofdvorm, tezamen met nr. 113, van hoge beeldbepalende waarde; 

4. Als kleine dorpsvilla karakteristiek voor de historische ontwikkelingen in Loenen 
in het begin van de 20ste eeuw; 

5. Vrij gaaf voorbeeld van traditionele villa-architectuur uit de vroege 20ste eeuw,  
van een in de gemeente  Apeldoorn vaker voorkomend type;  
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Hoofdweg 215, Loenen 

 

Bij de kruising van het Apeldoorns Kanaal en de Hoofdweg/Klarenbeekseweg 
(Loenensebrug) gelegen horecagelegenheid uit 1931. Als café en werkplaats ontworpen 
door H. Verkerk.   

1. Van groot belang als markering van destijds belangrijke kruising van hoofdroutes, 
destijds ‘logische’ plek voor horecagelegenheid;  

2. Tezamen met de Loenensebrug (gm) en de aan de overkant gelegen vrml. 
school op nr. 170-178 is er sprake van aanzienlijke ensemblewaarde;  

3. Vanwege de prominente ligging op de hoek aan een belangrijke doorgaande 
weg en een kanaal is er sprake van hoge beeldbepalende waarde;   

4. Als oude horecagelegenheid is er sprake van enige waarde voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van het gebied;  

5. In hoofdvorm en detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven;  

++ ++ ++ + + H 

Hoofdweg 84, Loenen 

 

Boerderij uit circa 1890, met een als burgerwoning opgezet eenlaags voorhuis met 
lisenen. De boerderij hoort bij de buitenplaats Ter Horst. T-vormige plattegrond.  

1. Van wezenlijk belang als onderdeel van de landgoedbebouwing van de buiten 
de bebouwde kom van Loenen gelegen buitenplaats Ter Horst;   

2. Er is sprake van grote ensemblewaarde als een wezenlijk onderdeel van het 
landgoed Ter Horst, dat als rm beschermd is;  

3. Door zijn markante hoofdvorm en door de ligging als het enige gebouw in een 
‘kamer’ in het landschap heeft het reeds op enige afstand in het zicht liggende 
pand belangrijke beeldbepalende waarde;    

4. Als historische boerderij is het pand van belang voor de agrarische 
(ontwikkelings)geschiedenis van het landgoed Ter Horst;   

5. Goed en in hoofdvorm en detaillering gaaf voorbeeld van een laat 19de-eeuwse 
T-boerderij. De T-opzet is vrij zeldzaam in dit gebied; agrarische karakter is goed 
herkenbaar gebleven;   

1. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf behouden gebleven; 
op enkele punten gewijzigd; 

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

Hulleweg 19, Beekbergen 

 

Vrijstaand landhuisje uit circa 1935, op het kruispunt van de Hulleweg en de Ruggeweg. 
Hier maakt het object deel uit van een kleine strook met landhuisjes en kleine villa’s uit 
dezelfde periode, langs de Hulleweg. Vrij gaaf bewaard gebleven. 

1. Van enig belang voor de toenemende betekenis van Beekbergen als 
vestigingsplaats voor gegoeden, met villa’s en kleine landhuizen;   

2. Er is sprake van ensemblewaarde als onderdeel van een reeks  verspreide 
landhuisjes en villa’s langs de Hulleweg;  maar afgewisseld door jongere 
woningen; 

3. Van beeldbepalende betekenis op het kruispunt van de Hulleweg en de 
Ruggeweg; maar deels door geboomte aan het zicht onttrokken;  

4. Illustratief voor de ontwikkelingen in de voor de villabouw aantrekkelijke 
omgeving van Beekbergen; 

5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering vrij gaaf bewaard gebleven;  

+ + + + ++ P 

Hulleweg 25, Beekbergen 

 

Vermoedelijk tegelijk met de woning op nr .19 rond 1935 gebouwd landhuisje. Onderdeel 
van een strook lintbebouwing. Zakelijke trant. Redelijk gaaf bewaard gebleven, maar later 
uitgebreid en gekoppeld aan de naastliggende schuur/garage.  

1. Van enig belang voor de toenemende betekenis van Beekbergen als 
vestigingsplaats voor gegoeden, met villa’s en kleine landhuizen; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde als onderdeel van een reeks verspreid 
liggende landhuisjes en villa’s langs de Hulleweg; maar afgewisseld door enkele 
naoorlogse woningen; 

3. Van enige beeldbepalende betekenis; maar deels door geboomte aan het zicht 
onttrokken en terugwijkende ligging ten opzichte van de straat;  

4. Illustratief voor de ontwikkelingen in de voor de villabouw aantrekkelijke 
omgeving van Beekbergen; 

5. Redelijk gaaf bewaard gebleven hoofdmassa; maar latere uitbreidingen; 

+ + + + + P 

Hulleweg 39, Beekbergen 

 

Landhuisachtige villa uit circa 1930-1935, onderdeel van de lintbebouwing langs de 
Hulleweg. Zakelijke bouwtrant., met afgewolfde en roodgedekte zadeldaken. Gaaf 
bewaard gebleven.  

1. Van enig belang voor de toenemende betekenis van Beekbergen als 
vestigingsplaats voor gegoeden, met villa’s en kleine landhuizen; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde als onderdeel van een reeks verspreid 
liggende landhuisjes en villa’s langs de Hulleweg; maar afgewisseld door enkele 
naoorlogse woningen; 

3. Van enige beeldbepalende betekenis; maar deels door geboomte aan het zicht 
onttrokken en terugwijkende ligging ten opzichte van de straat; 

4. Illustratief voor de ontwikkelingen in de voor de villabouw aantrekkelijke 
omgeving van Beekbergen; 

5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven;  

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

Hulleweg 43, Beekbergen 

 

Op de hoek van de Hulleweg en de Hulhorstweg gelegen landhuisachtige villa uit circa 
1930, met vermoedelijk latere nevenbouw. Gaaf bewaard gebleven hoofdmassa. 
Markante opzet in een rustieke landhuistrant, met deels houtbeschoten gevels.  

1. Van enig belang voor de toenemende betekenis van Beekbergen als 
vestigingsplaats voor gegoeden, met villa’s en kleine landhuizen; 

2. Er is sprake van ensemblewaarde als onderdeel van een reeks verspreid 
liggende landhuisjes en villa’s langs de Hulleweg; maar afgewisseld door enkele 
naoorlogse woningen; 

3. Van beeldbepalende betekenis op de kruising van de Hulleweg en de 
Hulhorstweg; 

4. Illustratief voor de ontwikkelingen in de voor de villabouw aantrekkelijke 
omgeving van Beekbergen; 

5. Redelijk gaaf bewaard gebleven hoofdmassa; maar latere uitbreidingen; 

+ + ++ + + P 

Imbosweg 29-31, Loenen 

 

In 1924 i.o.v. de weduwe A.J. Aarnink door H.J. Reusken ontworpen dubbel 
burgerwoonhuis in een zakelijk-traditionele trant. Rechthoekige plattegrond, één 
bouwlaag en met pannen gedekte zadeldaken.  

1. Van enig belang als waarschijnlijke ‘bazenwoning’ van het tegenover liggende 
wasserijcomplex De Hunekamp, dat is voortgekomen uit het proto-industriële 
systeem van beken en sprengen; 

2. Van aanmerkelijk belang als onderdeel van een historisch ensemble waartoe 
ook wasserij De Hunekamp (nr. 30) en de boerderij op nr. 26 behoren; 

3. Zeer beeldbepalende ligging in een knik van de Imbosweg; markante 
verschijningsvorm;  

4. Als een vermoedelijk als bazenwoning van De Hunekamp gerealiseerd pand 
illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het gebied;  

5. In hoofdvorm en detaillering gaaf bewaard gebleven dubbele burgerwoning uit 
het interbellum;  bijzondere detaillering; 
   

+ ++ ++ + ++ H 

Imbosweg 26, Loenen 

 

Hallehuisboerderij uit het laatste kwart van de 19de eeuw, met een jongere (niet van 
belang zijnde) stal. Rechthoekige plattegrond en een afgewolfd zadeldak met rietdekking.  

1. Van groot belang voor de flankesnederzetting Zilven, verbonden met het oude 
agrarische landschap van enk, enkwallen, houtwallen en boerderijen; gelegen 
in het door slingerende wegen gekenmerkte gebied van de Molenbeek; 

2. Maakt deel uit van een waardevol ensemble waartoe ook de nrs. 30 en 29-31 
behoren; 

3. Zeer beeldbepalende ligging op de hoek van de Dalenk en bij een knik in de 
Imbosweg; 

4. Als historische hallehuisboerderij is het pand van belang voor de (ontwikke-
lings)geschiedenis van het van oorsprong sterk agrarische Zilven;   

5. Karakteristieke hallehuisboerderij volgens het streekeigen type; maar deels 
gewijzigde hoofdvorm (uitbouw) en geveldetaillering;  

 
 

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

Imbosweg 30, Loenen 

 

Historisch fabriekscomplex ‘De Hunekamp’, voortgekomen uit de aan de Molenbeek 
gelegen Hunekampsmolen. In 1894 is de toenmalige papierfabriek omgevormd tot een 
wasserij. Jongere bouwdelen uit 1962. Het historische deel heeft een rechthoekige 
plattegrond en bestaat uit een éénlaags bedrijfshal met sheddaken.  

1. Van groot belang voor het proto-industriële systeem van sprengenbeken, 
watermolens en wasserijen; 

2. In combinatie met een bijbehorend terrein met tuin en door de nabijgelegen 
historische bebouwing (nrs. 29-31 en 26) is er aanzienlijke ensemblewaarde; 

3. Zeer beeldbepalende ligging op de hoek van de Imbosweg en de Dalenk; 
4. Als historisch bedrijfsgebouw ontstaan uit een watermolen zeer illustratief voor 

de historische ontwikkelingen in het gebied;    
5. Zeer karakteristiek wasserijcomplex; van belang vanwege authenticiteit en de 

overwegend gaaf bewaard gebleven hoofdvorm van het historisch gedeelte; 
zeldzaamheidswaarde; 

 

++ ++ ++ ++ ++ H 

Imbosweg 44, Loenen 

 

In de bosrijke omgeving ten zuiden van Loenen/Zilven gelegen villa in cottage-stijl uit 
1936, gebouwd i.o.v. J.J. Neurdenburg uit Den Haag. Het half verscholen pand telt één 
bouwlaag en heeft een rietgedekt schilddak met afsteken en steekkappen. Gevelsteen 
met reliëf. De mogelijke architect is Derk Roelofs (vermeld als bouwmeester).  

1. Van belang voor de vanaf circa 1900 toegenomen betekenis van Loenen en 
Zilven als vestigingsplaats voor gegoeden, met villa’s en landhuisjes;  

2. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich geen andere waardevolle objecten; 
3. Door de half verscholen ligging valt het object niet direct in het zicht;   
4. Als voorbeeld van een landhuis voor de gegoede klasse uit het interbellum 

illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het gebied; 
5. Goed en voor zover zichtbaar gaaf voorbeeld van een zorgvuldig vormgegeven 

landhuis in cottage-stijl uit het interbellum, zeer karakteristiek voor de luxe 
woningen die in het bijzonder in deze periode in Loenen e.o. verrezen; 
bijzondere detaillering en waardevol reliëf in de voorgevel; 

+ 0 0 + ++ P 

Imbosweg z.n., Loenen 

 

Bij de kruising van de Imbosweg en De Laak gelegen trafohuisje uit circa 1920, direct ten 
zuidoosten van de Hunekampsmolen. Het half verscholen gebouwtje wordt gekenmerkt 
door zorgvuldig gedetailleerd metselwerk. Vermoedelijk ontworpen door G. Versteeg.  

1. Van enig belang voor de 19de- en 20ste-eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen;   
2. Tezamen met de bebouwing rond en nabij deze kruising (w.o. de historische 

fabrieksbebouwing van de Hunekampsmolen) is er enige ensemblewaarde;   
3. Gelegen in de as van De Laak, maar door forse begroeiing enigszins aan het 

zicht onttrokken;  
4. Het gebouwtje is  illustratief voor de ontwikkeling van de nutsvoorzieningen in 

het gebied;  
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven voorbeeld van 

zorgvuldig ontworpen transformatorhuisje uit het interbellum; vermoedelijk 
ontworpen door G. Versteeg; 

+ + + + ++ P 
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Kanaal Zuid 220,  Lieren 

 

Boerderij uit circa 1900, volgens het streekeigen hallehuistype met een afgewolfde kap, 
gelegen in een ruime tuin langs de westzijde van het Apeldoorns Kanaal. 
Geveldetaillering in neorenaissancetrant.  

1. Van aanzienlijk belang voor het jonge heideontginningslandschap van het 
Beekbergsche Broek alsook voor het kanaallandschap;  

2. Als onderdeel van het kanaalensemble vertegenwoordigt het pand enige 
ensemblewaarde;  

3. Door de grote zichtbaarheid vanaf het Kanaal Zuid is er hoge beeldbepalende 
waarde;   

4. Als historische hallehuisboerderij is het pand van belang voor de (ontwikke-
lings)geschiedenis van het van oorsprong sterk agrarische gebied; 

5. Goed en op details na redelijk gaaf  voorbeeld van een vroeg 20ste-eeuwse 
boerderij volgens het streekeigen hallehuistype;    

++ + ++ + + H 

Kanaal Zuid 306, Oosterhuizen 

 

Vermoedelijk laat 19de-eeuwse hallehuisboerderij, op de hoek van het Kanaal Zuid en de 
Achterste Kerkstraat, schuin tegenover een brug over het Apeldoorns Kanaal. Het object 
is geheel als woning in gebruik genomen. Op een aantal punten gewijzigd. 

1. Van groot belang als onderdeel van de buurtschap Oosterhuizen, met een 
cluster van agrarische bebouwing langs de doorgaande wegen; 

2. Maakt tezamen met de vlakbij gelegen boerderij aan de Achterste Kerkweg 89-
91 deel uit van een markant historisch ensemble; 

3. Door de hoekligging is er sprake van hoge beeldbepalende waarde;  
4. Illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het van oorsprong sterk 

agrarische Oosterhuizen;  
5. In de hoofdvorm gaaf bewaard gebleven, maar enkele deels storende 

wijzigingen;  

++ + ++ + + H 
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Kanaal Zuid 386, Lieren 

 

Kleine dienstwoning, opgericht door de in 1906 langs het Apeldoorns Kanaal gestichte 
Alba-fabriek (productie kalkzandsteen). De fabriek had eigen schepen over het kanaal 
varen en werd bovendien vanaf het spoor Apeldoorn-Dieren ontsloten. De in traditionele 
stijl opgetrokken woning heeft wit geschilderde gevels met contrasterende details en een 
pannen gedekt zadeldak met wolfeinden. Recente uitbouw rechts achter.  

1. Van groot belang voor de 19de-eeuwse infrastructuur van het Apeldoorns Kanaal 
en het spoor van Apeldoorn naar Dieren en de daarmee samenhangende 
relicten van de industriële ontwikkeling van het gebied;  

2. De woning maakt tezamen met de blokjes arbeiderswoningen Kanaal Zuid-422-
432 en de erachter gelegen zandwinningsplas en het kanaal deel uit van een 
karakteristiek industrieel ensemble; 

3. Bijzondere betekenis voor het beeld ter plekke door zeer beeldbepalende ligging 
ter zijde van het Apeldoorns Kanaal, aan doorgaande weg;  

4. Zeer illustratief voor de industriële ontwikkeling van het Apeldoorns Kanaal in het 
verleden; als dienstwoning van de voormalige Alba-fabriek is er hoge historische 
waarde; 

5. De woning is van belang vanwege de redelijke mate van authenticiteit, in het 
bijzonder van hoofd- en kapvorm en diverse details; 

++ + ++ ++ + H 

Kanaal Zuid 422-432, Lieren 

 

Twee blokjes van gekoppelde arbeiderswoningen uit circa 1910, opgericht door de in 
1906 langs het Apeldoorns Kanaal gestichte Alba-fabriek (productie kalkzandsteen). De 
fabriek had eigen schepen over het kanaal varen en werd bovendien vanaf het spoor 
Apeldoorn-Dieren ontsloten.  

1. Van groot belang voor de 19de-eeuwse infrastructuur van het Apeldoorns Kanaal 
en het spoor van Apeldoorn naar Dieren;  

2. De twee blokjes maken tezamen met de erachter gelegen zandwinningsplas en 
het kanaal deel uit van een karakteristiek industrieel ensemble; 

3. Enige beeldbepalende waarde vanaf het kanaal; deels verscholen in het groen;  
4. Illustratief voor de industriële ontwikkelingsgeschiedenis van het Apeldoorns 

Kanaal; als arbeiderswoningen van de voormalige Alba-fabriek  is er hoge 
historische waarde; 

5. Redelijk gaaf bewaard gebleven;  

++ + + ++ + H 
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Kanaal Zuid 492 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kartonfabriek Wed.J.W. Schut, tegenwoordig Solidpack, gelegen terzijde van het 
Apeldoorns Kanaal. Het complex is vanaf 1921 in een groot aantal bouwfasen tot stand 
gekomen en na WOII grootschalig uitgebreid en vernieuwd, o.a. naar plannen van H. 
Verkerk en bureau Jansen uit Eerbeek, waarbij delen van de oorspronkelijke constructies 
herkenbaar bleven. Het complex bestaat uit verschillende gekoppelde bakstenen 
bouwdelen evenwijdig aan het kanaal, in een sobere deels traditionele, deels zakelijke 
architectuur. 

1. Van groot belang voor de 19de-eeuwse infrastructuur van het Apeldoorns Kanaal 
en het spoor van Apeldoorn naar Dieren en de daarmee samenhangende 
relicten van de industriële ontwikkeling van het gebied;  

2. De historische fabrieksbebouwing maakt samen met het Apeldoorns kanaal deel 
uit van een karakteristieke industrieel ensemble; 

3. Bijzondere betekenis voor het beeld ter plekke door de beeldbepalende ligging 
ter zijde van het Apeldoorns Kanaal, aan doorgaande weg;  

4. Illustratief voor de industriële ontwikkelings van het Apeldoorns Kanaal en 
omgeving in het verleden, als exponent van de historische papierindustrie; 

5. Van de historische fabrieksbebouwing uit de vooroorlogse en vroege naoorlogse 
periode resteert een groot aantal, merendeels sterk verbouwde onderdelen; aan 
de zuidzijde nieuwe uitbreidingen;  

++ + + + + P 

Klein Paradijs 70, Beekbergen 

 

In de bosrijke omgeving ten zuiden van Beekbergen gelegen landhuisachtige villa in 
cottage-trant, i.o.v. de weduwe P.A. Prins-Goudkade uit Den Haag in 1934 ontworpen 
door C. van Iwaarde uit Beekbergen, met een afgewolfde rieten kap en vensters met 
luiken. Maakt tegenwoordig deel uit van een camping.  

1. Van enig belang voor de vanaf circa 1900 toegenomen betekenis van de 
bosrijke omgeving van Beekbergen als vestigingsplaats voor gegoeden; 

2. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich geen waardevolle objecten;  
3. Nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg, daarom geen beeldbepalende 

waarde;   
4. Illustratief als voorbeeld van een landhuisachtige villa uit het interbellum, 

karakteristiek voor de ontwikkelingen in de aantrekkelijke omgeving van 
Beekbergen;  

5. Van belang door zijn authentieke uitstraling; op enkele punten vernieuwd;  

+ 0 0 + + P 
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Koningsweg 5, Beekbergen 

 

Vrijstaande villa (Op den Driest) uit circa 1915-1920, aan de rand van het Lierderbos. Het 
in een zakelijke trant opgetrokken pand heeft witgepleisterde gevels (rough-cast) en een 
markante hoge kap met dakhuis. Gewijzigde detaillering (kunststof).  

1. Van enig belang voor de vanaf circa 1900 toegenomen betekenis van de 
bosrijke omgeving van Beekbergen als vestigingsplaats voor gegoeden; 

2. Maakt deel uit van de uit enkele verspreide panden bestaande lintbebouwing 
langs de Koningsweg;  daardoor enige ensemblewaarde; 

3. Door de ligging nabij de weg en de markante hoofdvorm – met witgepleisterde 
gevels – is er sprake van enige beeldbepalende waarde;  

4. Illustratief als voorbeeld van een middenstandsvilla uit het vroege interbellum, 
karakteristiek voor de ontwikkelingen in de voor de villabouw aantrekkelijke 
omgeving van Beekbergen;  

5. Het in traditioneel-zakelijke stijl ontworpen huis is slechts in hoofdvorm goed 
behouden gebleven; storend vernieuwde detaillering;  

+ + + + 0 P 

Koningsweg 45, Beekbergen 

 

In 1966 door architect H. Brouwer uit Veenendaal (geassocieerd met T.T. Deurvorst) 
gebouwde bungalow in een functionalistische stijl, gelegen op een ruim bosperceel in de 
bosrijke omgeving van Beekbergen. Van typologische zeldzaamheid.  

1. Van enig belang voor de bosrijke omgeving van Beekbergen als een 
aantrekkelijke vestigingsplaats voor gegoeden; 

2. Door de eenzame ligging op een bijbehorend bosperceel is er geen sprake van 
ensemblewaarde;  

3. Het object is vanaf de openbare weg nagenoeg niet zichtbaar; 
4. Als vroeg naoorlogs landhuis illustratief voor de ontwikkelingen in de voor de 

villabouw aantrekkelijke omgeving van Beekbergen;  
5. Zeer goed voorbeeld van een groot naoorlogs landhuis in modernistische trant. 

Voorzover zichtbaar in de hoofdvorm gaaf behouden gebleven; ontwerp van een 
landelijk vooraanstaande architect; 

+ 0 0 + ++ P 

Lierderstraat 46, Lieren 

 

Laat 19de-eeuwse boerderij met naastliggende schuur met middenlangsdeel, schuin t.o. 
De Brink. Door functiewijziging onderging het complex diverse vernieuwingen maar het 
authentieke karakter bleef herkenbaar. Deels met riet gedekte kappen. 

1. Van groot belang voor het oude agrarische landschap van de hooilanden langs 
de Oude Beek bij het dorp Lieren; 

2. Maakt deel uit van de verspreide agrarische bebouwing langs en rondom de 
Lierderstraat;  

3. In de as van de weg De Brink aan T-splitsing; sterk in het oog vallend;  
4. Als historische hallehuisboerderij met veeschuur is het complex van belang voor 

de (ontwikkelings)geschiedenis van het van oorsprong sterk agrarische Lieren; 
5.  In hoofdvorm gave boerderij van het hallehuistype, met naastgelegen schuur 

van hetzelfde type. De authentieke uitstraling bleef behouden, maar op 
verschillende punten gewijzigd;  

++ + ++ + + H 



 
 
 
 

 
 

Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing in buitengebied Beekbergen/Loenen II maart 2016 II blad 33 

Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Loenenseweg 43, Beekbergen 

 

Op 25 mei 1925 is de eerste steen van dit pand gelegd. Middenstandswoning net buiten 
de bebouwde kom van Beekbergen, langs de rand van de hier gelegen lommerrijke 
bospercelen. Eenlaags opzet met roodgedekt pannendak. Architect J.A. Heuvelink.  

1. Van enig belang voor de 19de- en 20ste-eeuwse dorpsontwikkeling van 
Beekbergen, met markante lintbebouwing langs de hoofdwegen;  

2. Er is nauwelijks sprake van ensemblewaarde; 
3. Vanaf de Koningsweg is er sprake van beeldbepalende waarde, wegens ligging 

en markante hoofdvorm;  
4. Illustratief als voorbeeld van een middenstandswoning uit het interbellum, zoals 

karakteristiek voor de toenmalige ontwikkelingen rondom Beekbergen;  
5. Karakteristiek voorbeeld van middenstandswoning in traditioneel-zakelijke stijl uit 

het interbellum; in Apeldoorn vaak voorkomend type; in hoofdvorm en 
detaillering gaaf bewaard; ontwerp van een bekende Apeldoornse architect; 

+ 0 ++ + ++ H 

Loenenseweg 59, Beekbergen 

 

In 1924 door H.F. Roelofs ontworpen middenstandsvilla, vlakbij de aansluiting op de 
Hulleweg. Het pand is éénlaags en heeft roodgedekt dakschilden. Asymmetrische opzet 
met een erker met balkon. Vermoedelijk pas later witgeverfd metselwerk.  

1. Van enig belang voor de toenemende betekenis van Beekbergen als 
vestigingsplaats voor gegoeden, met villa’s en kleine landhuizen; 

2. Het object maakt geen deel uit van een specifiek historisch ensemble;  
3. In het oog vallend door de markante opzet en de ligging schuin tegenover het 

Klein Paradijs, aan belangrijke doorgaande weg, maar deels afgeschermd door 
bomen; daardoor enige beeldbepalende waarde; 

4. Illustratief als voorbeeld van een vroeg 20ste-eeuwse middenstandsvilla, die 
karakteristiek is voor de toenemende betekenis van de aantrekkelijke bosrijke 
omgeving van Beekbergen;  

5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven; op 
enkele punten gewijzigd, zoals de wit geverfde gevels;  

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

Molenallee 27, Loenen 

 

Restant van het complex van de Grote Slatsmolen, waarvan de geschiedenis teruggaat 
tot de 17de eeuw. In 1858 en 1888 (na brand) herbouwd en als papiermolen functionerend 
tot circa 1900. Daarna was het een graankorenmolen. Belangrijkste restant is een fors 
19de-eeuws gebouw met zadeldak, bakstenen gevels en ijzeren ramen, markant 
gesitueerd ter zijde van de Molenbeek.  

1. Van groot belang voor het proto-industriële systeem van sprengenbeken, 
watermolens en wasserijen; 

2. Vanwege de ruimtelijke en (oorspronkelijk) functionele relatie met het 
Loenense sprengenstelsel en in samenhang met het aquaduct aan de 
Molenallee; 

3. Beeldbepalende ligging in het landschap ten oosten van Loenen, temidden van 
cluster gebouwen aan de Molenbeek, in het bijzonder vanaf de Molenallee; 

4. Als historisch bedrijfsgebouw en relict van de Grote Slatsmolen, een bekende 
papiermolen in de regio met een tot in de 17de eeuw terugreikende historie, 
zeer illustratief voor de historische ontwikkelingen in het gebied;    

5. Van groot belang vanwege authenticiteit, de gaaf bewaard gebleven 
hoofdvorm van het historisch gedeelte; hoge zeldzaamheidswaarde; 

 

++ + + ++ ++ H 

Molenallee 8-10, Loenen 

 

In 1938 door H.J. Reusken herbouwde boerderij c.a. (“Turfhekke”), terugwijkend gelegen 
in een bocht  van de Molenallee. Het object onderging door functiewijziging een aantal 
veranderingen, maar in combinatie met de erfbebouwing is er sprake van een 
karakteristiek ensemble.  

1. Van groot belang voor het oude agrarische landschap en bij het landgoed Ter 
Horst; 

2. Door de combinatie van enkele van oorsprong agrarische gebouwen en 
lommerrijke erfinvulling is er sprake van enige ensemblewaarde;  

3. Deels door erfbeplanting verscholen ligging in een verder open ‘kamer’, op 
afstand van de weg, waardoor er slechts beperkte beeldbepalende waarde is;  

4. Illustratief als voorbeeld van een historisch boerderijcomplex dat karakteristiek is 
voor de ontwikkelingen in het agrarisch landschap bij Ter Horst;  

5. Door diverse vernieuwingen onderging vooral de boerderij zelf een aantal 
ingrijpende wijzigingen, waardoor agrarisch karakter is aangetast; 

++ + + + 0/
+ 

P 



 
 
 
 

 
 

Ruimtelijke en cultuurhistorische waardering van de karakteristieke bebouwing in buitengebied Beekbergen/Loenen II maart 2016 II blad 35 

Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Molenberg 30, Lieren 

 

Bescheiden opgezette boerderij/boerenwoning met stal uit de late 19de eeuw, met één 
bouwlaag en een pannengedekt zadeldak. Het pand is markant gelegen op een 
bijbehorend erf, schuin tegenover de Molenvaart.  

1. Van groot belang voor het oude agrarische landschap van enk, enkwallen, 
houtwallen en boerderijen rondom het flankesdorp Lieren; 

2. Als onderdeel van de verspreide lintbebouwing langs de Molenberg is er enige 
ensemblewaarde; combinatie met hoog geboomte;  

3. Sterk in het oog vallende ligging van het erf in open landschap, gezien vanaf de 
Molenberg en de Molenvaart;  

4. Illustratief als voorbeeld van een boerderij uit omstreeks 1900, karakteristiek 
voor de historische ontwikkelingen in het enkenlandschap van Lieren;   

5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering redelijk gaaf bewaard gebleven; qua 
type heeft het pand enige zeldzaamheidswaarde; 

++ + ++ + + H 

Molenberg 40-42, Oosterhuizen 

 

Laat 19de-eeuwse boerderij, mogelijk met een oudere kern, met een eveneens 
karakteristieke 20ste-eeuwse wagenschuur, gelegen op eeuwenoud erf aan de rand van 
de oude buurtschap Oosterhuizen. Onderdeel van een cluster met enkele oude 
boerderijen, aan en bij de Molenberg en de Achterste Kerkweg. 

1. Van groot belang voor de buurtschap Oosterhuizen, dat wordt gekenmerkt door 
een cluster van agrarische bebouwing langs de doorgaande wegen;  

2. Hoge ensemblewaarde van hoofdgebouw en wagenschuur in combinatie met 
enkele nabijgelegen boerderijen; 

3. Aan de rand van de bebouwde kom is er sprake van beeldbepalende waarde, 
maar door de omringende hagen valt het object minder op;   

4. Karakteristieke oude boerderij met jongere wagenschuur,  illustratief voor de 
lange agrarische geschiedenis van het gebied;  

5. Illustratief als voorbeeld van een boerderij volgens het streekeigen 
hallehuistype;  door functiewijziging gewijzigd; authentieke hoofdvorm;  

++ ++ + ++ + H 

Molenberg 44, Loenen 

 

Deze hallehuisboerderij is ingrijpend vernieuwd (dekking, detaillering, gevelindeling), 
maar het gaat hier om een oude locatie die teruggaat tot 1717. Mogelijk nog aanwezige 
oudere kern. Ligging nabij enkele andere historische boerderijen. 

1. Van groot belang voor de buurtschap Oosterhuizen, dat wordt gekenmerkt door 
een cluster van agrarische bebouwing langs de doorgaande wegen; 

2. Hoge ensemblewaarde in combinatie met enkele nabijgelegen boerderijen; 
3. Van beeldbepalende waarde, maar de grotendeels vernieuwde opzet doet 

hieraan afbreuk;   
4. In oorsprong 18de-eeuwse boerderij,  illustratief voor de agrarische 

ontwikkelingen het gebied;  
5. Gave hoofdvorm; maar het object onderging een aantal storende 

vernieuwingen/wijzigingen, die afbreuk doen aan het oorspronkelijke karakter;  
de afleesbaarheid is sterk verminderd; 

++ ++ + + 0 H 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Oude Apeldoornseweg 19, Beekbergen 

 

Kleine hallehuisboerderij uit circa 1900, gecombineerd met een vrijstaande schuur en een 
vrml. bakhuisje, schuin t.o. het Witte Veen. Tamelijk late ontginning in vrml. heidegebied. 
In 1963 is de deel omgevormd voor een woonfunctie.  

1. Van groot belang voor het jonge heideontginningslandschap van het 
Beekbergsche Broek, met rechtlijnige verkavelingen en verspreide bebouwing; 

2. Er is nauwelijks sprake van ensemblewaarde;  
3. Geen beeldbepalend belang;  
4. In oorsprong uit circa 1900 daterende boerderij,  illustratief voor de agrarische 

ontwikkelingen in het gebied;  
5. Boerderij van het traditionele hallehuistype, gaaf bewaarde hoofdvorm; deels 

gewijzigde detaillering;  

++ 0 0 + + P 

Tullekensbocht 3, Beekbergen 

 

Vermoedelijk uit het midden van de 19de eeuw daterende hallehuisboerderij, nu geheel in 
gebruik als woning. Karakteristieke rietgedekte kap. Diverse storende wijzigingen en 
vernieuwingen.  

1. Van groot belang voor het oude agrarische landschap van enk, enkwallen, 
houtwallen en boerderijen rondom het flankesdorp Beekbergen; 

2. Als onderdeel van een klein cluster met verspreid liggende agrarische 
bebouwing rond en bij de Tullekensbocht is er sprake van ensemblewaarde; de 
objecten liggen evenwel op enige afstand van elkaar; 

3. Door zijn hoofdvorm en ligging van enig beeldbepalend belang;  
4. Als een karakteristieke hallehuisboerderij illustratief voor de 

(ontwikkelings)geschiedenis van het van oorsprong sterk agrarische gebied; 
5. Gewijzigde hoofdvorm en detaillering , toevoeging van enkele dakkapellen;  

++ + + + 0 P 

Tullekensmolenweg bij 70, Beekbergen 

 

Markant op een kruising van wegen gelegen vermoedelijk laat 19de-eeuwse schuur, op de 
hoek van de Tullekensbocht en pal tegenover de Hansengraaf. De gevels bestaan uit 
verticale houtdelen. Met pannen gedekt schilddak.  

1. Van groot belang voor het oude agrarische landschap van enk, enkwallen, 
houtwallen en boerderijen rondom het flankesdorp Beekbergen;  

2. Als onderdeel van een klein cluster met deels historische agrarische bebouwing 
rond en bij de Tullekensbocht is er sprake van ensemblewaarde;  

3. Zeer beeldbepalende ligging op het kruispunt van enkele doorgaande wegen;   
4. Als historische schuur is het pand van belang voor de (ontwikke-

lings)geschiedenis van het van oorsprong sterk agrarische gebied;  
5. Van groot belang vanwege de authentieke uitstraling, hoewel deels vernieuwd; 

typologische zeldzaamheid;  

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

Veendijk 4, Oosterhuizen 

 

Uit circa 1925-1930 daterende boerderij met vrijstaande schuur. Het object heeft een 
pannengedekt en afgewolfd zadeldak. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering redelijk 
gaaf bewaard gebleven. Ligging op een bijbehorend erf met siertuin.  

1. Van belang als onderdeel van de buurtschap Oosterhuizen, met een 
concentratie van agrarische en dorpsbebouwing; 

2. Er is geen sprake van ensemblewaarde;  
3. Door de markante hoofdvorm en de ligging van enig beeldbepalend belang;  
4. Illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het gebied;  
5. Relatief jonge boerderij; redelijk gaaf bewaard gebleven, maar op een aantal 

punten gewijzigd;  

+ 0 + + + P 

Voorsterweg bij 2, Loenen 

 

Naast Voorsterweg 2 gelegen trafohuisje uit circa 1920, vermoedelijk naar ontwerp van 
G. Versteeg. De Voorsterweg sluit hier aan op de Hoofdweg. Markante opzet met een 
laag tentdak en zorgvuldig gedetailleerd metselwerk.  

1. Van enig belang voor de 19de- en 20ste-eeuwse ontwikkeling van Veldhuizen; 
2. Tezamen met de naastgelegen woning op nr. 2 vertegenwoordigt het object 

enige ensemblewaarde;  
3. Er is geen sprake van beeldbepalende waarde;  
4. Het gebouwtje is  illustratief voor de ontwikkeling van de nutsvoorzieningen in 

het gebied;  
5. Zowel in de hoofdvorm als de detaillering gaaf bewaard gebleven voorbeeld van 

zorgvuldig ontworpen transformatorhuisje uit het interbellum; vermoedelijk 
ontworpen door G. Versteeg; 

+ + 0 + ++ P 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Voorsterweg 8-10 

 

Kleine hallehuisboerderij met middenlangsdeel, oorspronkelijk uit de periode rond 1900, 
thans geheel verbouwd tot woonhuis en aan de achterzijde vergroot. Het pand heeft wit 
geschilderde bakstenen gevels en een deels  met riet gedekt afgewolfd zadeldak. De 
voorgevel is qua indeling goed behouden gebleven, de details zijn vernieuwd. Voor de 
boerderij enkele leilinden.  

1. Van groot belang als verwijzing naar het vroegere agrarische landschap in de 
omgeving van Loenen-Veldhuizen, waar eind 19de eeuw in het heidegebied de 
eerste boerenerven met aangrenzende landbouwpercelen verschenen (jonge 
ontginning);  

2. Maakt deel uit van eenvoudige lintbebouwing van recentere datum langs de 
Voorsterweg; er is hiermee een bescheiden ensemblewaarde;  

3. Het erf is deels door veel groen aan het zicht onttrokken vanaf de openbare 
weg; de beeldbepalende betekenis is beperkt;  

4. Ondanks de wijzigingen illustratief als voorbeeld van de eerste agrarische 
bebouwing in dit deel van het plangebied (circa 1900) en daarmee karakteristiek 
voor de historische ontwikkelingen in het agrarische landschap van Loenen;  

5. Vooral in hoofdvorm en voorgevelindeling herkenbaar gebleven voorbeeld van 
een hallehuisboerderijtje uit de tijd rond 1900; details vernieuwd en aan de 
achterzijde uitgebouwd;  

 

++ + 0 + + P 

Voorsterweg 32, Loenen 

 
 

Vrijstaande houten woonhuis, een zogenaamde montagewoning, via de NV Nederlandse 
Thermobouw geleverd en oorspronkelijk aangekocht in Oostenrijk, uit circa 1950. Staat 
bekend om de snelle bouwtijd en de destijds vooruitstrevende isolatiemethode met 
thermofolie. De woning heeft houten gevels en een met pannen gedekt zadeldak. De 
gevelindelingen zijn nog deels oorspronkelijk, de details deels vernieuwd. Tegen de 
rechter zijgevel een jongere uitbouw. 

1. Van enig belang voor de 19de- en 20ste-eeuwse nederzettingsontwikkeling van 
Loenen-Veldhuizen en omgeving, met lintbebouwing langs de hoofdwegen;  

2. Tezamen met de overige woningen binnen de lintbebouwingsstructuur is er 
sprake van enige ensemblewaarde; 

3. Er is sprake van enige betekenis voor het beeld ter plekke door beeldbepalende 
ligging binnen de lintbebouwing van de Voorsterweg; 

4. Illustratief als voorbeeld van een kleine burgerwoning uit de vroege naoorlogse 
periode, onderdeel van de bescheiden komvorming in het gebied rond 
Hoofdweg en Voorsterweg; karakteristiek voor de toenmalige ontwikkelingen 
rondom Loenen;  

5. Van groot belang vanwege het vrij zeldzame bouwtype (Oostenrijkse 
montagewoning uit circa 1950) en de gaafheid van hoofd- en kapvorm, 
gevelindelingen en materiaalgebruik; 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Voorsterweg 40, Loenen 

 

Vrijstaande woning uit de periode 1935-1940 in traditioneel-zakelijke stijl. Het sober 
vormgegeven pand heeft één bouwlaag met een prominent aanwezig zadeldak met 
pannendekking, en een lagere uitbouw rechts achter, eveneens met en zadeldak. Sober 
gedetailleerde bakstenen gevels met houten kozijnen, vensters waarvan enkele met 
houten luiken. De voorgevel heeft een erker. 

1. Van enig belang voor de 19de- en 20ste-eeuwse nederzettingsontwikkeling van 
Loenen-Veldhuizen en omgeving, met lintbebouwing langs de hoofdwegen;  

2. Tezamen met de overige woningen binnen de lintbebouwingsstructuur is er 
sprake van enige ensemblewaarde; 

3. Er is sprake van enige betekenis voor het beeld ter plekke door beeldbepalende 
ligging binnen de lintbebouwing van de Voorsterweg; 

4. Illustratief als voorbeeld van een kleine burgerwoning uit het interbellum, 
onderdeel van de bescheiden komvorming in het gebied rond Hoofdweg en 
Voorsterweg; karakteristiek voor de toenmalige ontwikkelingen rondom Loenen; 

5. Van belang vanwege de gaafheid van hoofdvorm, gevelindelingen, 
gevelelementen, detaillering en materiaalgebruik. Verder een vrij algemeen 
voorkomend bouwtype;  

+ + + + + P 

Voorsterweg 44, Loenen 

 
 

Kleine hallehuisboerderij met middenlangsdeel, oorspronkelijk uit het einde van de 19de 
eeuw, thans geheel verbouwd tot woonhuis. Het pand heeft wit geschilderde bakstenen 
gevels en een met riet gedekt afgewolfd zadeldak met aangekapte dakkapellen. De 
voorgevel is qua indeling en details goed behouden gebleven, aan de achterzijde is de 
plaats van de vroegere deelingang herkenbaar. Naast de boerderij een gaaf bakhuis uit 
de vroege 20ste-eeuw.  

1. Van groot belang als verwijzing naar het vroegere agrarische landschap in de 
omgeving van Veldhuizen, waar eind 19de eeuw in het heidegebied de eerste 
boerenerven met aangrenzende landbouwpercelen verschenen (jonge 
ontginning);  

2. Maakt deel uit van eenvoudige lintbebouwing van recentere datum langs de 
Voorsterweg; er is hiermee een bescheiden ensemblewaarde;  

3. Het erf is heeft enige beeldbepalende betekenis door zijn markante ligging ter 
zijde van de doorgaande weg, deels ook goed zicfhtbaar vanuit de Boterweg;   

4. Illustratief als voorbeeld van de eerste agrarische bebouwing in dit deel van het 
plangebied (eind 19de eeuw) en daarmee karakteristiek voor de historische 
ontwikkelingen in het agrarische landschap van Loenen;  

5. Vooral in hoofdvorm, materiaalgebruik en wat betreft de voorgevel goed 
herkenbaar gebleven voorbeeld van een hallehuisboerderijtje uit de late 19de 
eeuw, met naast gelegen gaaf jonger bakhuis; in dit deel van het plangebied vrij 
zeldzaam; 
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Adres en foto Korte karakteristiek 1 2 3 4 5 W 

Vrijenbergweg 17, Loenen 

 

In oorsprong mogelijk 18de-eeuwse hallehuisboerderij. Het object maakt deel uit van de 
verspreide agrarische bebouwing langs de Vrijenbergweg, maar wordt door forse 
groenelementen grotendeels aan het zicht onttrokken. Als woonhuis in gebruik. 

1. Van groot belang voor het oude agrarische landschap van enk, enkwallen, 
houtwallen en boerderijen rondom het flankesdorp Loenen; 

2. Maakt deel uit van een waardevol en markant cluster van enkele verspreid 
liggende historische boerderijen; daardoor hoge ensemblewaarde; 

3. Geen bijzondere beeldbepalende waarde; 
4. Illustratief als voorbeeld van oude agrarische bebouwing aan de rand van de 

enk, karakteristiek voor de historische ontwikkelingen in het oude 
enkenlandschap rondom Loenen; 

5. Door functiewijziging onderging het object een aantal veranderingen; maar gaaf 
bewaard gebleven hoofdvorm; 

++ ++ 0 ++ + H 

Vrijenbergweg 19, Loenen 

 

Boerderij uit circa 1880, met mogelijk oudere kern. Tezamen met een karakteristieke 
oude schuur bevindt de boerderij zich in het overwegend open enkenlandschap langs de 
Vrijenbergweg, en maakt hier deel uit van de verspreid liggende agrarische bebouwing.  

1. Van groot belang voor het oude agrarische landschap van enk, enkwallen, 
houtwallen en boerderijen rondom het flankesdorp Loenen; 

2. Maakt deel uit van een waardevol en markant cluster van enkele verspreid 
liggende historische boerderijen; daardoor hoge ensemblewaarde; 

3. Door de ligging in open ‘kamer’ in landschap van groot beeldbepalend belang;  
4. Illustratief als voorbeeld van oude agrarische bebouwing aan de rand van de 

enk, karakteristiek voor de historische ontwikkelingen in het oude 
enkenlandschap rondom Loenen;  

5. Typerend voorbeeld van streekeigen hallehuisboerderij, met karakteristieke 
vrijstaande veeschuur; door functiewijziging is het object op diverse punten 
gewijzigd en vernieuwd; maar authentieke hoofdvorm;   

++ ++ ++ ++ + H 

Vrijenbergweg 31, Loenen 

 

Boerderij uit de 19de eeuw, met mogelijk oudere kern. De boerderij bevindt zich in het 
overwegend open enkenlandschap langs de Vrijenbergweg, langs de rand van een 
bosperceel en nabij een bocht in de Vrijenbergweg.  

1. Van groot belang voor het oude agrarische landschap van enk, enkwallen, 
houtwallen en boerderijen rondom het flankesdorp Loenen; 

2. Maakt deel uit van een waardevol en markant cluster van enkele verspreid 
liggende historische boerderijen; daardoor hoge ensemblewaarde; 

3. Door de ligging in open ‘kamer’ in het landschap van groot beeldbepalend 
belang; 

4. Illustratief als voorbeeld van agrarische bebouwing, karakteristiek voor de 
historische ontwikkelingen in het oude landschap aan de rand van de enk;  

5. Typerend voorbeeld van streekeigen hallehuisboerderij uit de 19de eeuw, maar 
in kern mogelijk veel ouder; door functiewijziging is het object op diverse punten 
gewijzigd en vernieuwd; maar authentieke hoofdvorm;   
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Vrijenbergweg 35, Loenen 

 

Bescheiden enkhuisje uit omstreeks 1925, gelegen nabij een bocht in de weg. Het pand 
heeft één bouwlaag en een pannengedekt zadeldak. In 1965 is de kap opgehoogd. 

1. Van enig belang voor het oude agrarische landschap van enk, enkwallen, 
houtwallen en boerderijen rondom het flankesdorp Loenen; 

2. Maakt deel uit van een waardevol en markant clustertje van twee enkhuisjes; 
daardoor hoge ensemblewaarde; 

3. Door de prominente ligging direct aan de openbare weg is er sprake van enige 
beeldbepalende waarde;   

4. Het pand bezit als kleine enkwoning een bescheiden historische waarde voor 
de (ontwikkelings)geschiedenis van het gebied; 

5. Eenvoudig, in details enigszins gewijzigd voorbeeld van een kleine 
plattelandswoning (enkhuisje) uit de eerste helft van de 20ste eeuw, niet 
zeldzaam; 

+ ++ + + + P 

Vrijenbergweg 37, Loenen 

 

Bescheiden enkhuisje c.a. uit omstreeks 1905, gelegen nabij een bocht in de weg. Het 
pand heeft één bouwlaag en een pannengedekt zadeldak. Getoogde vensters met 
boogtrommel. Kleine verbouwing in 1961.  

1. Van enig belang voor het oude agrarische landschap van enk, enkwallen, 
houtwallen en boerderijen rondom het flankesdorp Loenen; 

2. Maakt deel uit van waardevol en markant clustertje van twee enkhuisjes; 
daardoor hoge ensemblewaade; 

3. Door de prominente ligging direct aan de openbare weg is er sprake van enige 
beeldbepalende waarde;   

4. Het pand bezit als kleine enkwoning een bescheiden historische waarde voor de 
(ontwikkelings)geschiedenis van het gebied;  

5. Markant gedetailleerd, vrij gaaf behouden gebleven voorbeeld van een kleine 
plattelandswoning (enkhuisje) uit de eerste helft van de 20ste eeuw, niet 
zeldzaam; 

+ ++ + + + P 

Vrijenbergweg 4, Loenen 

 

Hallehuisboerderij die blijkens de muurankers uit  1712 dateert. Karakteristiek voor het 
streekeigen type, met ramen met veelruits roedenverdeling en een afgewolfde kap. De 
kap heeft een vernieuwde dekking. Ligging bij de aansluiting op de Hoofdweg.  

1. Van groot belang voor het oude agrarische landschap van enk, enkwallen, 
houtwallen en boerderijen rondom het flankesdorp Loenen; 

2. Er is geen sprake van specifieke ensemblewaarde; 
3. Door de terugwijkende ligging en doordat het object door sterke begroeiing 

deels aan het zicht wordt onttrokken is er geen beeldbepalende waarde;  
4. Als één van de oudste hallehuisboerderijen alhier van belang voor de 

(ontwikkelings)geschiedenis van dit van oorsprong sterk agrarische gebied; 
5. Zoals zichtbaar vanaf de openbare weg zowel in de hoofdvorm als de 

detaillering vrij gaaf bewaard gebleven;  
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Vrijenbergweg 50, Loenen 

 

Boerderij uit circa 1900, met mogelijk oudere kern. De boerderij ligt in een bocht van de 
Vrijenbergweg, aan bosrand bij de overgang naar het open enkenlandschap benoorden 
Loenen, t.o. enkele enkhuisjes (nrs. 35, 37). Op het erf een karakteristiek oud bakhuisje. 

1. Van groot belang voor het oude agrarische landschap van enk, enkwallen, 
houtwallen en boerderijen rondom het flankesdorp Loenen; 

2. Onderdeel van historische bebouwing langs de Vrijenbergweg, enige 
ensemblewaarde; 

3. Door zijn markante verschijningsvorm en de ligging in een bocht van hoge 
beeldbepalende waarde;  

4. AIs historische hallehuisboerderij aan de rand van de enk van groot belang voor 
de (ontwikkelings)geschiedenis van het oude enkenlandschap;  

5. Markant, vooral in hoofdvorm goed behouden gebleven 19de-eeuwse 
hallehuisboerderij, streekeigen type; mogelijk oudere kern; door 
functiewijzigingen deels vernieuwd (detaillering), later witgeverfd; 

++ + ++ ++ + H 

Wilmalaan 1, Oosterhuizen 

 

Vlakbij de Wittekruisweg en op de rand van uitgestrekte bospercelen gelegen laat 19de-
eeuwse hallehuisboerderij, tegenwoordig onderdeel van een camping. Het pand 
onderging een aantal vernieuwingen (dakdekking).  

1. Van groot belang voor de buurtschap Oosterhuizen, met een uitwaaiering van 
agrarische bebouwing langs en nabij de doorgaande wegen; 

2. Er is nauwelijks sprake van historische ensemblewerking;  
3. Door de omringende jongere bebouwing is er geen beeldbepalende waarde;   
4. Als historische hallehuisboerderij is het pand van belang voor de (ontwikke-

lings)geschiedenis van het van oorsprong sterk agrarische Oosterhuizen;   
5. In hoofdvorm gedeeltelijk en details ingrijpender gewijzigd voorbeeld van een 

traditionele hallehuisboerderij; oorspronkelijke verschijningsvorm heeft enigszins 
geleden;   
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Wilmalaan 27, Lieren 

 

Het betreft een rietgedekt gebouw, mogelijk een tuin/zomerhuis of een atelier, uit 1928-
1930, vermoedelijk oorspronkelijk deel uitmakende van het terrein van nr. 25.  Het pand 
heeft een rechthoekige plattegrond, met aan de zuidzijde een veelhoekige beëindiging, 
houten gevels en een met riet gedekt schilddak.  

1. Van groot belang voor de toenemende betekenis van de bosrijke omgeving van 
Beekbergen en Loenen als vestigingsplaats voor gegoeden, met villa’s en kleine 
landhuizen; 

2. Tezamen met het landhuisje aan de Wittekruisweg 39 en in samenhang met het 
bosperceel waarin de panden liggen, vertegenwoordigt het object 
ensemblewaarde;  maar de twee objecten liggen op enige afstand van elkaar, 
met daartussen een afwijkend vormgegeven pand (nr.25);    

3. Het gebouw is niet beeldbepalend;  
4. Illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het gebied; als een 

rietgedekt bijgebouwtje (tuin/zomerhuisje/lighal?) is er typologische 
zeldzaamheid;  

5. Voor zover zichtbaar gaaf bewaard gebleven; 
 

++ + 0 ++ ++ H 

Wipselbergweg 30, Beekbergen 

 

Rond 1935 als een kuurchalet voor vrouwen gebouwd pand (De Wipselberg, ook wel 
Huize Helena), gelegen op een hoogte binnen de bosrijke omgeving. Nu in gebruik als 
hotel (Golden Tulip). Deels anderhalflaags, met een rietgedekte kap en ramen met 
roedenverdeling. De vermoedelijke architect is R.G. Rodenburg. Na brand herbouwd. 

1. Van groot belang voor de bosrijke omgeving van Beekbergen als vestigingsplek 
van gezondheids- en recreatieve accommodaties; 

2. Er is geen sprake van ensemblewaarde;  
3. Door de hoge ligging en markante opzet vanaf de Wipselbergweg gezien een  

hoge beeldbepalende waarde;  
4. Vanwege de bijzondere oorspronkelijke functie, passend in de 

gebiedskarakteristiek, is er sprake van een hoge historische waarde; 
5. Het pand is na brand zorgvuldig gereconstrueerd; daardoor nog steeds een 

markant voorbeeld van vooroorlogse instellingsarchitectuur, in dit geval sterk 
onder invloed van de contemporaine cottage/landhuisbouw;  

++ 0 ++ ++ + H 
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Wittekruisweg 13, Oosterhuizen 

 

Boerderij uit circa 1910, met speklagen en een markant sierspant. Door functiewijziging is 
het object grondig gerenoveerd, maar het authentieke karakter bleef herkenbaar. Ligging 
bij de aansluiting op Het Pompje. Het is bekend dat bij een verbouwing in 1948 (door H. 
Verkerk) de deel nog behouden bleef.  

1. Van enig belang voor de buurtschap Oosterhuizen, dat wordt gekenmerkt door 
een cluster van agrarische bebouwing langs de doorgaande wegen; 

2. Als onderdeel van een cluster historische agrarische bebouwing rond de kruising 
Wittekruisweg/Het Pompje is er sprake van hoge ensemblewaarde; 

3. Min of meer beeldbepalende ligging op de hoek Wittekruisweg/Het Pompje;  
4. Als historische boerderij is het pand van belang voor de (ontwikke-

lings)geschiedenis van het van oorsprong sterk agrarische Oosterhuizen;   
5. Door ingrijpende renovatie deels vernieuwd (onder meer vernieuwde dakdekking 

met storende reeksen dakramen); authentieke hoofdvorm;  

+ ++ + + 0 P 

Wittekruisweg 27, Oosterhuizen 

 

Boerderij uit late 19de eeuw, volgens het hallehuistype en deel uitmakende van een 
cluster van vier historische boerderijen (hoevenzwerm) langs een aftakking van de 
Wittekruisweg, in het open enkenlandschap van Lieren en Oosterhuizen. Met schuur; 

1. Van groot belang voor de buurtschap Oosterhuizen, met clustering van 
agrarische bebouwing langs en bij de doorgaande wegen; 

2. In combinatie met de overige hier gelegen boerderijen (nrs. 33-35-37) is er 
sprake van hoge ensemblewaarde;  

3. Als onderdeel van dit ensemble en in combinatie met erfbeplanting van groot 
beeldbepalend belang in grotendeels open landschap aan de rand van de enk;  

4. Als historische hallehuisboerderij is het pand van belang voor de (ontwikke-
lings)geschiedenis van het van oorsprong sterk agrarische Oosterhuizen;   

5. Goed en in hoofdvorm gaaf voorbeeld van hallehuisboerderij met 
middenlangsdeel, streekeigen type;  op enkele punten gewijzigd;  

++ ++ ++ + + H 

Wittekruisweg 33, 35, 37 

 

De drie naast nr. 27 gelegen boerderijen verloren hun functie en zijn ingrijpend vernieuwd 
en deels gereconstrueerd. Slechts aan de voorzijde bleef het authentieke karakter min of 
meer gehandhaafd. Desondanks vormen ze een wezenlijk onderdeel van de oude 
boerderijengroep. Ze dateren uit circa 1900-1920 (mogelijk deels oudere kern).  

1. Van groot belang voor de buurtschap Oosterhuizen, met clustering van 
agrarische bebouwing langs en bij de doorgaande wegen; 

2. In combinatie met nr. 27 is er sprake van hoge ensemblewaarde;  
3. Als onderdeel van dit ensemble en in combinatie met erfbeplanting van groot 

beeldbepalend belang in grotendeels open landschap aan de rand van de enk; 
4. Als, weliswaar sterk gewijzigde, voorbeelden van  historische 

hallehuisboerderijen van belang voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het 
van oorsprong sterk agrarische Oosterhuizen;   

5. Oorspronkelijke 19de-eeuwse boerderijen van het  hallehuistype,deels sterk 
vernieuwd. Oorspronkelijke karakter leeft voort in de traditionele hoofdvormen; 
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Vooraanzicht van Wittekruisweg 33, 35, 37.        

 

Idem, in het oog vallend cluster in het open landschap.       

Wittekruisweg 39, Lieren 

 

In 1928-1930 i.o.v. J. Hoge naar ontwerp van C. van Zwaarde gebouwd landhuisje tussen 
de Wittekruisweg en de Wilmalaan. Eénlaags opzet met een rietgedekt en afgewolfd dak 
en een inpandige garage. Hoog gelegen in een bosrand. 

1. Van groot belang voor de toenemende betekenis van de bosrijke omgeving van 
Beekbergen en Loenen als vestigingsplaats voor gegoeden, met villa’s en kleine 
landhuizen; 

2. Tezamen met het houten rietgedekte gebouw Wilmalaan 27 en in samenhang 
met het bosperceel waarin de panden liggen, is er ensemblewaarde;  maar de 
twee objecten liggen op enige afstand van elkaar, met daartussen een afwijkend 
vormgegeven pand (Wilmalaan 25); 

3. Het gebouw is niet beeldbepalend door de ligging in het bos; 
4. Illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het gebied; door de 

combinatie met een inpandige garage (onderbouw) typologisch zeldzaam; 
5. Voor zover zichtbaar gaaf bewaard gebleven;  
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Wittekruisweg 12, Oosterhuizen 

 

Markante boerderij net buiten de bebouwde kom van de buurtschap Oosterhuizen. Deels 
eerste helft 19de-eeuws, vermoedelijk oudere kern. Combinatie met karakteristiek oud 
(bak)huisje en eveneens vrijstaande deels gepleisterde oude schuur.  

1. Van groot belang voor de buurtschap Oosterhuizen, met clustering van 
agrarische bebouwing langs de belangrijkste wegen; 

2. Als een uit verschillende bouwdelen bestaand complex en in combinatie met de 
erfaankleding heeft het object enige ensemblewaarde; 

3. Zeer beeldbepalend in het open enkenlandschap bij Oosterhuizen;  
4. Als historische hallehuisboerderij (met bijgebouwen) is het pand van belang 

voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het van oorsprong sterk agrarische 
Oosterhuizen;   

5. Goed en in hoofdvorm gaaf voorbeeld van een traditionele hallehuisboerderij, 
streekeigen type. Door functiewijziging onderging het complex een aantal 
wijzigingen; het authentieke karakter bleef evenwel zeer goed herkenbaar;  

++ + ++ + ++ H 

Wittekruisweg 22, Oosterhuizen 

 

Hallehuisboerderij met twee naastgelegen schuren uit circa 1910. De boerderij is 
schuinsgewijs met de middenlangsdeel op de straat gericht. Deels bakstenen, deels 
witgepleisterde gevels, met een onder een gemetselde boog gevatte deelingang.  

1. Van groot belang voor de buurtschap Oosterhuizen, met clustering van 
agrarische bebouwing langs de doorgaande wegen; 

2. Er is geen sprake van specifieke ensemblewaarde;  
3. Van enig beeldbepalend belang; ligging op een terugwijkende locatie ten 

opzichte van de openbare weg;  
4. Illustratief voor de agrarische (ontwikkelings)geschiedenis van Oosterhuizen; 
5. In de hoofdvorm goed behouden gebleven, maar in de  detaillering (voorhuis) 

storend gewijzigd;  

++ 0 + + + P 

Wittekruisweg 28, Oosterhuizen 

 

Direct aan de straat gelegen boerderij van 18de-eeuwse oorsprong (1740), met 
middenlangsdeel en rietgedekte kap. Diverse bouwsporen. Ligging vlakbij aan een 
aftakking van de Wittekruisweg gelegen cluster op de nrs. 27, 33, 35, 37.  

1. Van groot belang voor de buurtschap Oosterhuizen, met clustering van 
agrarische bebouwing langs de belangrijkste wegen; 

2. Er is geen sprake van specifieke ensemblewaarde; 
3. Door de in het oog vallende ligging in een lichte bocht, direct aan de openbare 

weg van groot beeldbepalend belang; karakteristiek zijn de naar de weg 
gekeerde deeldeuren; 

4. Als historische hallehuisboerderij is het pand van belang voor de (ontwikke-
lings)geschiedenis van het van oorsprong sterk agrarische Oosterhuizen;   

5. In hoofdvorm redelijk gaaf voorbeeld van een traditionele hallehuisboerderij met 
middenlangsdeel. In de loop van de tijd onderging het object diverse 
verbouwingen, maar het oorspronkelijke karakter is herkenbaar gebleven;    
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Wittekruisweg 36, Oosterhuizen 

 

Boerderij met mogelijk een 18de-eeuwse oorsprong, opgezet volgens het hallehuistype en 
met een deels rietgedekte kap. Het object ligt enigszins verscholen in een bosperceel in 
de oksel van de Wittekruisweg en de Ruggeweg.  

1. Van groot belang voor de buurtschap Oosterhuizen, met clustering van 
agrarische bebouwing langs de belangrijkste wegen; 

2. Er is geen sprake van specifieke ensemblewaarde;  
3. Door de half verscholen ligging is er nauwelijks beeldbepalende waarde;  
4. Als historische hallehuisboerderij is het pand van aanmerkelijk belang voor de 

(ontwikkelings)geschiedenis van het van oorsprong sterk agrarische 
Oosterhuizen; één van de oudere erven in het gebied; 

5. In hoofdvorm en gevelindelingen zeer goed bewaard gebleven voorbeeld van 
een traditionele hallehuisboerderij met middenlangsdeel uit mogelijk de 18de 
eeuw;   

++ 0 0 ++ ++ P 

Wittekruisweg 44, Oosterhuizen 

 

Hallehuisboerderij uit circa 1900, op de hoek van de Hulhorstweg, en aan de rand van het 
bos.  De witgepleisterde boerderij heeft een pannengedekte kap met wolfeinden. 
Asymmetrische gevelindeling.  

1. Van groot belang voor de buurtschap Oosterhuizen, met clustering van 
agrarische bebouwing langs en nabij de belangrijkste wegen; 

2. Er is nauwelijks sprake van ensemblewaarde; 
3. Beeldbepalende locatie op hoek, maar door groen grotendeels aan het zicht 

onttrokken;  
4. Als historische hallehuisboerderij is het pand van belang voor de (ontwikke-

lings)geschiedenis van het van oorsprong sterk agrarische Oosterhuizen;    
5. Karakteristiek maar vooral in de detaillering gewijzigd voorbeeld van een kleine 

hallehuisboerderij uit de periode rond 1900; de hoofdvorm is goed bewaard 
gebleven;  

++ 0 0 + + P 

Wolfskuilen 14-14b, Lieren 

 

In 1916 gebouwde boerderij volgens het streekeigen hallehuistype, met een in 1925 
toegevoegde kookplaats (linker bouwdeel). Het pand is ingrijpend gerenoveerd, maar de 
hoofdvorm bleef goed behouden. Ligging op de hoek van de Lage Haar.  

1. Van groot belang voor het jonge heideontginningslandschap van het 
Beekbergsche Broek; gekenmerkt door rechtlijnige verkavelingsstructuren en 
verspreide agrarische bebouwing; 

2. Er is geen sprake van specifieke ensemblewaarde; 
3. Van enige beeldbepalende waarde op de hoek van de Lage Haar;  
4. Omdat dit nog een van de weinige historische hallehuisboerderijen in het gebied 

is, van groot belang voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het van oorsprong 
sterk agrarische gebied;  

5. Traditionele hallehuisboerderij uit de vroege 20ste eeuw. Gaaf bewaarde 
hoofdvorm, maar sterk gewijzigde detaillering;  
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