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1

INLEIDING

Rapportage
Dit rapport bevat de resultaten van een cultuurhistorische inventarisatie van
niet beschermde bebouwing in het bestemmingsplangebied Loenen in de
gemeente Apeldoorn. Naast het dorp Loenen omvat het gebied ook Zilven,
Veldhuizen (de driehoek tussen Hoofdweg, Voorsterweg en kanaal) en het
terrein van de Mobilisatie aan de Hoofdweg tussen Loenen en Veldhuizen.
Deze rapportage vormt een aanvulling op de cultuurhistorische analyse (CHA)
van Loenen uit 2005.
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
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 Loenen en omgeving 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.

Gebiedskarakteristiek van Loenen, met Zilven en Veldhuizen
Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de historische karakteristiek
van het gebied Loenen, Zilven en Veldhuizen. 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 gebaseerd op de cultuurhistorische analyse (CHA) van het gebied uit 2005,

en komt in essentie overeen met de beschrijving in het bestemmingsplan.
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.
Het waardevolle, karakteristieke beeld van het landschap van
het bestemmingsplangebied Loenen wordt bepaald door de
volgende
ruimtelijk-cultuurhistorische
lagen
met
de
bijbehorende objecten:
- het flankesdorp Loenen, nauw verbonden met het oude agrarische
landschap van enk, enkwallen, houtwallen en boerderijen
ste
(middeleeuwen-20 eeuw);
- de flankesnederzetting Zilven, nauw verbonden met het oude
agrarische landschap van enk, enkwallen, houtwallen en boerderijen
ste
(middeleeuwen-20 eeuw);
- het proto-industriële systeem van sprengenbeken, watermolens en
wasserijen;
de
ste
- de 19 -eeuwse en 20 -eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen, met
markante lintbebouwing langs de hoofdwegen en kleinschalige
verdichting van de agrarische ruimte achter de linten;
de
- het vanaf het einde van de 19 eeuw ontgonnen heidegebied
Veldhuizen met rechte wegenstructuren en verkavelingen en
lintbebouwing langs de hoofdwegen;
Ligging en eerste indruk
Het bestemmingsplangebied Loenen ligt aan de oostflank van de gemeente
Apeldoorn, in het overgangsgebied van de hogere gronden van de Veluwestuwwal, die tegenwoordig grotendeels bebost is, via een halfopen
tussenzone naar het laaggelegen en grotendeels open landschap van het
IJsseldal. In het vooral agrarisch gebruikte gebied bevindt zich centraal het
dorp Loenen, een oude agrarische nederzetting, die zich in tegenstelling tot
het zuidelijker gelegen Zilven, eveneens een oude agrarische nederzetting,
de
ste
in de 19 en de 20 eeuw heeft ontwikkeld tot een groot dorp. Veldhuizen,
ten oosten van Loenen, kwam in relatie tot de heideontginningen en de
aanleg van het Apeldoorns Kanaal als buurtschap tot ontwikkeling. Loenen,
Zilven en Veldhuizen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
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Ontwikkeling landschap, enken, heide, broekland
De vroegste vermelding van “Lona” (Loenen) en “Sulvenda” (Zilven) stamt uit
838. Het zijn beide zogenaamde flankesdorpen, in de vroege middeleeuwen
ontstaan op de oostflank van de Veluwestuwwal.
Vanaf ongeveer de 9de eeuw werden de gunstig gelegen middelhoge
gronden op de flank van de 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 naar het
oosten werden veelal gebruikt als weiland en hooiland.
De oude akkers zijn nog voor een groot deel herkenbaar bewaard in de vorm
van enken (akkercomplexen waar verschillende boeren van een buurtschap
hun akkers bij elkaar hadden liggen) en kampen (afzonderlijke akkers van
individuele boeren). Ook zijn de oude wegen, paden en schaapsdriften vaak
bewaard gebleven.
Aanvankelijk bestonden Loenen en Zilven uit kleine groepen boerderijen rond
brinken aan de weg van Beekbergen naar Eerbeek. De overige bebouwing
lag aan de rand van de enken. De akkers werden begrensd door een
wildgraaf, een wal van eikenhout die het bouwland moest beschermen tegen
het wild. Zuidelijk van Zilven zijn nog delen van die wildgraaf in het landschap
herkenbaar. Ten westen en ten zuiden van Loenen en Zilven is daarnaast nog
een groot deel van de met hakhout begroeide enkwal bewaard gebleven, die
hoogstwaarschijnlijk de functie van wildgraaf heeft overgenomen.
Ten oosten van de nederzettingen en de enkgronden bevonden zich de lage
de
en natte broeklanden, die pas aan het einde van de 19 eeuw intensiever
werden gebruikt en bewoond nadat ze beter ontsloten en drooggelegd waren.
Ook de heidevelden ten noordoosten van Loenen werden vanaf deze periode
ontgonnen en als weide- en bouwland in gebruik genomen. Dat gebeurde in
het kader van de accentverschuiving in de agrarische sector van akkerbouw
naar veeteelt. In deze periode kwam Veldhuizen tot ontwikkeling.
Met de uitvinding van de kunstmest kwam er ook een einde aan het houden
van schapen die voor de nodige mest hadden gezorgd. De heidevelden aan
de westkant van het gebied raakten overbodig en werden net als de
zandverstuivingen bebost. Slechts enkele stukken heide en zandverstuiving
zijn thans nog aanwezig in natuurgebied de Loenermark en in het
Loenensche Bos.

Marken
De landbouwgronden in het gebied, en ook de heidevelden, de bossen en de
broeklanden, werden gezamenlijk beheerd door de Loener- en de Silvermark.
Dat waren collectieven van boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van
hun gemeenschappelijke gronden reguleerden. In de Loenermark hebben de
eigenaars van het landgoed Ter Horst altijd een belangrijke rol gespeeld. De
Hackforts hebben veel aan de ontwikkeling van het gebied bijgedragen, onder
de
meer door de stichting van een kapel in het dorp in de 16 eeuw, de
tegenwoordige Nederlands Hervormde kerk. De komst van een kerk zal zeker
hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van een kleine dorpskern.
Sprengen, beken en molens
In de omgeving van Loenen komen veel zogenaamde kwelbronnen voor,
plekken aan de voet van de Veluwestuwwal, waar het water vrijwel aan de
oppervlakte komt. Dit water werd aangeboord en vanuit deze zogenaamde
sprengkoppen werd water geleid in kunstmatig gegraven beekjes, de
sprengen, die het water voerden naar grotere beeklopen. De bedding van de
kunstmatige beken lag vlak bij de sprengkoppen verdiept in het landschap en
verder stroomafwaarts juist hoger dan het omliggende land, tussen kades.
De beken en de sprengen waren in eerste instantie zeer belangrijk voor de
de
waterhuishouding in het agrarische gebied. Vanaf de 17 eeuw vormden ze
steeds vaker een belangrijke krachtbron voor de ontluikende papierindustrie.
de
In het midden van de 17 eeuw telde Loenen al negen papiermolens. In het
begin viel de watervoorziening, en daarmee dus ook de sprengen, onder de
verantwoordelijkheid van de marken, die ook de vergunningen verstrekten
voor het graven van de sprengen. Vanuit deze organisatie functioneerden een
aantal sprengen onafhankelijk van elkaar, maar toen de waterrechten werden
verworven door de Van Hackforts van Kasteel ter Horst, werden de
de
verschillende sprengen naar de vroeg 17 -eeuwse Molenbeek geleid. De
Vrijenbergerspreng, noordwestelijk van Loenen, is van veel jongere datum.
De beek is in 1869 gegraven om het Apeldoorns Kanaal mede op peil te
houden. Ze splitst in twee delen, de Vrijenbergerspreng en de
Veldhuizerspreng,
De vele papiermolens in het gebied zorgden voor een proto-industriële
ontwikkeling, die zeer kenmerkend is voor de oostelijke Veluweflank. Van
enkele molens zijn aanzienlijke resten behouden gebleven. Verschillende zijn
opgegaan in moderne papier- en kartonnagefabrieken. Andere
e
papierwatermolens werden in de 19 eeuw omgevormd tot wasserijen, die tot
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ste

ver in de 20

eeuw dienst hebben gedaan.

Apeldoorns kanaal en Locaalspoorweg Apeldoorn-Dieren
De aanleg van het Apeldoorns kanaal, dat langs de oostzijde van het
plangebiedonderdeel Veldhuizen ligt, werd wat betreft het eerste gedeelte
(vanaf Apeldoorn in noordwaartse richting, gereed in 1829) grotendeels
gefinancierd door Koning Willem I, die net als zijn voorvaderen op het
landgoed Het Loo resideerde. In 1858 werd begonnen met de verlenging van
het kanaal richting Dieren, waarbij ook het gebied van Loenen werd
doorsneden. Deze tweede aanlegfase werd in1884 afgerond. De komst van
het kanaal betekende voor de broeklanden en de voormalige heidevelden
nabij Loenen een extra impuls voor de agrarische én industriële ontwikkeling.
In 1887 werd de spoorlijn Zwolle-Apeldoorn-Dieren officieel geopend. Deze
zogenaamde “Koning Willem III-lijn” was een initiatief van de Koninklijke
Nederlandsche Locaalspoorwegmaatschappij en werd druk gebruikt voor
zowel passagiers- als goederenvervoer. Vooral de hout- en papierindustrie
profiteerde ervan. Bij het station van Loenen aan de Hoofdweg ontstond een
klein economisch knooppunt. In 1947 werd het reguliere personenvervoer
beëindigd, maar het goederenvervoer bestond nog tot 1984. Tegenwoordig is
het traject Apeldoorn-Dieren in gebruik bij de Veluwsche Stoomtrein
Maatschappij die er een toeristische treindienst exploiteert.
Het dorp Loenen
de
Loenen groeide vanaf het einde van de 19 eeuw langzaam uit tot een klein
centrum in het agrarische gebied, met voorzieningen als een Hervormde en
een Rooms Katholieke kerk, een school, een café en enkele kleine
dorpswinkels. De Hoofdweg en de Eerbeekseweg kregen een
aaneengesloten lintbebouwing van voornamelijk burgerwoningen, kleine
winkels en bedrijfjes. Slechts enkele boerderijen bepaalden nog het
dorpsbeeld langs de doorgaande wegen. Langs de randen van het dorp, waar
de enk nog steeds agrarisch in gebruik was, bleven boerderijen het beeld
bepalen, al verrezen ook hier, langs het netwerk van oude akkerpaadjes,
steeds meer burgerwoningen.
Vanaf de jaren ’50 zijn op de oude bouwlanden ten oosten van de Hoofdweg
enkele woonbuurtjes gesticht, waar eenvoudige complexmatige woningbouw
plaats vond. De Reuweg is er een voorbeeld van.
Aan de noordkant van het dorp bleef het landgoed Ter Horst met zijn kasteel
en de bomenrijke lanen het beeld bepalen.

Zilven
In de buurtschap Zilven met zijn langs de enkrand en ook meer verspreid op
de enk gelegen boerderijen waren de ontwikkelingen veel bescheidener van
ste
aard. Ook hier vond langs de oude akkerpaden, die in de loop van de 20
eeuw werden verhard, enige verdichting plaats, maar het agrarische karakter
en de relatie met de open enk bleef hier de boventoon voeren. Kenmerkend
in dit gebied zijn ook de restanten van de oude sprengenbeekgerelateerde
bedrijvigheid.
Veldhuizen, de driehoek en het MOB-complex
de
Deze buurtschap ontwikkelde zich vanaf de late 19 eeuw, maar vooral in de
ste
20 eeuw in het broek- en heideontginningsgebied ten noordoosten van
Loenen, tot een aantal linten met een afwisseling van woningen, bedrijven en
enkele boerderijen. Kern van de nederzetting is de binnen het plangebied
vallende driehoek tussen Hoofdweg, Voorsterweg en het kanaal. Vanwege de
ligging aan het Apeldoorns Kanaal kwamen bij Veldhuis (echter buiten het
plangebied) enkele grote bedrijven tot ontwikkeling. Aan de Voorsterweg
ste
werd in de vroege 20 eeuw een melkfabriek gebouwd, die een belangrijke
functie vervulde voor de vele melkveehouderijen, die zich hier gevestigd
hadden.
Bij Veldhuis bevindt zich sinds de vroege jaren ’60 één van de
“Mobilisatiecomplexen” (MOB-complexen) uit de Koude Oorlogperiode. Hier
waren diverse goederen zoals voertuigen, geschut, persoonlijke bewapening
en handmunitie opgeslagen voor te mobiliseren eenheden. De aanwezige
goederen werden niet gebruikt maar wel onderhouden. Hiervoor was een
onderhoudsfaciliteit aanwezig. Het complex bij Veldhuizen omvat een
opslagdepot. Het is thans niet meer in dienst. De langwerpige gebouwen,
grotendeels opslagplaatsen, staan in vijf rijen in noord-zuid-richting opgesteld,
met flinke onbebouwde tussenruimtes. Het terrein is niet openbaar
toegankelijk.
Wonen in het groen
De landschappelijke schoonheid van het gebied in combinatie met de
ste
nabijheid van de stad Apeldoorn werd in de 20 eeuw zeer gewaardeerd. De
ste
Veluwe groeide in de 20
eeuw uit tot één van de belangrijkste
recreatiegebieden van Nederland. In Loenen en omgeving zien we de
belangstelling voor het buitenwonen geïllustreerd door verschillende villa’s en
landhuizen die nabij het dorp werden gebouwd. Deze ontwikkeling zette zich
ook na de Tweede Wereldoorlog voort.
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ste

In de tweede helft van de 20 eeuw verloren veel agrarische gebouwen hun
oorspronkelijke functie. Ze werden vaak verbouwd tot burgerwoningen.

Concluderend kan worden gesteld dat het waardevolle, karakteristieke beeld
van het landschap van het bestemmingsplangebied Loenen wordt bepaald
door de volgende ruimtelijk-cultuurhistorische lagen:
het flankesdorp Loenen, nauw verbonden met het oude agrarische
landschap van enk, enkwallen, houtwallen en boerderijen
ste
(middeleeuwen-20 eeuw);
de flankesnederzetting Zilven, nauw verbonden met het oude
agrarische landschap van enk, enkwallen, houtwallen en boerderijen
ste
(middeleeuwen-20 eeuw);
het proto-industriële systeem van sprengenbeken, watermolens en
wasserijen;
de
ste
de 19 -eeuwse en 20 -eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen, met
markante lintbebouwing langs de hoofdwegen en kleinschalige
verdichting van de agrarische ruimte achter de linten;
de
het vanaf het einde van de 19 eeuw ontgonnen heidegebied
Veldhuizen met rechte wegenstructuren en verkavelingen en
lintbebouwing langs de hoofdwegen;
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INVENTARISATIE, SELECTIE, WAARDERING

Selectie en veldwerk
Voor de inventarisatie en selectie is gebruik gemaakt van eerdere analyses
van het dorp, met name de cultuurhistorische analyse uit 2010. Bovendien is
aanvullend veldwerk en archiefonderzoek verricht. Het veldwerk vond plaats
op 10 januari 2011. De gemeentelijke en rijksmonumenten zijn niet in de
inventarisatie opgenomen omdat deze reeds afdoende zijn beschreven en
beschermd.
De niet beschermde objecten, die wel bepalend en waardevol zijn voor het
ruimtelijke beeld van het projectgebied en die aanmerkelijke
cultuurhistorische waarden bezitten worden getoetst aan de hand van een
vijftal ruimtelijke en cultuurhistorische criteria.
Er zijn drie ruimtelijke waarden, waarbij wordt ingezoomd van gebied, via
ensemble op het object. Deze benadering sluit aan bij de ruimtelijke insteek
van het project. De ruimtelijke waardering krijgt dus de nadruk. Op
objectniveau zijn nog een criterium historische waarde en een op de
verschijningsvorm gericht criterium toegevoegd.
Waardevolle elementen van het erf en directe omgeving, zoals
beeldbepalende bomen, lanen of singels, worden indien relevant in de
puntsgewijze beschrijvingen genoemd, maar spelen in de waardering van de
bebouwing geen directe rol. Evt. kunnen dergelijke waardevolle
groenelementen wel op een andere manier in het bestemmingsplan worden
opgenomen. (bijvoorbeeld als monumentale boom of als bestemming groen).
Karakteristieke bijgebouwen op het erf worden wel expliciet genoemd.
Ruimtelijke waarde
1. Gebied: van belang als wezenlijk onderdeel of ondersteuning van de
cultuurhistorische gebiedskarakteristiek;
2. Ensemble:
beeldondersteunend bij rijks- of gemeentelijke
monumenten of als onderdeel van een waardevol historisch
ensemble;
3. Object: bijzondere betekenis voor het beeld ter plekke door
beeldbepalende ligging, zichtlijnen, landmarkfunctie;
Historische waarde
4. Illustratief voor de (ontwikkelings)geschiedenis van het dorp of het
landschap
Objectwaarde
5. Belang vanwege authenticiteit, zeldzaamheid, functie en/of vorm;

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

Korte karakteristiek
de
Groot horecapand waarvan het achterste deel (zie foto hieronder) uit de 18 eeuw
dateert en de (oorspronkelijk éénlaags) voorbouw vermoedelijk in 1803 tot stand kwam,
en diverse malen is verbouwd. Het pand heeft een samengestelde plattegrond, een
tweelaags voorhuis met zadeldak en een middenlangsdeel met afgewolfd zadeldak.
1. Van groot belang als onderdeel van de historische dorpsbebouwing in de oude
flankesnederzetting Loenen, ongeveer ter hoogte van de oude brink;
2. Maakt deel uit van een zeer waardevol historisch ensemble, vlakbij de als rm
beschermde Ned.Herv. kerk van Loenen;
3. Zeer beeldbepalende ligging bij aansluiting Beekbergerweg/Groenendaalseweg;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorp Loenen, waar dit pand
de
al op zijn minst vanaf de vroege 19 eeuw een herbergfunctie heeft;
5. Zeldzame historische mengvorm van hallehuis met tweelaags horecapand;
maar diverse moderne uitbouwen en detailwijzigingen;

1
++

2
++

3
++

4
++

5
+

W
H

++

++

++

++

+

H

de

Zie het voorgaande. De foto toont het 18 -eeuwse deel van het pand. Al vanaf de
de
vroege 19 eeuw had het bouwwerk een gecombineerde boerderij- en herbergfunctie,
met de naam ‘Capel’. De latere naam ‘Den Eikenboom’ gaat terug op een schikking over
een omgehouwen eik.

Beekbergerweg 8

In 1931 naar ontwerp van W. Nolen, directeur Gemeentewerken Apeldoorn, voor de
School nr. 10 gebouwde hoofdonderwijzerswoning. Het pand heeft een samengestelde
plattegrond, één bouwlaag en een hoog puntdak met pannendekking.
ste
1. Van groot belang als onderdeel van de 20 -eeuwse dorpsontwikkeling van
Loenen, met markante lintbebouwing langs de hoofdwegen;
2. Maakt deel uit van een zeer waardevol historisch ensemble, waartoe ook de
tegenover liggende en als rm beschermde Ned.Herv. kerk behoort;
3. Zeer beeldbepalende ligging op hoek van de Hoofdweg; markante hoofdvom;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorp Loenen, dat zich vanaf
de
de 19 eeuw ontwikkelde van een agrarische nederzetting tot een woonkern
met bescheiden kernfuncties;
5. Karakteristiek, maar in Apeldoorn vaker voorkomend woonhuistype uit het
interbellum; in hoofdvorm en detaillering overwegend gaaf bewaard gebleven;
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Adres en foto
Beekbergerweg 14

Korte karakteristiek
Pastorie uit omstreeks 1915 (rechts op de foto; de zijvleugel op nr. 16 valt buiten de
waardering). Het pand heeft een vierkante plattegrond, een tweelaags bouwmassa en
een afgeplat omlopend schilddak met pannendekking.
ste
1. Van groot belang als onderdeel van de 20 dorpsontwikkeling van Loenen, met
markante lintbebouwing langs de hoofdwegen;
2. Maakt deel uit van een zeer waardevol historisch ensemble, waartoe ook de
schuin tegenover liggende en als rm beschermde Ned.Herv. kerk behoort;
3. Beeldbepalende ligging langs de Beekbergerweg;
4. Illustratief voor de kerkelijk-historische ontwikkelingen in het dorp Loenen;
gecombineerd met een in de voorgevel geplaatste herdenkingssteen;
ste
5. Karakteristieke, klassiek opgezette pastorie uit de vroege 20 eeuw; in de
hoofdvorm en detaillering goed bewaard gebleven;
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Beekbergerweg 22

In 1960 door de Apeldoornse architect D.J. Grutterink gebouwde villa. Het pand heeft
een in hoofdzaak L-vormige plattegrond, één bouwlaag en een schilddak met
pannendekking. Later toegevoegde garage-uitbouw.
ste
1. Van groot belang als onderdeel van de 20 dorpsontwikkeling van Loenen,
met markante lintbebouwing langs de hoofdwegen;
2. Maakt tezamen met de tuin deel uit van een waardevol ensemble, bestaande uit
enkele naoorlogse villa’s langs de noordzijde van de Engelenweg;
3. Hoge beeldbepalende waarde vanwege de markante hoofdvorm;
4. Zeer illustratief voor de naoorlogse ontwikkelingen in het dorp Loenen, waar
geleidelijk steeds meer luxe woonhuizen en villa’s zijn gebouwd;
5. Karakteristieke villa in moderne landhuisstijl; van belang vanwege authenticiteit
en bijzondere stijlkenmerken;
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Beekbergerweg 30

In 1932-1933 in opdracht van dr. M. de Jong door de Apeldoornse architect G.W. van
den Beld gebouwde villa. Het pand heeft een samengestelde plattegrond, één bouwlaag
en een rietgedekt schilddak met steekkappen.
ste
1. Van belang als onderdeel van de 20 -eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen;
de woning is gebouwd langs een oud pad op de enk ten zuiden van de
Vrijenbergweg;
2. Maakt tezamen met enkele andere villa’s deel uit van een lintstructuur;
3. Hoge beeldbepalende waarde door de markante hoofdvorm en als eerste pand
bij de toegang tot de bebouwde kom vanuit Beekbergen;
4. Illustratief voor de vooroorlogse ontwikkelingen in het dorp Loenen, waar
geleidelijk steeds meer luxe woonhuizen en villa’s zijn gebouwd;
5. Karakteristieke villa in cottage-stijl; van belang vanwege authenticiteit en
bijzondere stijlkenmerken;
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Adres en foto
Burggraaf 2

Korte karakteristiek
de
Laat 19 -eeuws boerderijtje volgens het hallehuistype. Het pand heeft een rechthoekige
plattegrond, één bouwlaag en een afgewolfd zadeldak met rietdekking en een brandvoet.
1. Van belang voor het flankesdorp Zilven, nauw verbonden met het oude
agrarische landschap van enk, enkwallen, houtwallen en boerderijen;
2. Door de ligging op een oud erf is er sprake van enige ensemblewaarde; niet ver
van de beschermde boerderij aan de Burggraaf 32 (gm);
3. Zeer beeldbepalende ligging op de hoek van de Bergakkerweg;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in de oude buurtschap Zilven,
waar een langs de rechtlijnige Burggraaf gelegen strook weidegrond de
begrenzing vormde van de door slingerende paden doorsneden enk;
5. Karakteristieke, volgens het streekeigen type opgezette hallehuisboerderij; in
de hoofdvorm gaaf bewaard, maar deels gewijzigde detaillering en later
overgeverfde gevels;

De Kempe 6, 6a

Voormalig hallehuisboerderijtje uit de 19 eeuw, mogelijk met oudere kern. Het pand
heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een afgewolfd zadeldak met
rietdekking en een brandvoet.
1. Van belang voor het flankesdorp Loenen, nauw verbonden met het oude
agrarische landschap van enk, enkwallen, houtwallen en boerderijen; maakte
deel uit van een kavel met moestuin en boomgaard langs de rand van de enk;
2. Er is geen sprake van een bijzondere ensemblewaarde;
3. Beeldbepalende waarde langs een bocht in De Kempe;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in de oude enknederzetting
Loenen, waar direct ten zuidoosten van de Hoofdweg enkele boerderijtjes met
bijbehorende moestuinen en boomgaarden bestonden; in zijn directe omgeving
inmiddels zeldzaam;
5. Karakteristieke, volgens het streekeigen type opgezette hallehuisboerderij; in de
hoofdvorm gaaf bewaard, maar gewijzigde detaillering en gevelindeling;
Enkhuisje uit 1926, dat voor B. Blom is gebouwd door Arend Jan van Oorspronk uit
Loenen. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een zadeldak
met pannendekking.
1. Van enig belang voor het flankesdorp Loenen, verbonden met het oude
agrarische landschap van enk, enkwallen, houtwallen en boerderijen; maakte
deel uit van een kleine kavel met een lapje akkergrond langs de rand van de
enk;
2. Er is sprake van een beperkte ensemblewaarde in samenhang met de
omliggende kleinschalige woonhuisbebouwing van wat jongere datum;
3. Zeer in het oog vallend op de hoek van de Reuweg;
4. Enige historische waarde als voorbeeld van de historische ontwikkelingen
tijdens het interbellum, direct ten zuidoosten van de Hoofdweg;
5. Karakteristiek, in Apeldoorn vaker voorkomend type enkhuis; in de hoofdvorm
gaaf bewaard, deels gewijzigde detaillering; vernieuwde dekking;

De Kempe 12
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Adres en foto
Eerbeekseweg 81

Eerbeekseweg 85-87

Eerbeekseweg 20

Korte karakteristiek
de
Hallehuisboerderijtje met een mogelijk 18 -eeuwse oorsprong. Het pand heeft een
rechthoekige plattegrond, bakstenen gevels en een afgewolfd zadeldak met rietdekking
en laag doorgestoken schilden.
1. Van belang voor de flankesnederzetting Zilven, nauw verbonden met het oude
agrarische landschap van enk, enkwallen en boerderijen; gelegen in het
overgangsgebied tussen de Zilvense enk en de Zilvense Hooilanden;
2. Enige ensemblewaarde als onderdeel van kleinschalige lintbebouwing langs de
Eerbeekseweg;
3. Zeer beeldbepalende ligging in de zichtas van De Steek;
4. Illustratief voor de ontwikkelingen in de oude enknederzetting Zilven, waar de
agrarische bebouwing zich onder meer langs de hoofdas concentreerde; een
van de weinige langs de Eerbeekseweg nog te vinden boerderijtjes;
5. Karakteristiek, volgens het streekeigen type opgezet hallehuisboerderijtje; gaaf
bewaarde hoofdvorm, maar vernieuwde detaillering;
Uit circa 1925 daterende middenstandswoning met voormalige winkel (nr. 85). Het pand
heeft een rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen en een schilddak met
pannendekking. Aan de linker zijde een moderne uitbouw.
1. Van beperkt belang als onderdeel van de oude flankesnederzetting Zilven;
2. Door de ligging vlakbij de historische boerderij op nr. 81 is er sprake van enige
ensemblewaarde;
3. Door de markante verschijningsvorm en de ligging tegenover De Steek neemt
het pand een beeldbepalende ligging in;
4. Illustratief voor de ontwikkelingen tijdens het interbellum, toen in Zilven op een
bescheiden wijze enige verdichting plaatsvond, vooral langs de Eerbeekseweg;
5. Karakteristiek winkel-woonhuis van een in Apeldoorn vaker voorkomend type;
grotendeels gaaf bewaard, maar met latere uitbouwen;
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Dorpswoning met naastgelegen bedrijfsruimte. Het pand dateert uit omstreeks 1910 en is
in 1959 aan de linker zijde door P. Jansen uit Eerbeek van een kleine uitbouw voorzien.
Samengestelde plattegrond, één bouwlaag, mansarde- en zadeldaken met pannen.
ste
1. Van belang als onderdeel van de 20 -eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen,
met markante lintbebouwing langs de hoofdwegen;
2. Enige ensemblewaarde als onderdeel van kleinschalige lintbebouwing langs de
Eerbeekseweg;
3. Enige beeldbepalende waarde door vooruitgeschoven ligging;
4. Illustratief voor de ontwikkelingen vanaf circa 1900 toen Loenen steeds meer
transformeerde van een agrarische nederzetting tot een woonkern;
5. Karakteristiek woonhuis met bedrijfsruimte, van een in Apeldoorn vaker
voorkomend type; overwegend gaaf bewaard, maar later uitgebouwd en met
enkele detailwijzigingen;
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Adres en foto
Eerbeekseweg 40

Korte karakteristiek
de
In oorsprong uit het derde kwart van de 19 eeuw daterende voormalige
hallehuisboerderij, ‘De Witte Hoeve’. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond, later
witgeverfde bakstenen gevels en een afgewolfd zadeldak met pannendekking.
1. Van belang voor de oude flankesnederzetting Loenen, verbonden met het oude
agrarische landschap van enk en boerderijen;
2. Maakt deel uit van een ensemble waartoe ook het boerderijtje op nr. 44-46 en
een als gm beschermd trafohuisje behoren;
3. Door de markante hoofdvorm is er enige beeldbepalende waarde; maar
terugwijkende ligging vanaf de doorgaande weg;
4. Zeer sprekend voorbeeld van de oudere agrarische bebouwing in dit gebied;
5. Karakteristiek boerderijtje, volgens het streekeigen hallehuistype; gaaf
bewaarde hoofdvorm maar vernieuwde detaillering en dakdekking; deels
gewijzigde gevelindeling;

Eerbeekseweg 44-46

‘De Pompe’ is een voormalig hallehuisboerderijtje uit het midden van de 19 eeuw. Het
pand heeft een rechthoekige plattegrond, witgeverfde bakstenen gevels en een
afgewolfd zadeldak met laag doorgestoken schilden en rietdekking.
1. Van belang voor de oude flankesnederzetting Loenen, verbonden met het oude
agrarische landschap van enk en boerderijen;
2. Maakt deel uit van een ensemble waartoe ook de boerderij op nr. 40 en een als
gm beschermd trafohuisje behoren;
3. Door de markante hoofdvorm is er enige beeldbepalende waarde;
4. Zeer sprekend voorbeeld van de oudere agrarische bebouwing in dit gebied;
5. Karakteristiek boerderijtje, volgens het streekeigen hallehuistype; hoofdvorm
deels aangetast door toevoeging forse dakkapel, gewijzigde gevelindeling en
detaillering (zoals vernieuwde vensters en luiken);

Eerbeekseweg 82-84

Uit een dubbele woning bestaande hallehuisboerderij uit het midden van de 19 eeuw.
Het bouwwerk is deels nieuw opgetrokken en aan de rechterzijde uitgebouwd.
Samengestelde plattegrond, afgewolfd zadeldak met rietdekking en dakvoet.
1. Van belang voor de flankesnederzetting Zilven, nauw verbonden met het oude
agrarische landschap van enk en boerderijen;
2. Er is sprake van enige ensemble in samenhang met de markante, deels
agrarische lintbebouwing langs dit deel van de Eerbeekseweg;
3. Door de markante hoofdvorm is er enige beeldbepalende waarde;
4. Behoort in oorsprong tot de oude agrarische bebouwing in Zilven, waar zich
langs de Eerbeekseweg verschillende boerderijen concentreerden;
5. Karakteristiek boerderijtje volgens het streekeigen hallehuistype, dat als
dubbele woning van een zeldzaam type is; maar hoofdvorm deels aangetast
door forse uitbouw; deels nieuw opgetrokken gevels;
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Adres en foto
Hackfortweg 1-39, 2-48

Korte karakteristiek
In 1952-1955 gebouwd complex woningwetwoningen in speciaal daarvoor aangelegde
straatjes (Hackfortweg, Wolff Gabrielsweg) . De woningen zijn als ’twee-onder-een-kap’
uitgevoerd, met rechthoekige plattegronden, achterbouwen, twee bouwlagen en
pannengedekte zadeldaken.
ste
1. Van belang voor de 20 -eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen, met
kleinschalige verdichting van de agrarische ruimte achter de linten;
2. Tezamen met de bijbehorende tuinen vertegenwoordigt het complex
complexwaarde;
3. Beeldbepalende ligging langs Hackfortweg en Wolff Gabrielsweg;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het naoorlogse Loenen, toen
de dorpsgroei tot steeds meer (stedelijk aandoende) verdichting leidde;
5. Karakteristiek woningwetcomplex van een in Apeldoorn vaker voorkomend
type; gaaf bewaarde hoofdvorm;
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Hameinde 23

In oorsprong uit het derde kwart van de 19 eeuw daterende hallehuisboerderij met
vrijstaande schuur. De boerderij heeft een rechthoekige plattegrond, bakstenen gevels
en een afgewolfd zadeldak met pannendekking.
1. Van belang voor de flankesnederzetting Zilven, verbonden met het oude
agrarische landschap van enk, enkwallen, houtwallen en boerderijen;
2. Maakt tezamen met de schuur deel uit van een waardevol historisch ensemble
waartoe ook de als gm beschermde boerderij op nr. 18 behoort;
3. Door de markante hoofdvorm is er enige beeldbepalende waarde;
4. Behoort in oorsprong tot de oude agrarische bebouwing in het gebied;
5. Karakteristieke boerderij volgens het streekeigen hallehuistype; maar
gewijzigde detaillering en deels vernieuwde schuur;
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Hameinde 14

Uit circa 1955 daterende boerderij die is opgezet als een burgermanswoning, met een
karakteristieke vermoedelijk uit circa 1920 daterende vrijstaande schuur. De woning
heeft een samengestelde plattegrond, één bouwlaag en een afgewolfd zadeldak met
pannendekking. Later toegevoegde serre.
1. Van belang voor de flankesnederzetting Zilven, in het door slingerende wegen
gekenmerkte gebied van de oude enk;
2. Maakt tezamen met de schuur deel uit van een waardevol historisch
ensemble waartoe ook de als gm beschermde boerderij op nr. 18 behoort;
3. Het complex heeft enige beeldbepalende waarde;;
4. Voorbeeld van een in fasen tot stand gekomen en tamelijk jong agrarisch
complex, met deels naoorlogse bebouwing;
5. Boerderij die door de opzet als een burgermanswoning afwijkt van het
streekeigen hallehuistype; later toegevoegde vrij forse serre; zeldzame
schuur;
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Adres en foto
Hameinde 16

Hameinde 22

Hoofdweg 13

Korte karakteristiek
de
Hallehuisboerderij (‘De Boerboom’) uit het midden van de 19 eeuw. Het met een
aansluitende stal gecombineerde bouwwerk heeft een rechthoekige plattegrond, een
afgewolfd zadeldak met rietdekking en een brandvoet.
1. Van groot belang voor de flankesnederzetting Zilven, nauw verbonden met
het oude agrarische landschap van enk, enkwallen, houtwallen en
boerderijen;
2. Maakt deel uit van een waardevol historisch ensemble waartoe ook de
naastgelegen en als gm beschermde boerderij op nr. 18 behoort;
3. Door de markante hoofdvorm met een naastgelegen stal heeft het object
beeldbepalende waarde;
4. Zeer illustratief voor de historische ontwikkelingen op de Zilvense enk, met
deels geclusterde agrarische bebouwing;
5. Karakteristieke boerderij volgens het streekeigen hallehuistype; van belang
vanwege zijn authenticiteit, maar deels gewijzigde detaillering;
Deze stal met hooizolder dateert uit omstreeks 1950 (bouwdeel midden op de foto) en
hoort bij het verder buiten de waardering vallende boerderijcomplex op nr. 22. Het pand
heeft een rechthoekige plattegrond, anderhalve bouwlaag een afgewolfd zadeldak met
pannendekking.
1. Van enig belang als onderdeel van de oude flankesnederzetting Zilven,
verbonden met het agrarische landschap van enk, enkwallen, houtwallen en
boerderijen;
2. Maakt deel uit van een waardevol historisch ensemble waartoe ook de
naastgelegen en als gm beschermde boerderij op nr. 18 behoort;
3. Enige beeldbepalende waarde; onderdeel van een lintstructuur;
4. Illustratief voor de naoorlogse ontwikkelingen in Zilven;
5. Voorbeeld van de naoorlogse agrarische bebouwing in de oude
enknederzetting; gaaf bewaarde hoofdvorm; opmerkelijk, redelijk zeldzaam
bouwtype;
Dorpswoning, oorspronkelijk genaamd ‘De Stoltenborg’, circa 1890 als eigen woning
gebouwd door de aannemer H. Stoltenborg. Het pand heeft een rechthoekige
plattegrond, één bouwlaag en een zadeldak met pannendekking.
de
ste
1. Van groot belang voor de 19 - en 20 -eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen,
met markante lintbebouwing langs de hoofdwegen;
2. Maakt deel uit van een waardevol ensemble van historische dorpswoningen uit
omstreeks 1900;
3. Enige beeldbepalende waarde door de markante hoofdvorm en als onderdeel
van een lintstructuur;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorp Loenen dat zich vanaf
de
de 19 eeuw ontwikkelde van een agrarische nederzetting tot een woonkern;
5. Karakteristieke voorname dorpswoning van een in Apeldoorn vaker voorkomend
type; in hoofdvorm en detaillering vrij gaaf bewaard gebleven; nieuwe erker en
vernieuwde detaillering;
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Adres en foto
Hoofdweg 17

Korte karakteristiek
Rond 1890 gebouwde, voorname dorpswoning. Het pand heeft een in hoofdzaak
rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een zadeldak met pannendekking.
de
ste
1. Van groot belang voor de 19 - en 20 -eeuwse dorpsontwikkeling van
Loenen, met markante lintbebouwing langs de hoofdwegen;
2. Maakt deel uit van een waardevol ensemble van historische dorpswoningen uit
omstreeks 1900;
3. Enige beeldbepalende waarde door de markante hoofdvorm en als onderdeel
van een lintstructuur;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorp Loenen dat zich vanaf
de
de 19 eeuw ontwikkelde van een agrarische nederzetting tot een woonkern;
5. Karakteristieke voorname dorpswoning van een in Apeldoorn vaker
voorkomend type; in hoofdvorm en detaillering vrij gaaf bewaard gebleven;
nieuwe dekking en later wit overgeverfde gevels;
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Hoofdweg 19

Dit als het ‘Huize Concordia’ bekend staande woonhuis dateert uit circa 1905 en heeft
vermoedelijk gediend als pension of hotel. Het pand heeft een in hoofdzaak rechthoekige
plattegrond, twee bouwlagen en een plat dak.
de
ste
1. Van groot belang voor de 19 - en 20 -eeuwse dorpsontwikkeling van
Loenen, met markante lintbebouwing langs de hoofdwegen;
2. Maakt deel uit van een waardevol ensemble van historische dorpswoningen uit
omstreeks 1900;
3. Enige beeldbepalende waarde door de markante hoofdvorm en als onderdeel
van een lintstructuur;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorp Loenen dat zich vanaf
de
de 19 eeuw ontwikkelde van een agrarische nederzetting tot een woonkern;
5. Karakteristieke dorpswoning/pension van een in Loenen zeldzaam type; gaaf
bewaard gebleven hoofdvorm en detaillering;
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Hoofdweg 55

In 1923 als hoofdonderwijzerswoning gebouwd pand. De woning heeft een in hoofdzaak
rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en een zadeldak met afsteek en pannen.
ste
1. Van belang voor de 20 -eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen, met markante
lintbebouwing langs de hoofdwegen; gesitueerd op de rand van de Loener enk;
2. Maakt deel uit van een waardevol ensemble waartoe ook de nabijgelegen en als
gm beschermde St.-Antonius Abtkerk behoort;
3. Zeer beeldbepalende ligging in een bocht van de Hoofdweg bij de entree tot de
bebouwde kom van Loenen; markante verschijningsvorm;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorp Loenen, dat zich vanaf
de
de 19 eeuw ontwikkelde van een agrarische nederzetting tot een woonkern
met bescheiden kernfuncties;
5. Karakteristieke onderwijzerswoning; van belang vanwege authenticiteit en
bijzondere stijlkenmerken;
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Adres en foto
Hoofdweg 58

Korte karakteristiek
Rond 1955 gebouwde dorpswoning. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond, één
bouwlaag en een zadeldak met pannendekking en dakhuis.
ste
1. Van groot belang voor de 20 -eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen, met
markante lintbebouwing langs de hoofdwegen;
2. In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich geen andere waardevolle
historische objecten;
3. Beeldbepalende ligging tegenover de op de Hoofdweg aansluitende
Leeuwenbergweg;
4. Van enige waarde voor de naoorlogse ontwikkelingen in het dorp Loenen,
waar langs de hoofdassen en daarbuiten steeds meer verdichting plaatsvond;
5. Zeer karakteristieke naoorlogse dorpswoning; gaaf bewaarde hoofdvorm en
detaillering;
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Horstweg 41

Uit circa 1930 daterend woonhuis dat oorspronkelijk als postkantoor diende. In 1890 was
dit in het voorgaande pand geopend. Rechts een in 1922 daterende uitbreiding met een
authentiek bord met functievermelding. Het bouwwerk heeft een in hoofdzaak
rechthoekige plattegrond, één bouwlaag, een zadeldak (pannendekking) en een plat dak.
de
ste
1. Van belang als onderdeel van de 19 - en 20 -eeuwse dorpsontwikkeling van
Loenen;
2. Er is geen sprake van een bijzonder ensemble of beeldondersteunende waarde
bij monumenten;
3. Beeldbepalende ligging op de hoek van de Eerbeekseweg;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in Loenen dat zich vanaf de late
de
19 eeuw van een agrarische nederzetting tot een woonkern met bescheiden
kernfuncties ontwikkelde;
5. Van belang vanwege de authenticiteit; maar diverse vernieuwde details;
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Horstweg 54

Landhuisje uit circa 1950. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond, één bouwlaag
en een afgewolfd zadeldak met rietdekking.
ste
1. Van beperkt belang voor de 20 -eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen;
gelegen op een vroegere akkerstrook aan de rand van de hooilanden ten
oosten van het dorp;
2. Er is geen sprake van een specifieke ensemblewaarde;
3. Er is enige beeldbepalende waarde door de ligging op een spie bij de
aansluiting van enkele wegen; maar half verscholen in het groen;
4. Illustratief voor de naoorlogse ontwikkelingen in Loenen waar geleidelijk steeds
meer luxe woningen en villa’s zijn gebouwd;
5. Karakteristiek villaatje van een in Apeldoorn vaker voorkomend type; gaaf
bewaarde hoofdvorm en detaillering;
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Adres en foto
Imbosweg 17

Korte karakteristiek
de
Voormalige hallehuisboerderijtje uit het midden van de 19 eeuw, mogelijk met oudere
kern. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond, deels witgepleisterde gevels en een
afgewolfd zadeldak met rietdekking en een brandvoet.
1. Van belang voor de flankesnederzetting Zilven, nauw 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 met deels historische agrarische
bebouwing, waaronder boerderij ‘De Modderkolk’ op nr. 14;
3. Beeldbepalende waarde bij de splitsing van enkele wegen;
4. Behoort tot de oudere hallehuisboerderijtjes van Zilven; dit aspect is nog goed
beleefbaar;
5. Karakteristieke boerderij volgens het streekeigen hallehuistype; vernieuwde
detaillering;

Imbosweg 14

Leeuwenbergweg 9
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Hallehuisboerderij ‘De Modderkolk’ heeft een vermoedelijk 18 -eeuwse oorsprong. Het
bouwwerk heeft een rechthoekige plattegrond, witgepleisterde gevels en een afgewolfd
zadeldak met rietdekking en een brandvoet.
1. Van groot belang voor de flankesnederzetting Zilven, nauw verbonden met het
oude agrarische landschap van enk, enkwallen, houtwallen en boerderijen;
2. Maakt deel uit van een waardevol ensemble met deels historische agrarische
bebouwing;
3. Door de markante hoofdvorm is er sprake van beeldbepalende waarde;
4. Zeer illustratief voor de historische ontwikkelingen in het gebied van de
Zilvense enk; hier behoort De Modderkolk tot de oudste agrarische
bebouwing;
5. Karakteristieke, volgens het streekeigen type opgezette hallehuisboerderij;
redelijk gaaf bewaarde hoofdvorm, later toegevoegde vrij forse dakkapel;
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Ruim opgezette villa (boerderij?) uit circa 1900, in 1948 verbouwd door H. Verkerk. Het
pand heeft een rechthoekige plattegrond met een voorhuis en een haaks achterhuis,
twee bouwlagen en pannengedekte zadeldaken.
1. Van belang voor het flankesdorp Loenen, verbonden met het oude agrarische
enkenlandschap; ligging vlakbij de aansluiting van de Hoofdweg op de enk;
2. Geen onderdeel van een specifiek historisch ensemble;
3. Door de markante hoofdvorm is er sprake van beeldbepalende waarde;
ligging in een bocht van de straat;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in Loenen, waar het pand
vermoedelijk als een boerderij met een villa-achtig voorhuis is gerealiseerd;
5. Karakteristieke villa-achtige woning in neorenaissancetrant, van een in
Loenen zeldzaam type; van belang vanwege authenticiteit en gaaf bewaarde
hoofdvorm; enkele detailwijzigingen;
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Adres en foto
Leeuwenbergweg 12

Korte karakteristiek
Het ruim opgezette huis ‘Den Enk’ dateert uit circa 1905. Het pand heeft een
rechthoekige plattegrond met enkele uitbouwen, één bouwlaag en een hoog zadeldak
met pannendekking.
1. Van belang voor het flankesdorp Loenen, verbonden met het oude agrarische
landschap van de enk;
2. Maakt met het bijbehorende erf deel uit van een waardevol ensemble;
3. Door de markante hoofdvorm is er sprake van enige beeldbepalende waarde;
ligging op de hoek van de Derk Mulderweg;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in Loenen, waar dit villa-achtige
pand mogelijk tegelijk een boerderijfunctie had;
5. Karakteristieke villa-achtige woning; gaaf bewaarde hoofdvorm, maar met
vernieuwde detaillering (kunststofkozijnen begane grond);
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Leeuwenbergweg 60

In 1956 door de Apeldoornse architect D.J. Grutterink gebouwd landhuisje. Het pand
heeft een samengestelde plattegrond, één bouwlaag en een afgewolfd zadeldak met
rietdekking.
ste
1. Van groot belang als onderdeel van de 20 dorpsontwikkeling van Loenen, met
markante lintbebouwing langs de hoofdwegen;
2. Maakt tezamen met de tuin deel uit van een karakteristiek ensemble naoorlogse
villa’s;
3. Beeldbepalende waarde vanwege de markante hoofdvorm en de ligging direct
ten noorden van een klein hertenkamp;
4. Illustratief voor de naoorlogse ontwikkelingen in het dorp Loenen, waar
geleidelijk steeds meer luxe woonhuizen en villa’s zijn gebouwd;
5. Karakteristieke villa in cottage-stijl, met bijzondere stijlkenmerken; ondanks
latere wijzigingen is het authentieke karakter goed beleefbaar;
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Reuweg 1b-11, 2-12 / De Kempe 14-24

Kleinschalig woningwetcomplex uit circa 1952. Het complex bestaat uit telkens tweeonder-een-kap gekoppelde woningen. Rechthoekige plattegronden, achterbouwen, twee
bouwlagen en pannengedekte zadeldaken.
ste
1. Van belang voor de 20 -eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen, met
kleinschalige verdichting van de agrarische ruimte achter de linten;
2. Tezamen met de bijbehorende tuinen en het openbare groen vertegenwoordigt
het complex complexwaarde;
3. Beeldbepalende ligging langs Reuweg en De Kempe;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het naoorlogse Loenen, toen
de dorpsgroei tot steeds meer (stedelijk aandoende) verdichting leidde;
5. Karakteristiek woningwetcomplex van een in Apeldoorn vaker voorkomend
type; gaaf bewaarde hoofdvorm;
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Adres en foto
Veldhuizen 3

Korte karakteristiek
Mobilisatiecomplex (MOB) met opslagdepôt uit circa 1960, bestaande uit vijf reeksen
langwerpige gebouwen met één bouwlaag en een flauw hellend zadeldak. Het complex
was bestemd voor voertuigen, geschut en persoonlijke bewapening.
de
1. Van beperkt belang voor het vanaf de late 19 eeuw ontgonnen broek- en
heidegebied Veldhuizen;
2. Het uit vijf rijen met gebouwen bestaande en op een eigen terrein gelegen
complex vertegenwoordigt eenhoge ensemblewaarde;
3. Conform de essentie van de oorspronkelijke functie valt het complex vanaf de
doorgaande weg niet in het oog;
4. Zeer illustratief voor de militair-historische ontwikkelingen tijdens de Koude
Oorlog, toen dit MOB-complex is opgerichte omwille van mobilisatiedoeleinden;
5. Karakteristiek militair complex uit de Koude Oorlog, dat voor Apeldoorn
zeldzaamheidswaarde vertegenwoordigt;
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Voorsterweg 45

Deels voor- deels naoorlogse melkfabriek, rond 1920 gebouwd i.o.v. de Coöperatieve
Zuivelfabriek ‘De Gelderland’. Een deel van de bebouwing is naar ontwerp van architect
G. Feenstra. Diverse uitbreidingen. In 1961 verbouwd door P. Jansen. Deels in slechte
staat.
de
1. Van belang voor het vanaf de late 19 eeuw ontgonnen heidegebied van
Veldhuizen, met rechte wegenstructuren en lintbebouwing langs hoofdwegen;
2. De verschillende bouwdelen vertegenwoordigen ensemblewaarde;
3. Zeer beeldbepalende ligging op de hoek van de Voorsterweg en de Boterweg;
in het oog vallende ligging nabij het Apeldoorns Kanaal;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in (Nieuw) Veldhuizen, waar de
fabriek ten dienste stond van de in het gebied gevestigde melkveehouderijen;
5. Karakteristieke melkfabriek met bouwdelen uit verschillende fasen; van belang
vanwege authenticiteit en zeldzaamheid;
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Vrijenbergweg 9

Dit enkhuis met bakhuisje dateert uit circa 1915 en is in 1948 uitgebouwd door H.
Verkerk. Het pand heeft een in hoofdzaak rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en
een zadeldak met pannendekking. Voorgevel met markante detaillering.
1. Van enig belang voor de flankesnederzetting Loenen; verbonden met het oude
agrarische landschap van enk en boerderijen; overgangsgebied van de
Loenense enk naar de hooilanden van Veldhuizen;
2. Maakt deel uit van een ensemble van enkele vrijstaande woonhuizen r ondom
een viersprong in het tracé van de Vrijenbergweg;
3. Zeer beeldbepalende ligging bij de aansluiting van enkele wegen;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het dorp Loenen; voorbeeld
ste
van een in de vroege 20 eeuw gebouwd enkhuis;
5. Karakteristiek enkhuis, van een in Apeldoorn vaker voorkomend type; redelijk
gave hoofdvorm, deels vernieuwde detaillering; het kleine vrijstaande
bakhuisje verkeert in gave staat;
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Adres en foto

Korte karakteristiek

Wolff Gabrielsweg 17-23, 2-48

In 1952-1955 gebouwd complex woningwetwoningen in speciaal daarvoor aangelegde
straatjes (Hackfortweg, Wolff Gabrielsweg) . De woningen zijn in diverse blokken van vier
geschakeld uitgevoerd, met rechthoekige plattegronden, achterbouwen, twee bouwlagen
en pannengedekte zadeldaken.
ste
1. Van belang voor de 20 -eeuwse dorpsontwikkeling van Loenen, met
kleinschalige verdichting van de agrarische ruimte achter de linten;
2. Tezamen met de bijbehorende tuinen vertegenwoordigt het complex
ensemblewaarde;
3. Beeldbepalende ligging langs Hackfortweg en Wolff Gabrielsweg;
4. Illustratief voor de historische ontwikkelingen in het naoorlogse Loenen, toen de
dorpsgroei tot steeds meer (stedelijk aandoende) verdichting leidde;
5. Karakteristiek woningwetcomplex van een in Apeldoorn vaker voorkomend type;
gaaf bewaarde hoofdvorm;
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