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InLEIdInG.

Het bestemmingsplangebied Beekbergen-Loenen ligt in het uiterste zuid-
oostelijke deel van de gemeente Apeldoorn, ten westen van het Apeldoorns 
Kanaal, ten zuiden van de A1 en ten zuidoosten van Ugchelen. Binnen het 
gebied vallen de karakteristieke enkdorpen en buurtschappen Engeland, 
Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, Loenen en Zilven. In het zuidwesten van 
het gebied liggen de enclaves Woeste Hoeve en Groenendaal. Het sterk ge-
accidenteerde landschap bestaat naast de dorpen en landbouwgronden voor 
een groot deel uit bos met enkele historische buitenplaatsen, rationele bo-
sontginningen, recreatieterreinen, heidevelden en overig natuurterrein.
Oorspronkelijk viel het gebied onder twee verschillende marken: globaal viel 
het gebied ten noorden van de Vrijenbergerspreng onder het gezag van Beek-
bergen en Lieren (de Lierdermark) en ten zuiden ervan onder Loenen en Zil-
ven (de Loenermark). 

Voorliggend onderzoek dient een bouwsteen te vormen voor het bestem-
mingsplan van het buitengebied van de gemeente Apeldoorn. Gezien de his-
torische en ruimtelijke relaties is Beekbergen-Loenen niet los te zien van het 
bestemmingsplangebied ‘Het Woud’ ten oosten van het kanaal, waar de hooi-
landen lagen. De gemeente heeft ervoor gekozen de gebieden los van elkaar 
te behandelen, waarbij Het Woud het eerst aan bod is gekomen. Vanwege de 
samenhang en beschikbare en vergelijkbare informatie binnen een logische 
uitsnede van de kaarten zijn delen van Het Woud eveneens afgebeeld.
Doordat van de dorpskernen Beekbergen en Lieren, Loenen en Zilven reeds 
afzonderlijke cultuurhistorische analyses waren gemaakt, zijn deze niet op-
genomen in dit onderzoek, maar is dankbaar gebruik gemaakt van de hierin 
beschikbare informatie. Twee deelgebieden ten noordoosten van Loenen 
doorlopen een eigen planologisch traject en zijn eveneens niet meegenomen.

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

toricus) en ir. Kees van Dam (landschapsarchitect) van bureau SB4 in nauwe 
samenwerking met ing. Peter Boer (bouw- en cultuurhistoricus ARCX). 

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

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

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

In de geschiedenis van Beekbergen en Loenen nemen de beken en het 
natuurschoon een prominente plek in. Wat betreft bewoningsgeschiedenis 
en agrarische ontwikkeling sluit het gebied aan bij de andere delen van de 
oostflank van het Veluwemassief. De oudste relicten worden gevormd door 
de verschillende archeologische vindplaatsen, zoals urnenvelden en graf-
heuvels, die met name op de enk van Beekbergen en in het Engelanderholt 
nabij Ugchelen liggen. Het Herenhul, dat net ten zuiden van de snelweg 
A1 ligt, vormt als oudste gerechtsplaats van Gelderland een uitzonderlijk 
element in het gebied.
In de Vroege Middeleeuwen krijgen de dorpen een vaste locatie en neemt 
de agrarische productie een steeds groter ruimtebeslag. Het agrarische   
systeem ontwikkelt zich steeds verder tot in de Late Middeleeuwen grote 
aaneengesloten bouwlandcomplexen zijn ontstaan (de enken), de natte 
gronden in gebruik zijn voor extensieve beweiding en als hooiland, en de 
hoge gronden voor een groot deel van bos zijn ontdaan en worden be-
graasd door schapen. Per dorpscomplex worden markegenootschappen 
opgericht om de gemeenschappelijke gronden te beheren. 
Ook de ijzerindustrie biedt een bron van inkomsten, waar thans nog enkele 
ijzerkuilen van getuigen. Dit bevorderde de handel, die verliep over routes, 
waaraan bijvoorbeeld herberg De Woeste Hoeve kwam te liggen.  
Vanaf de tweede helft van de 17e eeuw neemt de papierindustrie een 
vlucht, waarbij de eigenaren van kasteel Ter Horst in Loenen en Zilven 
een belangrijke rol spelen in het omleiden van de Loenense Beek en de 
bouw van  watermolens. Restanten van later gebouwde onderdelen van de 
watermolens zijn in veel gevallen nog te vinden, zoals de Tullekensmolen 
en Ruitersmolen in Beekbergen, de Gasthuismolen in Lieren, en de Hune-
kampsmolen en Zilvense Korenmolen te Zilven
In de 19e eeuw vinden vooral op het gebied van ontsluiting belangrijke 
ontwikkelingen plaats: het Apeldoorns Kanaal en de spoorlijn Apeldoorn-
Dieren worden aangelegd. In aansluiting op het eerder gegraven noor-
delijke traject van het Apeldoorns Kanaal werd tussen 1859 en 1868 het 
traject Apeldoorn-Dieren gegraven. De Loenense en Beekbergense beken 
werden via duikers onder het kanaal doorgeleid en zeven draai- en ophaal-
bruggen werden aangelegd voor het verkeer. De Oosterhuizer-, Veldhuizer 
en Vrijenbergerspreng werden gegraven om het kanaal van voldoende wa-

Cultuurhistorische waardering elementen.
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Rondom Loenen bepaalt de overgang van het beekdal naar de hogere 
gronden met de bouwlanden en het bos het karakter, temidden waarvan 
de dorpsbebouwing van Loenen en Zilven zich, aan de bovenzijde van de 
Beek, heeft ontwikkeld. Ten oosten van Loenen ligt kasteel Ter Horst met 
parkbos en noordoostelijk het gebied Veldhuizen met karakteristiek recht 
lanenstelsel. Ten westen van het afwisselende bos- en heidegebied van de 
Loenermark liggen de enclaves Woeste Hoeve en Groenendaal.

Cultuurhistorische waardering
Over het algemeen zijn de ontwikkelingen op het gebied van de papier-
industrie langs de beken en de recreatie voor het plangebied het meest 
kenmerkend. Bijzondere elementen als het Herenhul, kasteel Ter Horst, 
herberg De Woeste Hoeve en de sprengen van het Apeldoorns Kanaal 
vormen unieke accenten in het gebied. Voor de regionale geschiedenis zijn 
zaken als landgoed Groenouwe, het landschapsplan voor de Loenermark, 
de enkwal rondom de bouwlanden van Loenen en Zilven, de broek- en bo-
sontginningen rondom Beekbergen interessant. Verschillende wegtracés 
en waterlopen zijn interessant vanwege ouderdom of historische achter-
grond.
Vanwege de samenhang tussen verschillende objecten zijn cultuurhistori-
sche ensembles benoemd:
• De Loenense Beek 
• De Oude of Beekbergense Beek
• Apeldoorns Kanaal met o.a. bruggen en brugwachterswoningen
• Het dorp Oosterhuizen
• Boerderijencluster aan de Wittekruisweg
• Lintbebouwing van woningen aan de Hoofdweg
• Landgoed Groenouwe
• Buitenplaats Spelderholt (reeds gemeentelijk monument)
• Kasteel Ter Horst (reeds rijksmonument)
• Landgoed Bruggelen 
• De militaire complexen bij Veldhuizen
• De lanen van Veldhuizen
• De Woeste Hoeve 
• Landschapspark Loenermark
• Recreatieterreinen en gezondheidsinstellingen ten zuiden van Beek-

bergen 

ter te voorzien. Enkele decennia later zouden zich verschillende bedrijven 
langs het kanaal vestigen, zoals bij Veldhuizen en bij Oosterhuizen.
Op het gebied van ontginningen worden het Beekbergse Broek en het Zil-
vense Broek vanaf ca. 1870 in cultuur gebracht en wordt begonnen - met 
name in de Lierdermark - met de bebossing van heidevelden en ‘woeste 
gronden’. De bossen van het Bruggeler- en Spelderholt worden thans nog 
gekenmerkt door de rechte, rationele structuur die hierbij werd gehanteerd. 
In het begin van de 20e eeuw kent het natuurschoon van de heuvelrijke 
heidevelden, de bossen en de Vrijenbergerspreng (met de hoogste wa-
terval van Nederland) een grote aantrekkingskracht op mensen uit de ste-
den. Rijke particulieren kunnen zich een buitenplaats of villa veroorloven 
en investeren in de bebossing van de hoge zandgronden. Zo ontstaan bij-
voorbeeld de landgoederen Spelderholt en Groenouwe. Instellingen zien 
in het natuurschoon een helende werking (à la Davos) en vestigen zich 
met name aan de Loenense Weg ten zuiden van Beekbergen. Ook andere 
gelegenheden als vakantiekolonies, pensions en kampeerterreinen bieden 
toeristen een plek. Voor het laatste onverdeelde eigendom van de Loener-
mark laat de gemeente Apeldoorn een landschapsplan opstellen waarin 
zowel de recreatieve aantrekkingskracht van de ‘ongerepte natuur’ als de 
delfstofwinning en houtproductie een hoofdrol spelen.  
Na de Tweede Wereldoorlog vindt in de omgeving van Beekbergen een 
ruilverkaveling plaats met invloed op de wegbeplanting, wegkruisingen, 
percelering en modernisering van de boerderijen. Aan de Groenendaalse 
weg wordt het Ereveld aangelegd en bij Veldhuizen worden in het kader 
van de Koude Oorlog twee magazijncomplexen ingericht. 

In het gebied bestaat een duidelijk onderscheid tussen de twee dorpscom-
plexen: in het noorden Beekbergen en Lieren, en in het zuiden Loenen 
en Zilven. Daarnaast kent het landschap een ruimtelijk verschil tussen de 
nog sterk agrarische gebieden van de hoger gelegen enken en lager ge-
legen graslanden enerzijds en de door recreatie- en natuurterreinen ge-
domineerde bosgebieden anderzijds. De enken kenmerken zich door een 
grote openheid, waarbij in geval van de enk tussen Beekbergen en Lieren 
beplanting en bebouwing geheel ontbreken. Ten oosten en westen hiervan 
ligt de lintvormige bebouwing van Oosterhuizen en Engeland. Het Beek-
bergse Broek wordt gekenmerkt door de rechte wegen met wegbeplanting 
en erven, en beplantingsloze graslanden daartussen. 
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Samenhangende elementen als waardevolle 
cultuurhistorische ensembles.



Buitengebied Apeldoorn - Beekbergen & Loenen

9

Ruimtelijke waardering
In ruimtelijke zin is het gebied rijk aan variatie en contrasten. Het cultuur-
landschap is goed afleesbaar met duidelijke overgangen, sterke contras-
ten in openheid en beplanting, en een fraaie positionering van de dorpen 
in open gebied. Op enkele bosgebieden na is het gebied goed ontsloten, 
waarbij de hoofdwegen als de Arnhemseweg, Loenense of Beekbergense-
weg, Hoofdweg en snelweg A50 een rol spelen in de oriëntering.  
De openheid van de enken blijkt thans redelijk goed geborgd, maar in het 
bosgebied, langs het kanaal of in de dorpsrand vinden soms storende of 
ruimtelijk detonerende ontwikkelingen plaats. 

Aanbevelingen
• Behoud van de afwisseling en het eigen karakter van deelgebieden.
• Behoud en stimulering van karakteristieke beplantingen.
• Behoud van de samenhang van de aangewezen ensembles.
• Bij transformatie van erven of bij nieuwbouw dient gelet te worden op de 
oriëntatie van woningen op de openbare weg, bestaande uit één bouw-
laag, met een smalle en open voorgevel, zichtbaar vanaf de weg, en met 
een verzorgde en groene tuinaanleg, aansluitend op het omliggende land-
schap, waarbij de afrastering niet dicht op de weg wordt geplaatst.
• Bij de erfinrichting dient gekeken te worden naar de ontginningsgeschie-
denis: is de bebouwing georiënteerd op de ontsluiting en in de lengterich-
ting gestrekt of staat zij los daarvan geclusterd?
• Bij omvangrijke bodemingrepen in gebieden met een hoge of middelhoge 
archeologische verwachting dient vooraf archeologisch onderzoek plaats 
te vinden. Een nadere archeologische verkenning van het bestemmingsp-
langebied is gewenst. 
• Aanwijzing van beeldbepalende locaties en gebieden met een aangepast 
welstandsbeleid.
• Aanpassing van de gemeentelijke Cultuurhistorische Beleidskaart en lijst 
van beschermde en waardevolle elementen en gebieden, zie rapport voor 
objecten. Ook de Archeologische Beleidskaart verdient aanpassing.
• Nominatie van waardevolle ensembles voor plaatsing op de gemeentelij-
ke monumentenlijst, voor bescherming van karakteristieke eigenschappen 
en kwaliteiten via het bestemmingsplan, en mogelijk andere instrumenten 
zoals een Welstandsnota of een Landschapsstructuurplan. 

• Nader onderzoek naar diverse structuren of objecten voor beschrijving en 
bescherming. 
• Voor de voormalige militaire complexen zou vanuit cultuurhistorie moeten 
worden ingezet op een zorgvuldig proces van behoud door ontwikkeling 
van het betreffende terrein, met zoveel mogelijk herkenbaar behoud van 
karakteristieke elementen, in combinatie met een transformatie naar een 
toekomstgericht functioneren.
• Bescherming zou meer complexgericht benaderd moeten worden, in 
plaats van de huidige bescherming van objecten. 
• Voor een definitieve waardering als gemeentelijk monument zal tevens 
het interieur van de als interessant aangewezen objecten moeten worden 
onderzocht.
• Bij beschrijving van cultuurhistorisch waardevolle complexen of de om-
geving van een monumentwaardig object verdient het aanbeveling nader 
onderzoek te verrichten naar de tuinarchitectonische aspecten. 
• Voor de bouwhistorie van het gebied kan het interessant zijn te onder-
zoeken welke boerderijen en woningen in het kader van de Ruilverkaveling 
Beekbergen in de jaren ‘50 zijn verbouwd. 
• De achtergronden en overwegingen bij het plan voor de Loenermark 
zouden nader bestudeerd moeten worden om motieven en vormgeving te 
achterhalen, om de essentiële en karakteristieke elementen te blijven be-
houden.
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^ Topografische kaart met de gemeente apeldoorn en in rood de bestemmingsplangebieden. 
(Bron ondergrond: watwaswaar.nl, 1991-1995).

Beekbergen
-

Loenen

het Woud
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LIGGInG En ondErGrond.

Situering Beekbergen en Loenen.
Het karakter van het plangebied wordt bepaald door de dorpen en hun directe 
omgeving, en door het bosgebied op de stuwwal, waarbij het sterke ruimte-
lijke afwisseling en grote hoogteverschillen kent. Het onderzoeksgebied wordt 
begrensd door het Apeldoorns Kanaal aan de oostzijde, de gemeentegrens 
aan de zuidzijde, de N788 en een kunstmatige grens langs Ugchelen in het 
westen en de A1 in het noorden. 
Het onderzoeksgebied kent een wisselende bebouwingsdichtheid met een 
aantal kernen, waarvan de bewoningsgeschiedenis tot zeker de 8e eeuw te-
ruggaat. In het noordelijke deel liggen op de zuidoever van de Oude Beek de 
dorpen Beekbergen en Lieren. Aan de rand van de uitgestrekte enkcomplex 
van Lieren en Beekbergen liggen de agrarische buurschappen Engeland en 
Oosterhuizen. Ten noorden van de beek ligt een agrarisch gebied met een 
meer rationele verkaveling, dat later tot ontginning is gebracht en waar in de 
jaren ‘50 een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. 
In het zuidelijk deel van het plangebied, ten zuiden van een uitloper van de 
stuwwal, ligt het dorp Loenen. De kern van het dorp Loenen is gesitueerd op 
een wegenkruis, hier ontspringt ook de Loenensebeek. Ten noordoosten van 
Loenen ligt kasteel Ter Horst en de verspreide bebouwing van De Veldhuizen. 
Aan de zuidkant loopt de Loenense bebouwing door in de bebouwing van het 
dorp Zilven.
Het gebied wordt van zuidwest naar noordoost doorsneden door de snelweg 
A50. In het gedeelte ten zuiden van de A50 en de Loenenseweg wordt het 
beeld voornamelijk door bos en heide bepaald, waarin slechts spaarzaam 
bebouwing wordt aangetroffen. Het bos ten noorden van deze wegen kent 
een veel intensiever gebruik door recreatieterreinen, zorginstellingen en vil-
labebouwing.

Geomorfologie en bodemopbouw.
Opstuwing door ijs
Tot 240.000 jaar geleden, toen de voorlaatste ijstijd, het Saaliën, zich in ons 
land aankondigde, maakte het gebied dat nu de Veluwe vormt onderdeel uit 
van de uitgestrekte en vlakke Rijndelta. De in het Duitse Middelgebergte ont-
springende Rijn waaierde ongehinderd uit over het lage land. Eén van de stro-
men volgde vermoedelijk ongeveer het verloop van de huidige IJssel. Toen 
het klimaat afkoelde, rukte echter vanuit Scandinavië een enorm pakket glet-

sjerijs op richting ons land. De ijslobben trokken eerst de reeds uitgeslepen 
rivierdalen, waaronder het stroomdal van de IJssel, in en diepten deze verder 
uit. De grond uit het dal werd vooruit- en opzijgestuwd en uiteindelijk aan 
weerszijden opgeperst tot heuvels, de zogeheten stuwwallen. De gestuwde 
bodems kenmerken zich doordat grondlagen niet horizontaal zijn opgebouwd 
en op korte afstand een grote afwisseling van bijvoorbeeld korrelgrootte of 
leemgehalte van het materiaal kunnen kennen. Doordat het ijs uiteindelijk ook 
de stuwwallen overdekte, kunnen zelf op de hoogste delen zwerfkeien voor-
komen. 
De opstuwing resulteerde in de IJsselvallei met aan de oostzijde de Sallandse 
heuvelrug en aan de andere kant de heuvelrug van de Oost-Veluwe. De To-
renberg ten westen van Apeldoorn is met 107 meter boven NAP de hoogste 
stuwwal in Nederland. Door erosie zijn later de dalen weer grotendeels opge-
vuld en raakten de heuvels afgevlakt. Het keileem dat het ijs achterliet ligt in 
het IJsseldal bijvoorbeeld 80 tot 100 meter diep!

Verspreiding van zand en ontstaan van erosiedalen
Het Saaliën werd gevolgd door een periode waarin het klimaat weer warmer 
werd en flora en fauna bezit nam van ons land, het Eemiën. Zo verweerde 
onder meer op de flanken van de stuwwal de keileem die het ijs had afgezet. 
Deze interglaciaaltijd ging zo’n 110.000 jaar geleden over in het Weichseliën. 
Ondanks dat in deze laatste ijstijd het landijs Nederland niet bereikte, was de 
ondergrond permanent bevroren. In grote delen van Nederland heerste een 
steppe- of toendraklimaat, waarbij de Noordzee als zandvlakte droog lag. De  
wind had vrij spel en zette veel fijn zand af: dekzand. De dekzanden bestaan 
veelal uit leemarm, matig grof tot grof materiaal met soms fijn grind, waarop 
haarpodzol- en holtpodzolgronden zijn gevormd.
Ongeveer 20.000 jaar geleden warmde het klimaat weer geleidelijk op. In deze 
periode ontstonden brede erosiedalen die vaak een asymmetrisch dwarspro-
fiel kennen, doordat gesmolten sneeuw en ijs niet konden wegzakken in de 
nog bevroren ondergrond en een natuurlijke weg zochten naar lager gelegen 
terreinen. Deze zijn tegenwoordig nog te vinden bij Loenen (oorspronkelijk 
dal Vrijenbergerspreng) en bij Beekbergen. Voor de mond van de erosiedalen 
werd als waaier grof stuwwalmateriaal afgezet. Het Apeldoorns Kanaal gaat 
er aan de oostzijde omheen, zoals bij Eerbeek.  

1
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Toponiemen in het plangebied  
(noordelijk deel)

Beekbergen

Lieren
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Toponiemen in het plangebied  
(zuidelijk deel)

Loenen

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

v actueel hoogtebestand nederland. 
de hoogste plek van het plangebied 
bevindt zich duidelijk in het zuidwes-
ten, langs de a50. Er is tevens te zien 
dat het apeldoorns Kanaal groten-
deels de hoogtelijn volgt. het apel-
doorns Kanaal ligt op ca. 13,5m +naP. 
Westelijk daarvan begint de stuwwal: 
Loenen ligt op ca. 20-26m +naP, de 
Loenense en Zilvense Enk op 24-35m 
+naP, oosterhuizen op ca. 15m +naP, 
Lieren op ca. 17-20m +naP, Beekber-
gen op ca. 22-33m +naP, Engeland op 
ca. 29-30m +naP, en de Beekbergense 
en Lierense Enk op ca. 21-38m +naP.
(Bron: www.ahn.nl).

Hn21

cHn21

cHn30

pZn21

Hn30

pZn23

EZ30

pZg23

Hd21

Hd30

Y30

Zd21

g...

... g

leemarm en zwak lemig fijn zand

leemarm en zwak lemig fijn zand
grof zand

leemarm en zwak lemig fijn zand

grof zand

lemig fijn zand

grof zand

lemig fijn zand

leemarm en zwak lemig fijn zand
grof zand

grof zand

leemarm en zwak lemig fijn zand

veldpodzolgronden (droog)

Laarpodzolgronden (nat)

Gooreerdgronden

Beekeerdgronden

hoge zwarte enkeerdgronden

haarpodzolgronden

holtpodzolgronden

duinvaaggronden

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

Het dekzand bleek tevens gevoelig voor verstuiving, bevorderd door boskap 
en begrazing. Deze stuifzanden kenmerken zich door meer geïsoleerd lig-
gende heuvels en uitgestoven laagten, in tegenstelling tot de overwegend 
zwak golvende dekzanden (toevoeging g...). In veel gevallen bevindt zich 
grind aan of dicht onder het oppervlak. De stuifzanden worden geschaard 
onder de duinvaaggronden.

Vroege nederzettingen vestigden zich op de overgang tussen de hoge en 
lage gronden. Dicht bij de dorpen werd de grond het meest intensief gebruikt 
en werd veel organisch materiaal opgebracht in de vorm van mest en hei-
deplaggen. Op deze ‘engen’ of ‘enken’ vormden zich bij Beekbergen, Lieren 
en Loenen hoge zwarte enkeerdgronden met een humusrijke bovengrond en 
grof zand (zEZ).

Water.
Water komt in uiteenlopende vormen in het plangebied voor. Van oorsprong 
bevonden zich op de hogere delen kleine vennetjes, waar ondoorlaatbare 
lagen zich in de ondergrond bevonden. Deze werden in sommige gevallen ge-
bruikt om schapen te wassen, voordat ze werden geschoren, of om vee te la-
ten drinken. Op de hellingen ontsprongen al natuurlijke beken, die richting de 
IJssel afwaterden. Deze werden later vergraven, om- en opgeleid en verlengd 
met sprengkoppen zodat meer watermolens van de waterafvoer konden profi-
teren. Het noordoosten en zuidoosten van het plangebied waren tot in de 19e 
eeuw minder goed ontwaterd, waardoor deze gedeeltelijk uit moeras, natte 
heide of hooiland bestonden. Thans worden deze gebieden ontwaterd door 
sloten. Ten slotte is het water aanwezig in de vorm van het Apeldoorns Kanaal 
met de sprengen voor de watertoevoer en de afgravingsplas bij de voormalige 
Alba-fabriek.

hoogte.
Binnen het plangebied komen door de aanwezigheid van de stuwwal grote 
hoogteverschillen voor. Het hoogste terrein binnen het plangebied van ca. 
88m +NAP bevindt zich in de zuidwestelijke punt, nabij de A50. Door ero-
sie zijn in de loop der eeuwen diepe dalen uitgesleten, zoals trechtervormige 
dalen in de Loenermark en bij Eerbeek. Een deel van de sprengen zou later 
in deze droge erosiedalen worden gegraven. In het noordoosten en zuidoos-
ten van het plangebied komen vlakkere delen voor, waarin kleinere hoogte-
verschillen een rol spelen. Zo liggen Ter Horst, De Middelste Molen en Het 
Schaar als oudere bewoningsplekken op relatief hogere terreinen. 
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archeologische 
verwachting.
(Bron: Gemeen-
te apeldoorn).

Stuifzanden in 
het gebied: van 
geel naar rood 
nemen de dui-
nen in hoogte 
toe. (Bron: 
raaP, 2006; 
bewerkt door 
SB4).
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aardkundige objecten.
In het opgestuwde terrein zijn een aantal aardkundig interessante situaties 
ontstaan. Deze zijn in veel gevallen voor Nederland en soms ook internatio-
naal zeldzaam. De basis wordt gevormd door de stuwwal van de Oost-Veluwe 
als glaciale vorm, welke in het Saalien (200.000-130.000 jaar geleden) ont-
stond vanuit door landijs ophooggestuwde riviersedimenten. Onder invloed 
van water- en winderosie werden dalen uitgesleten of zand tot grote hoog-
teverschillen opgestoven. Het droogdalsysteem van de Eerbeekse Beek en 
de puinwaaier die zich uitstrekt richting de IJssel, behoren tot de grootste in 
Nederland. Een groot deel van de Loenermark vormt het noordelijke deel van 
het droogdalsysteem.
Bij De Leesten, Van Schaiks Bosch en Hoeve Delle liggen goed ontwikkelde,   
asymmetrische droogdalen. Het vennencomplex op de Reeënberg/Klein Zwit-
serland is een goed voorbeeld van regenwater dat op ondoorlaatbare oerbank 
(ijzerhoudende laag) stagneert. Op de Schalterberg is een karakteristiek stuif-
zandgebied ontstaan met duinen van soms meer dan 15 meter, dat later is 
bebost. De droge dalen  werden in een aantal gevallen benut voor het aanleg-
gen van sprengen. 

archeologie.
De archeologische potentie van het gebied wordt zeer hoog geacht. Van-
af de Vroege Middeleeuwen vond continu bewoning plaats in de enk- 
dorpen. Voor deze tijd kende het gebied ook al bewoning, waarvan onder 
meer de grafheuvels getuigen. Doordat het gebied grotendeels niet is volge-
bouwd, zijn veel archeologische waarden nog in relatief goede staat aanwezig 
(met lokaal verstoringen door de bosbouw en grindafgravingen). Verder heb-
ben de esdekken, die een dikte van meer dan 1 meter kunnen hebben, een 
voor archeologie conserverende werking, omdat sporen en vondsten goed 
afgedekt zijn.
Ook op de lagere gronden zijn archeologische vondsten te verwachten. De 
hoger gelegen dekzandruggen en kopjes zijn vermoedelijk in de prehistorie 
bezocht door jagers en verzamelaars. 

Thans nog aanwezige (geologische en archeologische) kenmerken uit de 
vroegste periode:
• Het aanwezige reliëf (stuwwal, overgang naar IJsseldal) en micro-reliëf 
(dekzandruggen, veelal afgevlakt tijdens en na ontginning). 
• De grondwaterbeken, later opgeleid als molenbeek: Beekbergsche Beek 
(Oude Beek), Loenense Beek
• Grafheuvel Loenense Bos/Kraaiennest (mon.nr. 156) (RM)
• Grafheuvel Loenense Bos/Zilvense Heide (mon.nr. 12714)
• Middeleeuws kasteel Ter Horst (mon.nr. 13157)
• Frankisch grafveld Beekbergerweg/De Vrienborch/Vrijenberg (mon.nr. 
3270)
• IJzerkuil Dichte Gat/Groenendaalseweg (mon.nr. 12713)
• Urnenveld Hulleweg/Achterste Kerkweg, 1100-12 v.Chr. (mon.nr. 3201)
• Urnenveld Achterste Kerkweg, 1100-12 v. Chr. (mon.nr. 3204)
• Urnenveld Kuiltjesweg/Hullenoord (mon.nr. 3203)
• Urnenveld Het Herenhul/Hertsweide (mon.nr. 3202)
• Gerechtsplaats Het Herenhul/Bruggelen (mon.nr. 3199)
• Grafheuvel Het Herenhul (mon.nr. 153) (RM)
• Drie grafheuvels in het Engelanderholt (mon.nr. 152), nabij ijzerkuilen (RM)
• Twee grafheuvels Bakenberg/Engelanderholt (mon.nr. 151), nabij ijzerkui-
len (RM)
• Grafheuvel De Wapenberg/Koppelsprengen (mon.nr. 150) (RM)
• Grafheuvel De Wapenberg/Hoenderloseweg (mon.nr. 149) (RM)

Voor dit onderzoek is geen uitgebreide archeologische verkenning voor-
zien, maar worden de vermeldingen beperkt tot de terreinen op de archeo-
logische beleidskaarten (zie bijlage 3), en de informatieve bijdragen van de 
gemeentelijke archeoloog.
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> Kaart gebaseerd op de kaarten van m.J. de man, 1802-
1812. apeldoorn ligt centraal tussen doorgaande wegen, 
met de opvallende aanwezigheid van het Loo, maar vormt 
een enclave tussen nog onontgonnen zandgronden en 
moerassen. middenonder begint het Beekberger Woud. 
helaas omvat het kaartbeeld niet het gehele plangebied.
(Bron: Gemeente apeldoorn).

^ Kaart van Christiaan ‘s Grooten, ca. 1557. op de kaart 
worden onder meer Engelerholt en Engelant, Beeckberg-
he, Liere en oisterhuis, Spellerholt, die Wueste hoeve, 
Loenerbosch, Loenen, Sylvolde, Loener herbergh en (Ter) 
horst aangegeven.
(Bron: van der Wijck, 1988).

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

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

Vanaf de Nieuwe Steentijd (5300-2000 v.Chr.) woonden er continu mensen op 
de Veluwe, hoewel de nederzettingen nog niet permanent waren. Om bouw-
grond voor akkers te verkrijgen werd een deel van het bos afgebrand, waarna 
er enkele jaren gewassen werden geteeld. Als de grond uitgeput raakte werd 
de nederzetting naar elders verplaatst en de ontginning van het bos herhaald. 
Vanaf ca. 450 v.Chr. veranderde deze cultuur in een meer permanente bewo-
ning, voornamelijk op de overgang tussen de hogere en lagere gronden. De 
omgeving van het dorp werd gecultiveerd, maar op grotere afstand van het 
dorp werd de invloed steeds kleiner en was het land voornamelijk begroeid 
met bos. Nabij het dorp werden ook grafvelden ingericht. Zo is bijvoorbeeld 
ten zuiden van de Vrijenbergerspreng een Frankisch grafveld uit de 5e eeuw  
aangetroffen.
Vanaf de Vroege Middeleeuwsen (450-1050) breidde de invloedsfeer van de 
agrarische nederzettingen zich geleidelijk uit, waarbij de nog niet ontgonnen 
gebieden werden geëxploiteerd voor brandhout, timmerhout en het hoeden 
van vee. Naar mate dit systeem intensiever wordt, verschralen en verdrogen 
de hogere gronden tot heidevelden met kleine bosschages en - in het ergste 
geval - tot stuifzanden. De meer natte, drassige gebieden waren vaak het 
grootste deel van het jaar niet geschikt voor begrazing door vee, zodat deze 
als hooilanden in gebruik werden genomen of ontoegankelijk moerasbos wa-
ren (zoals het Beekberger Woud ten oosten van dit plangebied).

Potstalsysteem
In de Vroege Middeleeuwen werd het agrarisch systeem verder ontwikkeld 
als samenhangend gebruik van heide-, bouw- en hooilanden. Als gemengd 
bedrijf met enkele stuks vee werd de mest verzameld in een potstal en verrijkt 
met heideplaggen. Het mengsel uit de potstal werd op de akkers gebracht, 
zodat deze permanent in gebruik konden worden genomen. Een specifiek 
voorbeeld van de potstal is de schaapskooi, waar ‘s nachts de schapen ver-
toefden die de heide begraasden, zodat de mest in de kooi werd verzameld. 
Deze kooien stonden op het erf bij de boerderij of op de rand tussen de enk en 
de heidevelden. Tussen de schaapskooien en de heidevelden liepen ‘driften’. 
Ook de lager gelegen gronden vormden een belangrijke schakel in het agra-
rische systeem. De lage natte gronden, zoals de graslanden langs de beken, 

werden in gebruik genomen als hooiland. Het hooi werd elk jaar voor de win-
ter van het land gehaald, zodat de gronden geleidelijk verarmden, hoewel de 
beken af en toe mineraalrijk slib afzetten. Schapen en ander vee werd geweid 
op de drogere velden. Veldnamen met de uitgang -laar, -broek of -woud dui-
den op een vochtig tot nat gebied met meer of minder bos, waarvan de ‘wou-
den’ het moeilijkst begaanbaar waren. 

Op de enken werd aanvankelijk veelal zevenachtste deel met rogge beteeld, 
eenachtste met boekweit en op kleinere schaal groente en peulvruchten. Per 
hectare bouwland had men ongeveer 30 schapen nodig voor de productie 
van mest. 
Toen in de Late Middeleeuwen de behoefte aan agrarische producten toe-
nam, werden buiten de enken nieuwe gronden in gebruik genomen. Deze 
kampontginningen zijn onder meer ten noord-oosten van Loenen te vinden. 
Soms ontstonden kleine akkercomplexen met één of enkele boerderijen, veel-
al bij een ven, zoals De Woeste Hoeve en Terlet. 

de markegenootschappen
De ongecultiveerde, woeste gronden waren door begrazing met schapen, ste-
ken van plaggen en kappen van nutshout essentieel in de agrarische bedrijfs-
voering, Ter regulering van het gebruik van deze extensief gebruikte gronden 
werden reeds in de 13e eeuw ‘marken’ opgericht. Om de resterende bossen 
te behouden werden deze door zogenaamde maalschappen beheerd. Voor 
de beheersing van de stuifzanden werd omstreeks 1650 een zandgraaf aan-
gesteld, die vermoedelijk verantwoordelijk was voor de aanleg van de en-
kwallen om de bouwlanden te beschermen. De gezamenlijke markegronden 
besloegen enorme oppervlakten, en bestonden uit stuifzanden, heidevelden, 
moerassen, hooilanden en grotere en kleinere stukken bos. In de 19e eeuw 
kwamen stemmen op om de marken op te heffen, wat tot protest van de eige-
naren leidde. Geleidelijk werden al delen van de marke in pacht uitgegeven 
aan de gerechtigden, zoals grote delen van de hooilanden en het Beekberger 
Woud. Nadat de heidevelden niet meer noodzakelijk waren als gevolg van de 
introductie van kunstmest, werden de (resterende) markegronden verdeeld 
en verkocht. Vanaf 1886 bevorderde de Markenwet de verkoop van marke-
gronden, aangezien de wet voorschreef dat één initiatiefnemer kon leiden tot 
verdeling van het gehele bezit. Men vond voor de heidevelden vaak gewillige 
kopers in investeerders uit de grote steden. Deze plantten op grote schaal bos 

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

Kaartje met de begren-
zing van de Loener-
mark, ca. 1650. het 
noorden is rechts. 
(Bron: Gelders archief).

Een watermolen op de veluwe, geschilderd 
door meindert hobbema.

de middelste molen te Loenen
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aan en bouwden soms een buitenhuis op het terrein. 
 In 1870 bestond de kadastrale gemeente Beekbergen nog voor zo’n 70% uit 
woeste gronden. Omstreeks 1875 gingen veel akkerbouwbedrijven zich op 
de veeteelt toeleggen, met name vanwege uitputting van de gronden, import 
van goedkoop graan en hoge veeprijzen. Dit leidde tot een nog grootschaliger 
ontginning van de gronden die tot dan toe te nat werden bevonden, zoals de 
broek- en hooilanden. Kunstmest zorgde er uiteindelijk voor dat de heide-
velden niet meer nodig waren voor het hoeden van schapen of steken van 
plaggen. De marken werden opgeheven en de heides werden op grote schaal 
door overheid en particulieren bebost. In de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw 
vond in de gemeente Apeldoorn op grote schaal bebossing in het kader van 
de werkverschaffing plaats, zoals op een deel van de Loenermark.

hooilanden en broeken
Op de 19e eeuwse kaarten wordt duidelijk onderscheid gemaakt in hooi- en 
broeklanden. Beide veldnamen duiden op natte situaties, waar enkel exten-
sief agrarisch gebruik mogelijk is. De veldnaam ‘broek’ wordt in het algemeen 
geassocieerd met moeras, of door ontwatering gedeeltelijk drooggelegd, 
voormalig moeras. De broeken in dit gebied, zoals het Loenense of Zilvense 
Broek kenden echter een genuanceerd beeld van een gevarieerd landschap, 
waarbij op de hogere percelen zo mogelijk akkerbouw werd gepleegd, met 
name voor haver. Andere, lagere delen van het broek werden gebruikt om 
turf te winnen of hogere delen om heideplaggen te steken. In andere streken 
worden de hogere delen ookwel ‘velden’ genoemd, maar vermoedelijk was 
hier op de rand van de Veluwe zoveel kwel dat er sprake was van natte in 
plaats van droge heide. Sommige stukken van de broekgronden waren enkel 
geschikt voor beweiding, welke vaak ‘maten’ werden genoemd en veelal het 
oudst zijn wat betreft gebruik. De hooilanden waren door de drassige on-
dergrond niet geschikt voor beweiding door vee, maar wel voor het oogsten 
van hooi. Het ‘Beekbergsche Hoijlandt’ wordt in een kohier van 1648 reeds 
genoemd. De naam van het Beekbergense Broek is van latere datum, zodat 
deze waarschijnlijk later in gebruik zijn genomen. Voor deze hooilanden, die 
ten noorden van Klarenbeek liggen, is op de 19e eeuwse kaarten ook duidelijk 
te zien dat deze een meer intensieve inrichting kennen met een smalle per-
celering en enkele bewoningsplekken. Over de broekgronden slingeren de 
karrensporen nog als over woest, ongebruikt terrein. Ditzelfde geldt voor de 
hooilanden van Loenen.

Watermolens
Door het aanwezige hoogteverschil konden de waterstromen worden benut 
als energiebron. De watermolens werden gebruikt voor verschillende bedrijfs-
doeleinden, zoals het malen van graan, fabricage van papier en wassen van 
textiel. Door het plaatslijk graven van geulen in de stuwwal tot de grondwa-
terspiegel ontstonden zogenaamde sprengen die zorgden voor voldoende 
aanvoer van water voor de molens. Vooral de papierfabrikanten buitten de 
mogelijkheden van de sprengen uit en benutten de voordelen van het zuivere 
grondwater. In eerste instantie werd de natuurlijke loop van de beek benut. 
Later werden de sprengen vaak naast de beek hoger opgeleid om een groter 
verval te krijgen door de watermolen, waardoor min of meer parallelle water-
lopen ontstonden.  
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uitsnede van de kaart 
door W. Leenen, ca. 1748.

Thans nog aanwezige (archeologische) kenmerken uit de periode voor 
1500:
• Gerechtsplaats Het Herenhul
• De enken van Engeland, Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, Loenen en 
Zilven als bouwland (tevens archeologisch)
• Kasteel Ter Horst

Kadastrale kaart van Ter 
horst en omgeving, 1832.
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onTWIKKELInGSGESChIEdEnIS van BEEKBErGEn En LoEnEn.

Periode voor 1500: nederzettingen tussen enk en beek.
In de eerste tijd dat er continu mensen in het gebied woonden, werden tel-
kens nieuwe delen ontgonnen en verplaatstem de nederzettingen regelmatig. 
Het aantal vindplaatsen van nederzettingen wijst op een intensief gebruik van 
het gebied en bewoning sinds de prehistorie. Urnenvelden uit de Bronstijd-
IJzertijd  worden aangetroffen op de enk nabij Beekhuizen, ten noorden van 
Engeland en aan de Kuiltjesweg. Het begrip ‘urnenveld’ wordt gebruikt voor 
begraafplaatsen uit de late bronstijd tot de vroege en de midden-ijzertijd in 
Europa. In deze periode werden overledenen gecremeerd. De as werd op-
geslagen in urnen. De urnen werden begraven in een afgeperkt gebied. Elke 
urn werd individueel gemarkeerd door er een laag heuveltje op aan te bren-
gen. Ook groef men er vaak een kringgreppel omheen (ook wel kringsloot 
genoemd, een soort grachtje) dat in grondsporen nog vaak goed te herken-
nen is. De terreinen konden enkele hectaren groot zijn en kunnen gedurende 
meerdere eeuwen in gebruik zijn geweest.
Grafheuvels uit de periode Neolithicum-Bronstijd liggen verspreid op de ho-
gere gronden, zoals op de Loenermark en in het bos bij Bruggelen. Op de 
niet ontgonnen heidegebieden zijn de grafheuvels veelal het best bewaard 
gebleven. 

Vanaf ca. 450 v.Chr. veranderde de cultuur van een zwervend bestaan in 
een meer permanente bewoning. Er kwamen dorpen op de meest geschikte 
plekken, namelijk nabij drinkwater en vruchtbaar land, zonder wateroverlast. 
De dorpen Engeland, Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, Loenen en Zilven 
liggen allen op de overgang van de stuwwal naar de lager gelegen gronden. 
Deze ligging kenmerkt flankesdorpen, waarbij de hogere gronden werden in-
genomen door de akkers en de lagere gronden door de weilanden.
De geschiedenis van de dorpen gaat terug tot de vroege Middeleeuwen. 
Engeland wordt in een schenkingsakte van 801 genoemd (Englandi), Beek-
bergen in de 9e eeuw (en als parochie (met kerk) in 1243), Lieren in 1225 
(Lidere), Het Herenhul in 1227, en Oosterhuizen in 1235 (Osterhusen). De 
eerste vermelding van Loenen en Zilven (Lona en Sulva) dateert uit het jaar 
803. De geschiedenis van de oude kerk in Beekbergen gaat terug tot een 
tufstenen kerk in Romaanse bouwstijl uit de 11e eeuw, die rond 1200 werd 
herbouwd. Oosterhuizen ontstond later vanuit een hoeve die het kapittel van 
Sint Marie (te Utrecht) ten oosten van Beekbergen liet bouwen en in de 13e 

eeuw het eerst genoemd wordt. Het kapittel bezat naast de kerk veel grond in 
het kerspel en liet verschillende hoeves voor horigen bouwen. Naast Ooster-
huizen worden ook bijvoorbeeld hoeve Voshuizen (Grote Voshusen en Kleyne 
Voshusen, gelegen aan Tullekensmolenweg en Nieuwe Voorweg), voor het 
eerst in 1431 genoemd.
Beekbergen en Lieren vallen als agrarische organisatie onder de Lierdermark 
en als kerkelijke eenheid binnen het kerspel Beekbergen. Onder het kerspel 
Beekbergen vielen tevens Ugchelen, Hoenderloo, Klarenbeek, Loenen (tot in 
de 16e eeuw) en een deel van Apeldoorn. De dorpen Loenen en Zilven werk-
ten samen in de Loenermark. De Woeste Hoeve komt in ieder geval op de 
kaart van ca. 1557 voor, maar is vermoedelijk reeds eerder aanwezig. 

Juridisch behoorde de regio Beekbergen tot het schoutenambt Apeldoorn, 
één van de elf schoutambten van de landdrost van de Veluwe. Ambtjonkers 
spraken binnen het schoutambt recht, legden belasting op, inden belasting 
en hielden toezicht. Schouten handhaafden de openbare orde en verrichtten 
notariële werkzaamheden. 
Het Herenhul nabij Engeland nam als gerechtsplaats een belangrijke rol in. 
Hier werd recht gesproken (door de hertogen van Gelre), vergaderde het 
Hanzeverbond, werden de hertogen ingehuldigd en vergaderden de heren 
van de landdrost. Toehoorders verbleven en verpoosden zich in de nabijgele-
gen herbergen, onder andere in Beekbergen.
De hertog van Gelre ontving als landsheer verpachtingen (uit verpachte goe-
deren), tijnzen (algemene belastingen op onroerende goederen) en heren-
gulden (afdrachten van herengoederen). De herengoederen bestonden uit 
een huis, hof en erf (een zogenaamde ‘zaalweer’) en landerijen. De eerste 
herengoederen in het kerspel Beekbergen waren het Arnt Custersgoet in En-
geland en het Beeckhuijs in Beekbergen, beide uit 1571. Het kadaster van 
1832 meldt 65 huizen met erf, waarvan 14 herengoederen.

Op diverse plaatsen in het gebied zijn sporen van ijzerwinning aangetroffen. 
De Veluwe is in de vroege middeleeuwen het belangrijkste ijzerproductiecen-
trum van Noordwest Europa geweest. Zo ligt tegenover het ereveld Loenen  
ijzerkuil ‘Dichte Gat’: een kuil die is ontstaan bij de winning van zogenaamde 
klapperstenen, die als grondstof dienden in de Middeleeuwse ijzerindustrie. 

3
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historische grenzen van 
de marken en binnen de 
marken (onderbroken lijn)

de enkwal bij Zilven en Loenen

Enkwallen in het gebied: de restanten bij Loenen en Zilven en mogelijke 
locaties van thans verdwenen enkwallen. 
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Periode 1500-1800: opkomst van de marken

Woeste gronden en stuifzanden
Vanwege het relatief intensieve agrarische gebruik van de arme zandgronden 
(overbeweiding, boskap en het steken van plaggen) verdween na de Mid-
deleeuwen plaatselijk de begroeiing en kon het zand onder invloed van de 
wind verstuiven. Door de overwegend zuidwestelijke wind is het reliëf veelal 
in noordoostelijke richting opgestoven. Het stuifzand vormde een bedreiging 
voor wegen, akkers en soms hele nederzettingen. 
Om het gebruik van de onverdeelde, woeste gronden te organiseren en ver-
dere verwoestijning tegen te gaan, worden markegenootschappen opgericht. 
In de Lierdermark zijn de boeren van Beekbergen en Lieren vertegenwoor-
digd. Voor de resterende boskernen worden afzonderlijke organisaties op-
gezet, onder leiding van een holtrichter, waarbij het aantal rechthebbenden 
veelal kleiner is. Zo worden het Engelanderholt en het Loener- en Silverholt 
(Loenense Bos) onderscheiden, waarbij deze organisatorisch vrijwel samen-
vallen met de marken waarin zij lagen. De Lierdermark werkte nauw samen 
met de Speldermark. De Loener- en Zilvermark waren aanvankelijk zelfstan-
dige organisaties, waarbij in 1691 nog grenspalen tussen de marken werden 
geplaatst. Later vormden zij één markegenootschap. De gronden bestaan 
voornamelijk uit heide, stuifzanden en restanten van bos. Niet alle inwoners 
hebben een deel in de mark, enkel een beperkt aantal personen hebben het 
eigendomsrecht. Dit recht of aandeel is in de loop der tijd verdeeld geraakt in 
steeds kleinere delen, en soms wonen markegenoten al niet meer binnen de 
mark. De mark heeft vaak eigen personeel in dienst, zo hebben bijvoorbeeld 
Zilven en Loenen elk een eigen koeherder die het vee op de oostelijke hooi-
landen laat grazen. In de avond werd het vee door de herder weer terugge-
dreven naar de stallen, zodat de kostbare mest hier verzameld werd.
De marken bezitten begin 19e eeuw binnen de kadastrale gemeente Beek-
bergen 85,3% van de gronden. Enkel in Loenen is een groot deel van de 
gronden in particuliere handen, namelijk van de eigenaren van kasteel Ter 
Horst. In 1832 bezit de douairière Hacfort tot ter Horst ca. 535 hectare. Ook 
het Loenense Bos zou vanaf 1561 eigendom zijn van huis Ter Horst. De ei-
genaar van Ter Horst heeft door het grote aandeel een belangrijke stem in de 
Loenermark.

Om de akkers tegen de stuifzanden te beschermen werden houtwallen aan-
gelegd, beplant met eikenhakhout. Doordat het stuifzand in de dichte begroei-
ing bleef hangen kwamen deze randen hoger te liggen. Bij de Wilmaweg is 
deze steil opgestoven helling duidelijk waar te nemen. Tegelijkertijd diende 
de dichte beplanting wild van de bouwlanden te weren. De locaties van deze 
enk- of wildwallen rondom de enken van Beekbergen-Lieren en Loenen-Zil-
ven zijn nog goed herkenbaar aan hoogteverschillen of het feit dat zij al lang 
de bosgrens vormen. Om de woeste gronden te beteugelen werden singels 
van dennen en eiken aangelegd en met bos beplant. Vermoedelijk was men 
voor 1800 al bezig met herbebossing van het Loenense Bos, hoewel er rond 
1800 nog maar enkele oude eiken en beuken zouden hebben gestaan die 
dienden om de grenzen te markeren.

Bewoning
Op het kadastrale minuutplan van 1832 staan binnen het onderzoeksgebied 
de boerenerven in een lang lint aan de noordrand van de uitgestrekte enk ten 
oosten en westen van het huidige Beekbergen. Ook langs de akkercomplexen 
rondom Loenen zijn boerderijen gesitueerd. Hiervan bleven in de huidige si-
tuatie zo’n 25 gebouwen herkenbaar bewaard. Verreweg de meeste hiervan 
hebben geen agrarische functie meer en zijn in gebruik als woonboerderij. De 
oudste boerderijen in het gebied zijn vrij groot en volgen de traditionele opzet 
van het driebeukige hallehuis met een hoge steile kap met wolfeinden en lage 
zijmuren. Het merendeel is met het bedrijfsgedeelte op de weg georiënteerd, 
waarlangs voorheen de akkers en weiden bereikt konden worden.
Naast de bewoning op de rand van de bouwlanden zijn er enkele oude be-
woningsplekken als enclave te vinden: bij de Woeste Hoeve, ten noordoosten 
van Ter Horst verspreid in de ‘Veen- en Veldhuizen’, ten oosten van Zilven 
‘Het Schaar’ en ten zuidoosten van Oosterhuizen ‘‘t Zand’. 

Kasteel Ter Horst
Kasteel Ter Horst (Hoofdweg 74 Loenen) is in 1557 gesticht door de Arnhem-
se burgemeester Wijnand Hackfort en zijn vrouw Aleid Boshof. Mogelijk is bij 
de bouw gebruik gemaakt van ouder muurwerk, aangezien reeds in de 14e 
eeuw sprake zou zijn van een kasteel ‘Horst’. De omgrachte havezate heeft 
een hoog opgaand dak tussen in- en uitzwenkende topgevels. De hoofdtoe-
gang is in 1791-92 naar de noordzijde verplaatst. Daarbij werd in opdracht 
van Olivier G.W.J. Hackfort een nieuwe voorgevel opgetrokken, naar een 
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de resterende bebouwing van de Zilvense Korenmolen het tolhuis aan de Groenendaalseweg Een cluster van boerderijen aan de Wittekruisweg

de Woeste hoeve

Kasteel Ter horst

Boerderij aan de Wittekruisweg 28

Boerderij aan het Pompje 10
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ontwerp van Roelof Roelofs Viervant. De twee bouwhuizen zijn ook bij deze 
bouwcampagne ontstaan. In de tuin staat een mogelijk in de 16e eeuw als 
spieker (opslagplaats) gebouwd pand met een trapgevel. 

Herberg aan de Arnhemseweg
‘De Woeste Hoeve’ (Oude Arnhemseweg 292, Hoenderloo) is in 1771 na 
een brand herbouwd op de locatie van een Middeleeuwse uitspanning. De 
herberg bevond zich als pleisterplaats op de kruising van de hanzeweg van 
Arnhem naar Deventer en de hessenweg van Barneveld naar Steenderen. In 
1811 zou Napoleon Bonaparte er hebben overnacht, en ook koning Willem III 
verbleef er regelmatig op weg naar Het Loo. In de dorpskern van Loenen is 
eveneens sprake van een ‘Logement’ op de kaart van ca. 1807, namelijk de 
nog bestaande gelegenheid Den Eikelboom. In Beekbergen lagen de herber-
gen ‘De Gouden Leeuw’ en ‘De Aap’, in Engeland nabij het Herenhul stond 
herberg ‘Het rode hert’.

Watermolens
Aanvankelijk viel de watervoorziening (en dus ook de sprengen) onder de 
verantwoordelijkheid van de Marken, die vergunningen verleenden voor het 
graven ervan. Vanuit dit organisatiemodel functioneerden een aantal spren-
gen onafhankelijk van elkaar. Toen het waterrecht in handen kwam van de 
Baronnen van Hackfort van kasteel Ter Horst, werden de verschillende spren-
gen naar de Molenbeek geleid, die in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
werd gegraven. De Molenbeek stroomt uiteindelijk via Klarenbeek en Voorst 
in de IJssel.

Ten noorden van de oude Loenense Beek werd de beek langs Ter Horst op-
geleid. Deze ‘molenbeek’ staat thans bekend als Loenense Beek, terwijl de 
oude, slingerende beekloop is verdwenen in de weilanden ten zuiden van 
de huidige beek. Langs de opgeleide Loenensche Beek ontstonden aan de 
rand van Loenen in de 17e eeuw een aantal watermolens: Hunekampsmo-
len, Zilvense korenmolen, Mosterd- en snuifmolen, Grote Slatsmolen, Kleine 
Slatsmolen, Bovenste molen en Strobroeksmolen. Hiervan zijn in de huidige 
situatie alleen de Hunekampsmolen en de Zilvense korenmolen nog als zoda-
nig herkenbaar. Ten oosten van het kanaal liggen de Middelste en Achterste 
papiermolens.

Tot het begin van de Tachtigjarige oorlog werd papier hoofdzakelijk geïmpor-
teerd uit de Zuidelijke Nederlanden. Toen deze handel in 1585 stil kwam te 
liggen, verrezen op de overgang tussen de stuwwal en de IJsselvallei in hoog 
tempo papiermolens. Deze molens werden aangedreven door waterkracht, 
die afkomstig was van opgeleide beken die gevoed werden door een uitge-
breid sprengenstelsel. Het heldere water maakte het mogelijk om een goede 
kwaliteit zuiver wit papier te produceren. Papier werd gemaakt van katoenen 
en linnen lompen die aangevoerd werden vanuit de nabijgelegen steden. De 
lompen werden in stukken gesneden en aanvankelijk in hamerbakken tot ve-
zels verwerkt. Later werden zogenaamde hollanders gebruikt voor het verve-
zelen. Een hollander is een met messen bezette rol die ronddraaide in een 
met water gevulde kuip. Door de papierpulp op een fijnmazig raamwerk te 
scheppen ontstaat een vel papier, dat eerst in een pers gaat en daarna op de 
droogzolder gedroogd wordt. 

De korenmolens hebben over het algemeen eeuwenlang dezelfde eigenaar, 
terwijl dat bij de papiermolens regelmatig wisselt. Zo behoort de Zilvense ko-
renmolen sinds 1584 tot het eigendom van kasteel Ter Horst. De Zilvense 
korenmolen (Eerbeekseweg 130-132) bestond al in 1583 en bezat volgens 
de bronnen twee ‘glinten’ (= raderen). Het graan uit de omgeving moest dan 
nog gedwongen daar gemaald worden. Bij de molen lag vroeger een grote 
wijer die diende als voorraadbassin. De molen brandde in 1913 af waarna 
deze weer opgebouwd werd ten behoeve van de meel- en graanhandel van 
de gebroeders Kruitbosch. Het aandrijfrad is in 1954 buiten bedrijf gesteld en 
vervangen door een elektromotor. 

De betrokkenheid van Ter Horst is ook bij de papierindustrie groot, net als ver-
moedelijk de investeringen die nodig waren, bijvoorbeeld als de molens brand 
hadden gehad. Ter Horst heeft in 1832 zojuist de Achterste molens (die de 
hoogste opbrengst kenden), de Middelste molens en de Bovenste molens, en 
in Beekbergen het water, de grond en het gebouw van de tweede Ruitermolen 
in bezit gekregen. In de 18e eeuw had familie Van Wijnbergen van Ter Horst 
al de Achterste molens en de Slatsmolens in bezit, maar verkocht deze weer. 
In 1840 wordt de Hunekampse molen weer in bedrijf genomen en de familie 
koopt in 1870 de Strobroekse molen en in 1874 de beide Slatsmolens.
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Thans nog aanwezige kenmerken en relicten uit de periode 
van 1500 tot 1800:
• Enken als aaneengesloten complex (open terrein; klein-
schalige en onregelmatige verkaveling (mozaiek); harde 
grens met bos (rand) met enk- of wildwal; enkele paden 
langs en over de enk; enkele schuren): complex Engeland, 
Beekbergen-Lieren-Oosterhuizen en complex Loenen-Zil-
ven
• Enkwal rondom enk van Loenen en Zilven
• Lokale wegen over de enken.
• Openheid van de enken met een gesloten rand
• Driften: Lierder Drift
• Ontginning en lanenstelsel Veldhuizen
• Ruitersmolen, Tullekensmolenweg 47
• Tullekensmolen, Tullekensmolenweg 33-35
• Gasthuismolen, Molenvaart 41-49
• Beekdal: meer besloten terrein door kavelrandbeplanting 
en beekbegeleidende beplanting; rechte verkaveling haaks 
op beek; vrijwel geen bebouwing, hooguit een watermolen 
of bebouwing waar een brug de beek kruiste.
• (Oude) Arnhemseweg, Groenendaalseweg, Droefakkers, 
Hoofdweg, Voorsterweg, Eerbeekseweg, Loenenseweg-
Beekbergenseweg, Engelanderholt, Engelanderweg als 
hoofdroutes
• Pleisterplaats Woeste Hoeve
• Openheid van het Beekbergense Broek en de Zilvense 
Hooilanden
• Gegraven beeklopen: Loenense molenbeek en Beekber-
gense/Oude Beek.
• Huidige gemeentegrens als grens van Heerlijkheid ‘t Loo.

historische structuur van het 
gebied (omstreeks 1850) met de 
markegrenzen.
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De Hunekampsmolen (Imbosweg 30) werd in 1666 door Allardt Hackfort, kas-
teelheer op Ter Horst, gebouwd als papiermolen. In 1894 werd de papiermo-
len verbouwd tot textielwasserij. Het complex kreeg de huidige gedaante bij 
een verbouwing naar plannen van H. Jetho. 
Ten oosten van het Apeldoorns Kanaal ontstonden in de 17e eeuw langs de 
opgeleide Loenensche Beek nog twee papiermolens: de Middelste Molen, 
tegen het latere kanaal, en de Achterste Molen aan de rand van de Loenense 
en Zilvense Hooilanden.   

Ook langs de Oude Beek in Beekbergen en Lieren werden verschillende wa-
termolens gebouwd. Een van de eerste molens was de Gasthuismolen uit 
1295. Deze watermolen staat op de zuidoever van de Oude Beek aan de 
Molenvaart in Lieren. De molen dankt haar naam aan het Sint-Petersgasthuis 
in Arnhem, dat in 1533 eigenaar werd. Al het graan uit de omgeving van Beek-
bergen en Lieren diende op deze molen te worden gemalen. Omstreeks 1951 
is de molen buiten werking gesteld en thans is er een metaalwarenbedrijf in 
gevestigd.
Hetzelfde gasthuis stichtte in 1535 een ‘volmolen’, voor het vollen van wol, 
op de zuidoever van de Oude Beek, ten noorden van Beekbergen. Vanaf 
1601 nam Marten Orges de molen in gebruik als papiermolen, welke later de 
naam Tullekensmolen (I) (1872 en 1890 afgebrand) kreeg. In 1606 stichtte 
Orges een tweede molen enkele meters stroomafwaarts: de Ruitersmolen (I) 
(Tullekensmolenweg 47). Hij had daarvoor een stuk grond in pacht gekregen 
van de geërfden van de Lierdermark. Op de noordelijke oever van de beek 
werd in 1693 Ruitersmolen II gebouwd. In 1843 bouwt Derk Albert Boks zijn 
papiermolen om tot korenmolen met twee raderen. De molen aan de andere 
zijde van de beek werkte ook met twee raderen. Deze molen brandde op 15 
oktober 1864 af en werd niet meer herbouwd. Samen met de molenaars- en 
knechtswoningen vormden de molens een bebouwingslint langs de beek. De 
Ruitersmolen I werd in 1843 verbouwd tot graanmolen. Bij de Ruitersmolen 
is in de 19e eeuw sprake van een ‘bouwplaats Het Ruiterserve’, en een akte 
van 1879 spreekt van een afgebrand huis. De eerste steen van de huidige 
villa zou in 1926 gelegd zijn.
Tot ongeveer 1950 is er op de Ruitermolen (I) gemalen, toen werden huis en 
molen verkocht. Er trad stilstand in en daarmee het verval. In de jaren 1982-
1985 is de molen weer maalvaardig gemaakt, waarvoor onder andere een 
waterrad, een wateras en een binnenwaterwiel aangebracht moesten worden.

Ook tegenover de Tullekensmolen werd een tweede molen gebouwd. De in 
1718 gebouwde molen brandde in 1872 af. 
Door de uitvinding van de stoommachine onderging de Veluwse papierindu-
strie in de tweede helft van de negentiende eeuw een grote verandering. Gro-
te papierfabrieken met stoomaandrijving namen de ambachtelijke papierpro-
ductie over. De meeste molens konden nog enkele decennia in bedrijf blijven 
als wasserij vanwege het zuivere water uit de Veluwse sprengen.

Ontsluiting
De heidevelden van de Veluwe werden al vroeg doorkruist door karresporen 
als belangrijke doorgaande routes op de weg vanuit het westen van Neder-
land, over Utrecht of Amersfoort richting Duitsland, zogenaamde Hessenwe-
gen. De belangrijkste routes liggen tussen Arnhem en Apeldoorn, en over de 
dorpen Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en Loenen richting Deventer en 
Zutphen. Doordat de hoogteverschillen door verstuiving in de loop der tijd ver-
anderden, verschoof het tracé regelmatig. Zo konden over de woeste gronden 
routes ontstaan die een brede bundel van min of meer parallel lopende kar-
resporen vormden. Nabij de dorpen hadden de paden een meer vast tracé, 
zoals over de enk, hoewel ook dat slingerde. 
Globaal volgden de routes vanuit het zuiden de (Oude) Arnhemseweg, Groe-
nendaalseweg en de Droefakkers. Vanuit het westen zijn de routes nog terug 
te vinden in (naamloze) bospaden in het Spelder- en Engelanderholt, door-
lopend via de Engelanderholt of Engelanderweg. Door het Beekbergerbroek 
liep een spoor ongeveer waar thans Het Witte Veen en Wolfskuilen liggen. 
Over de enk van Beekbergen en Lieren lagen de routes ter hoogte van de 
Voorste Kerkweg en de Achterste Kerkweg. Vanuit Lieren en Oosterhuizen 
liepen de routes verder oostwaarts over de Kalverwei en langs de beek, over 
de Achterste Kerkweg en over de Veendijk. 
Vanuit Loenen waren de Hoofdweg en Voorsterweg, en de Eerbeekseweg 
van belang als hoofdverbindingen. Daarnaast leidde een weg vanuit Loenen 
via de huidige Beekbergenseweg/Loenenseweg naar Beekbergen en via de 
Lage Bergweg naar Overhuizen. Vanaf De Woeste Hoeve leidde een belang-
rijke route oostwaarts, die thans nog herkenbaar is in de tracés van  de Schal-
terdalweg, Immenbergweg en Albaweg. 
Verschillende lokale wegen dienden ter ontsluiting van de woeste gronden en 
hooilanden. Een naam als de Lierderdrift verwijst naar de route van het vee 
vanaf de rand van de enk naar de heidevelden. 
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Kaart de man, ca. 1807.

Kanaal-Zuid 268

nieuwe voorweg 15

Kanaal-Zuid 482

Spoor apeldoorn-dieren

Engelanderweg 20.
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Periode 1800-1870: ontginning en ontsluiting.

Ontginning en bebouwing
De gezamenlijke markegronden besloegen enorme oppervlakten, en beston-
den uit stuifzanden, heidevelden, moerassen, hooilanden en grotere en klei-
nere stukken bos. In de 19e eeuw kwamen stemmen op om de marken op 
te heffen, wat tot protest van de eigenaren leidde. Nadat de heidevelden niet 
meer noodzakelijk waren als gevolg van de introductie van kunstmest, wer-
den de marken verdeeld en verkocht. In 1886 bevorderde de Markenwet de 
verkoop van markegronden.

De dorpen Beekbergen en Lieren bestonden tot ca. 1900 enkel nog uit losse 
en kleine clusters van boerderijen rondom de enk en langs de beek. Van de 
verbeterde ontsluiting als gevolg van de aanleg van straatwegen, het lokaal-
spoor en het Apeldoorns Kanaal, profiteert vooral Beekbergen met een uit-
breiding van dagelijkse en recreatieve voorzieningen. 

Boerderijen
In de periode 1832-1870 worden in de strook grond langs de Oude Beek ten 
noorden van Lieren nieuwe ontginningsboerderijen gebouwd, ook aan de rand 
van Oosterhuizen worden een aantal nieuwe bedrijven gesticht. Deze boerde-
rijen onderscheiden zich wat betreft de uiterlijke verschijningsvorm vrijwel niet 
van de oudere boerderijen. In een enkel geval zijn de zijgevels wel wat hoger 
opgetrokken, maar dat kan ook het gevolg zijn van latere moderniseringen.

Ontsluiting
De onverharde wegen werden geleidelijk verbeterd. Eerst met grind, later met 
stenen. Lodewijk Napoleon liet de Straatweg van Apeldoorn naar Amersfoort 
aanleggen in 1808-1809. Later liet koning Willem I de wegen naar Deventer, 
Zutphen en Arnhem (1830) bestraten. Het lokaalspoor Apeldoorn-Dieren werd 
in 1887 gerealiseerd. 

De aanleg van het Apeldoorns Kanaal
Om de povere situatie van de Oost-Veluwe te verbeteren was een betere 
ontsluiting van groot belang. Reeds in de 14e eeuw werd de Grift gegraven 
om kwelwater uit de Veluwe af te voeren en zo de ontwateringssituatie van 
de oostelijk gelegen broeklanden te verbeteren. De Grift werd op bescheiden 

schaal tevens gebruikt voor scheepvaart, en voerde water af van de spren-
gen, nadat de papiermolens de waterkracht hadden benut. Er werd geopperd 
om deze Grift te verbreden en verdiepen, maar de eigenaren van watermo-
lens vreesden voor een negatieve invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het 
water. 

In 1824 kreeg het project om een nieuw kanaal naast de Grift te realiseren 
politieke en financiële steun van ‘kanalenkoning’ Willlem I. Hij stond zelf ga-
rant voor de benodigde leningen en liet opzichter van de koninklijke paleizen 
Hendrik Jan Lijsen het ontwerp maken en uitwerken. Op 13 april 1829 werd 
het eerste deel van Apeldoorn naar Hattem geopend. Het kanaal was 32 kilo-
meter lang, 11 meter breed en 1,6m diep, en bevatte 5 sluizen en 24 bruggen. 
Het laatste deel bestond uit de oorspronkelijke loop van de Grift, die later 
verder gekanaliseerd werd. Het hoogteverschil van 12 meter werd overbrugd 
door de sluizen. Het goederenvervoer bleef achter bij de prognoses: in het 
jaar 1850 voeren zo’n 750 schepen over het kanaal.

Het zuidelijke deel werd vaksgewijs tussen 1859 en 1868 gegraven, na fi-
nanciële toezeggingen door Provinciale Staten en betrokken gemeenten. Dit 
deel tussen Apeldoorn en Dieren kende een hoogteverschil van ca. 10 meter, 
waarbij het niveau van het kanaal boven de grondwaterspiegel lag. Er werd 
namelijk zoveel mogelijk de 13,2 NAP-hoogtelijn gevolgd, die toen voorname-
lijk over nog niet in cultuur genomen gronden voerde. Om dit hoogteverschil 
te overbruggen werd bij Dieren een voor Nederland unieke drietrapssluis ge-
bouwd. Het kanaal van 23 kilometer was geschikt voor schepen tot 200 ton, en 
kreeg zo’n 16 bruggen en twee spoorbruggen. Door de hoge ligging ontbrak 
voldoende water. Om dit probleem te verhelpen werd in eerste instantie de 
molen aan de Kayersbeek uitgekocht, zodat deze beek water aan het kanaal 
kon leveren, zeker na verlenging in 1868. Ook werd de Oosterhuizerspreng 
(1867, verlengd in 1869) en Zwaanspreng (1867-1868) gegraven, evenals 
de Veldhuizerspreng (1869-1872). Deze laatste werd - toen de wateraanvoer 
nog niet voldoende bleek - verlengd met de Vrijenbergerspreng (1874-1876).  
Om het hoge verval te overbruggen en diepe uitslijting te voorkomen werden 
een grote en kleine waterval in de spreng aangelegd. 
De bestaande beken, zoals de Beekbergerbeek en Loenensebeek, kenden 
een lager waterniveau en konden het kanaal niet voeden. Zij werden onder 
het kanaal door geleid, zodat de molens ten oosten van het kanaal konden 
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veldminuut, ca. 1844.

Eenvoudige arbeidershut aan de arnhemseweg in Beekbergen, 
omstreeks 1900. het dak is bedekt met heideplaggen.
(Bron: Eck, 1998).
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blijven draaien.
Het kanaal kreeg aan beide zijden een pad, waarbij het oostelijke pad fun-
geerde als jaagpad en het westelijke als rijweg (aan de noordzijde was dit an-
dersom). Aan de westzijde stonden sluis- en brugwachterswoningen, die een 
kenmerkende architectuur kregen. Zo hadden enkele sluiswachterswoningen 
een T-vorm om het kanaal goed in de gaten te kunnen houden.
Over het deel van het kanaal dat binnen het onderzoeksgebied valt, liggen 
negen bruggen, waar onder twee grote viaducten opgenomen in de autosnel-
wegen A1 en A50. Van noord naar zuid zijn het achtereenvolgens:
- Brug in de A1
- Veldwegbrug
- Woudwegbrug
- Oosterhuizensebrug
- Brug in de A50
- Scherpenbergerbrug
- Loenensebrug
- Klabanusbrug
- Zilvensebrug

Oorspronkelijk waren de Woudwegbrug en de Loenensebrug uitgevoerd als 
draaibrug, de overige bruggen waren als vlotbrug of als eenvoudige houten 
ophaalbrug uitgevoerd, hoewel de topografische kaarten van begin 20e eeuw   
elke brug als ‘draaibrug’ aanduiden. 
De Woudwegbrug, Scherpenbergerbrug en Klabanusbrug zijn in de jaren ’30 
van de vorige eeuw verbeterd in het kader van werkverruimende maatregelen 
voor werklozen. Het werden stalen ophaalbruggen van het zogenaamde Hol-
landse type, waarbij de hameistijlen aan de bovenzijde met elkaar verbonden 
zijn. Vanwege de ligging van het jaagpad, openen de bruggen aan de oost-
zijde.
Op 10 mei 1940 zijn alle bruggen over het Apeldoorns kanaal door het Neder-
landse leger opgeblazen. De bruggen zijn in de oorlog hersteld, maar werden 
op 16 april 1945 door terugtrekkende Duitse troepen opnieuw opgeblazen en 
vervolgens na de bevrijding weer hersteld. De Loenensebrug is daarbij geheel 
vernieuwd met vrijstaande hameistijlen, een zogenaamd Amsterdams type. 

Bij de Woudwegbrug (Kanaal Zuid 268) en de Klabanusbrug in de Voorster-
weg (Kanaal Zuid 482) zijn omstreeks 1880 brugwachterswoningen neerge-

zet van het type dat ook bij andere bruggen en sluizen langs het kanaal ge-
bouwd is. De gevels aan de kanaalzijde zijn voorzien van een karakteristieke 
topgevelrisaliet en hoekkettingen.

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

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

Thans nog aanwezige kenmerken en relicten uit de periode van 1800 tot 
1870:
• Gebouw van de Coöperatieve Landbouwvereniging aan de  
Tullekensmolenweg 92 te Lieren
• Ontginningsstructuur van de Zilvense hooilanden.
• Ontginningsstructuur van het Beekbergense Broek. 
• Het Apeldoorns Kanaal met bruggen en brugwachterswoningen.
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de bruggen over het apeldoorns Ka-
naal, van links naar rechts, van boven 
naar beneden: Woudwegbrug,  ooster-
huizense Brug, Scherpenhuizense Brug, 
Zilvense Brug, Loenense Brug en de 
Klabanusbrug. 
rechtsonder een foto van de Woudweg-
brug uit ca. 1910.

Kadastrale kaart van oosterhuizen en omgeving, nettekening van 15 januari 1880. 
(Bron: gemeente apeldoorn).
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een museumbedrijf. De thuisbasis van de museumlijn is station Beekbergen 
te Lieren, waarvan het gebouw stamt uit 1886. Het station in Loenen aan de 
Hoofdweg is in 1980 gesloopt. Het nabijgelegen Hotel Boschoord herinnert 
nog aan de dagjesmensen die via het spoor naar Loenen kwamen. 

Thans nog aanwezige kenmerken en relicten uit de periode van 1870 tot 
1900:
• Spoorlijn Apeldoorn-Dieren uit 1887.
• Station Beekbergen, Stationsstraat
• Bosontginningsstructuur bij Bruggelen en Spelderholt: naaldbossen met 
rechte, rationele verkaveling en paden.

Periode 1870-1900: Begin van het einde van de marken

Bebossingen van de woeste gronden
Vanaf ongeveer 1870 trad de neergang van de Lierdermark in, waarbij de 
percelen geleidelijk werden verkocht, voornamelijk aan particulieren. Zo wordt 
vanaf ca. 1905 het Spelderholt ontgonnen en met bos ingeplant. Ook bij Brug-
gelen is op particulier initiatief al een deel van de heide bebost en van een 
strak grid van paden voorzien.
Ten zuiden van de enk van Beekbergen-Lieren raken de terreinen meer ver-
snipperd. Er lijkt een plan voor de verdeling van kavels te zijn gemaakt vóór 
de aanleg van de spoorlijn, aangezien er een duidelijk patroon van rechte 
blokken op de topografische kaarten van na 1870 verschijnt. Globaal staan 
de hoofdrichtingen van deze lange kavellijnen haaks op de enk. De blokken 
worden veelal onderverdeeld in kleinere percelen, van een rand voorzien om 
wild buiten te houden en ingeplant met bomen.  

Boerderijen
Aan het eind van de 19e eeuw worden ten gevolge van ontginningen in het 
westelijke deel van het Beekbergensebroek en langs de Engelander enk nieu-
we boerderijen gebouwd. Het gaat in de meeste gevallen om relatief kleine 
gebouwen waarvan de zijgevels hoger dan voorheen opgetrokken werden. 
Hierdoor verbeterde de daglichttoetreding in zowel de woning als het bedrijfs-
gedeelte.

Infrastructuur
Het spoortraject Apeldoorn-Dieren maakt deel uit van de ‘Koning Willem III-
lijn’, welke van Dieren, via Apeldoorn naar Zwolle loopt. Het gedeelte Apel-
doorn - Zwolle is een aantal jaar geleden opgebroken. De lijn van Apeldoorn 
naar Dieren is aangelegd in 1887 en de lengte bedraagt ongeveer 22 km. 
Op 28 juni 1887 werd de lijn feestelijk geopend. Het spoor werd druk bere-
den voor zowel passagiersvervoer als goederenvervoer (hout en papier t.b.v. 
de lokale industrie). De spoorlijn werd jarenlang geëxploiteerd door de Ko-
ninklijke Nederlandsche Locaalspoorweg-Maatschappij (KNLS), maar na de 
Tweede Wereldoorlog zakte het gebruik op de spoorlijn in. In 1947 eindigde 
het reguliere passagiersvervoer, terwijl het goederenvervoer nog doorliep tot 
1984. De laatste goederentrein reed op 1 juni 1984. In 1975 startte de Ve-
luwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) op de lijn Apeldoorn - Dieren met 
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Topografische 
kaart, samenge-
steld uit bladen 
d.d. 1867-1874.

Topografische 
kaart, samenge-
steld uit bladen 
d.d. 1911-1917.
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Periode 1900-1940: aantrekkingskracht van het zand.

Door de veranderingen in de landbouw, die voor 1900 plaatsvonden, veran-
deren de claims op het landgebruik. Met de oprichting van de Heidemij en 
Staatsbosbeheer start de aanpak van de voormalige markegronden. De na-
tuurbeleving wijzigt en waardering van ‘natuurschoon’ en de ongecultiveerde 
heide wordt steeds meer algemeen gedeeld. De zandgronden zijn in trek 
als vestiging- en verblijfsoord door het gezonde imago. De hoogteverschil-
len vergroten die aantrekkelijkheid nog eens als verwijzing naar het gezonde 
Davos. Door de rijkere klasse worden buitenplaatsen als het Spelderholt en 
Groenouwe gesticht. Nabij Apeldoorn worden plannen gemaakt voor villapar-
ken als Berg en Bosch, gestimuleerd vanuit de werkverschaffing. In de rand 
van de enk, zoals aan de Hulleweg en in Engeland verschijnen villa’s, waarbij 
onder meer de houten chalets karakteristiek zijn voor de eerste decennia van 
de 20e eeuw. 
Stedelingen ontvluchten hun geïndustrialiseerde steden massaal en vinden 
via het trein- en tramvervoer de frisse boslucht. Dagjesmensen wandelen en 
fietsen over de heide en door de bossen. Overal verrijzen attracties (zoals 
uitkijktorens), pensionnetjes en hotels. Op de voormalige markegronden ves-
tigen zich instellingen, zoals sanatoria en vakantiekampen. Het sanatorium te 
Beekbergen voor ‘longlijders’ is één van de eerste instellingen die zich kort na 
de eeuwwisseling in het nog lege gebied vestigt.

Het einde van de Loenermark
In 1893 werd een commissie opgericht om de verdeling van de Loenermark 
ter handen te nemen en de laatste vergadering van het genootschap vond op 
30 januari 1894 plaats. De uiteindelijke opheffing en verkoop is pas in 1932, 
als één van de laatsten in Nederland. Een groot deel van de mark was reeds 
verkocht aan particulieren en op 11 mei 1932 wordt een veiling gehouden 
om de resterende gronden te verkopen. Dit betreft voornamelijk de (hoger 
gelegen) heidegronden, aangezien de hooilanden veelal reeds in pacht waren 
uitgegeven. De gemeente ontfermde zich vanaf ca. 1924 over de ontginning 
van de heidevelden ten oosten van het kanaal, zoals het Loenense en Zil-
vense Broek. 
Een groot gedeelte van de hoger gelegen heidegronden was reeds in de 19e 
eeuw herbebost, zoals het Loenensche Bos en langs de noordgrens bij de 
Vrijenberg, de Schansenberg, Rijsvoorde en de Raamberg. Dit gebeurt met 

name op initiatief van particuliere grootgrondbezitters. Zo wordt Hoeve Delle 
(ten noorden van de Groenendaalseweg, ten oosten van de Arnhemseweg) 
voor 1930 door A. E. Kerkhoven ontgonnen, en na deze tijd wordt het 620 ha 
grote terrein in tweeën gesplitst. 
Het Loenense bos kwam in 1922 in handen van een houthandelaar en deze 
oogst vrijwel al het kapbare hout. Enkele jaren later koopt baron Van Voorst 
tot Voorst het bos en brengt een nieuwe beplanting aan gericht op de jacht. In 
1938 wordt het bos verkocht aan de gemeente Apeldoorn.

De Zilvense Heide en het Loenensche Veld waren tot in 1932 echter nog 
uitgestrekte, open heidevelden. Een klein deel wordt op de veiling verkocht 
aan particulieren (de kleine percelen die beter ontsloten zijn), de rest wordt 
vermoedelijk door de gemeente overgenomen om te worden ontwikkeld in het 

Plan van de nederlandse heidemaatschappij (ongedateerd, ca. 1930).
(Bron: Beeldbank nationaal archief).
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Eigendommen van de gemeente apeldoorn, de Loenermark en boerstoel in geel, ca. 1924.
(Bron: Coda).

> aankoop van gronden 
bij Groenendaal door de 
gemeente apeldoorn om de 
weg naar de heide te kunnen 
aanleggen, ca. 1930.
(Bron: Coda).

^ Eigendommen 
binnen een deel 
van de voorma-
lige Loenermark, 
ca. 1930. de 
nummering van 
de gele, nog 
gemeenschap-
pelijke gronden 
wijst op de aan-
staande veiling.
(Bron: Coda).

< de schaapskooi.



Buitengebied Apeldoorn - Beekbergen & Loenen

39

kader van de werkverschaffing en de recreatieve ontwikkeling. Deze werkver-
schaffing vindt plaats tussen 1934 en 1940 onder leiding van de Nederlandse 
Heidemaatschappij. 
Dit is ook te zien op de topografische kaart van omstreeks 1930, waarop bij 
het Mullehul op het Loenensche Veld staat aangegeven dat over een groot 
oppervlak zojuist was gestart met bebossing. De kaart vermeldt tevens de 
aanwezigheid van verschillende grindgroeves op de heide en, in aansluiting 
op de recreatieve ontwikkelingen, rijwielpaden (o.m. vanaf de Groenendaal-
seweg langs de Vrijenbergerspreng en langs de Droefakkers). 
Deze grindafgravingen passen binnen het exploitatieplan voor de Loener-
mark. Het grind werd namelijk gebruikt om de recreatieve paden mee te ver-
harden en beton te maken voor wegen en rioolbuizen in Apeldoorn. Vanuit de 
stad werd op de terugweg stadsvuil meegebracht, waarmee de zandgronden  
werden bemest. In totaal werd zo’n 243.000 kubieke meters grind afgegraven. 
Door werklozen werd de bodem omgespit en beplant met boompjes, uit spe-
ciaal daarvoor binnen het gebied ingerichte kwekerijen. In totaal werd 800 ha 
bos ingeplant: 400 ha grove den, 125 ha met douglas, 150 ha met lariks, 30 
ha met overig naaldhout, 40 ha met eik en 55 ha met overig loofhout. Naast 
het bos bleef 25% (280 ha)  woeste grond, werd 25 ha hakhout aangelegd en 
werd 65 ha bestemd voor wegen. Het plan voor de bebossing werd gemaakt 
door prof. dr. G. Houtzagers, waarbij de esthetische kwaliteiten van het land-
schap prevaleerden. Landschapsarchitect Petrus Hermanus Wattez (1871-
1953) zou over de landschappelijke inrichting hebben geadviseerd, namelijk 
het tracé van de wegen en de fietspaden, de begrenzing van de bospercelen 
en de beplanting van de singels en grindgaten. Het doel was het landschap 
afwisselend te houden, zodat een groot deel van het hoog gewaardeerde hei-
delandschap gespaard bleef en het bos afwisselende boomsoorten kreeg. Het 
wegenpatroon werd afgestemd op de grote hoogteverschillen in het terrein en 
ingedeeld in hoofd- en zijpaden. Tevens werden de paden zo doelmatig mo-
gelijk gesitueerd voor een uitsleep van het hout van boven naar beneden. De 
hoofdwegen werden verhard en konden door recreanten met de auto worden 
gebruikt om zo dicht mogelijk bij de heide te komen, en daar in de berm te 
parkeren en te picknicken. De fietspaden kregen veelal een afzonderlijk tracé. 
In een studie van J.A. Hendrikx uit 1962 merkt deze op dat van het gebied in 
recreatieve zin goed gebruik wordt gemaakt, hoewel misschien anders dan 
in de jaren ‘30 bedoeld. De toegang bij Groenendaal bevindt zich dan tus-
sen ‘een caravan-terrein annex kampeerterrein, tussen een paar boerderijen, 

Een grindafgraving op de Loenermark, ca. 1932

Zandpad over de heide van de Loenermark.

Parkweg door 
de heide van 
de Loener-
mark.

de uitgestrekte heidevelden.

ontginning door middel van ossen.
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ontwerpschets van L.a. Springer voor het Spelderholt, 1906-1908. 
(Bron: Wur, Spec. Coll.)

ontwerpschets van L.a. Springer voor de om-
geving van het huis van de heer L.F. Teixeira de 
mattos, 1906-1908. 
(Bron: Wur, Spec. Coll.) Barakken voor pluimvee.huis, portierswoning, tuin en omgeving van het Spelderholt.

Luchtfoto van het Spelderholt, ca. 1944-1945. (Bron: Wur. Spec. Coll.)
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en een wat slordig cafeetje, dat met een benzinepomp en de achterliggende 
landbouwgronden de toegang tot het bezit zeer doeltreffend kamoufleert.’ De 
uitspanning ‘De Woeste Hoeve’ is veel sjieker, waarbij een nabijgelegen pa-
tattent in de behoeften van de minder gefortuneerde bezoeker voorziet.

Boerderijen
Het traditionele driebeukige hallehuis met een hoofddraagstructuur die opge-
bouwd is uit houten gebinten overleeft tot (ruim) na 1900. De zijgevels worden 
in deze periode consequent verhoogd, zodat hierin volwaardige vensters en 
deuren aangebracht kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn Veendijk 4, 
Veldhuizen 34 (1930) en Eerbeekseweg 129 (1928). Een opvallende vernieu-
wing is de toepassing van gekleurde kalkzandsteenklinkers voor de buiten-
gevels. Dit type steen wordt vanaf 1899 in ons land gefabriceerd en vanaf 
1906 ook in de gemeente Apeldoorn bij kalkzandsteenfabriek ALBA in Beek-
bergen. Zeer waarschijnlijk zijn stenen van deze fabriek verwerkt in de twee 
kleine boerderijen op nummer 23 en 40 van De Els.  Van deze panden zijn 
de buitengevels opgetrokken in schoon metselwerk in witte kalkzandsteen, 
versierd met rode gevelbanden en segmentbogen. Een andere voorbeeld van 
opvallende vormgeving uit het begin van de vorige eeuw is de boerderij Wit-
tekruisweg 11ab uit 1915. Van deze grote boerderij zijn de gevels versierd 
met accenten in rode verblendsteen. De gevels van de kleine boerderij met 
aangebouwde woning Voorsterweg 2 zijn op vergelijkbare wijze gedecoreerd 
met kalkzandsteen voorzien van sierwerk in witte banden.

Coöperatiegebouw
Aan de Hoofdweg 92 werd in 1928, naar een ontwerp van de bekende Apel-
doornse architect G.W. van den Beld, een maalderijgebouw gerealiseerd. Op-
drachtgever was de Coöperatieve Vereniging tot Bevordering van de Land-
bouw te Beekbergen. Ook aan de Tullekensmolenweg 92 te Lieren is een 
coöperatiegebouw en maalderij aanwezig, dat gelijktijdig tot stand kwam. Dit 
gebouw werd eveneens door G.W. van den Beld ontworpen. 
De betekenis van landbouwcoöperaties moet worden gezien tegen de achter-
grond van de toenemende verbeteringen binnen de landbouw aan het einde 
van de 19e en begin van de 20e eeuw. Mede tengevolge van de landbouwcri-
ses in de jaren 1880-1890 vond er vooral op particulier initiatief de nodige mo-
dernisering plaats. De afdeling Apeldoorn van de Geldersch-Overijsselsche 
Maatschappij van Landbouw was hierbij van belangrijke betekenis. Men pro-

pageerde het gebruik van kunstmest en de aanschaf van landbouwmachines. 
Genoemde maatschappij speelde ook een grote rol bij de oprichting van coö-
peraties zoals coöperatieve zuivelfabrieken en aankoopcoöperaties. Deson-
danks was er voor dergelijke verbanden aanvankelijk weinig belangstelling 
waardoor de noodzakelijke vernieuwingen vrij langzaam tot stand kwamen. 
Vooral na de Eerste Wereldoorlog echter, werd de progressieve invloed bin-
nen de landbouwontwikkelingen steeds groter en kon op een steeds efficiën-
tere wijze worden gewerkt.
 
Villa’s en landhuizen
Voor 1900 worden in het onderzoeksgebied slechts sporadisch woningen ge-
bouwd. Vanaf het begin van de vorige eeuw komt het gebied echter in beeld 
als aantrekkelijke vestigingsplaats. Aanvankelijk voor een beperkte groep 
gefortuneerden, maar vanaf de jaren ’20 laat in toenemende mate de opko-
mende middenklasse vrijstaande woningen bouwen. Een gezonde woonom-
geving, nabij bos en heide kwam dankzij de goede bereikbaarheid per spoor 
binnen het bereik van een toenemende groep burgers, die de drukke stad 
wilde ontvluchten. Ook de na het opheffen van de marken ruim beschikbare 
bouwgrond heeft ongetwijfeld positief bijgedragen aan het vestigingsklimaat. 
Een van de vroegste initiatieven dateert uit 1905. In dat jaar koopt Jhr. L.F. 
Teixeira de Mattos circa 760 hectare grond. Een terrein van ca. 1000 ha was 
reeds in 1880 door een combinatie van investeerders onder leiding van do-
minee Heldring van de Speldermark aangekocht ter ontginning. Teixeira de 
Mattos neemt dit initiatief over en in 1906 is al 178 ha bebost. 
Op het terrein wordt een nieuwe buitenplaats gesticht met een huis naar ont-
werp van architect F.N.J. Haitsma Mulier omgeven door circa 10 hectare tuin 
en parkaanleg naar ontwerp van de bekende tuinarchitect L.A. Springer. Spel-
derholt beschikt over een eigen elektrische centrale en eigen watervoorzie-
ning. Vanaf het tegen de helling gelegen landhuis zijn weidse vergezichten. 
Een rosarium met honderden rozensoorten ligt achter het huis. In de omge-
ving van het hoofdhuis bevinden zich aparte landhuisjes voor het personeel, 
alsmede een garage/koetshuis en het gebouw voor de elektrische centrale. 
Halverwege de 800 meter lange oprijlaan ligt de woning van de tuinbaas, die 
in directe verbinding stond met moderne kweekkassen en een moes- en fruit-
tuin.
Teixeira de Mattos neemt de ontginning van de omliggende gronden vanaf 
1905 ter hand met behulp van de Nederlandsche Heidemaatschappij. Voor-
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malige woeste gronden worden beplant met voornamelijk dennen, veelal 
aangevuld met een onderlaag van eiken. Op het terrein wordt een bosbouw-
proefveld aangelegd en over het gehele bezit komen lanen en wandelpaden 
te lopen. 
In 1921 schenkt Jhr. L.F. Teixeira de Mattos de buitenplaats (ongeveer 14 hec-
tare) aan de Nederlandse Staat op voorwaarde dat er ‘een of meer openbare 
instellingen in het belang van bosch-, land- of/en tuinbouw’ zouden worden 
ondergebracht.
De Staat vestigt hier het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt, eerst nog onder de 
naam Rijksproeffokstation. Dit instituut was in 1915 op particulier initiatief ge-
sticht en eerst gevestigd op landgoed Birkhoven bij Amersfoort. In 1921 werd 
dit instituut echter geliquideerd en deels overgenomen door het Rijk.
Om tegemoet te komen aan de nieuwe bestemming werden er op grote schaal 
nieuwe stallen en leghokken gebouwd. De bovenverdieping van het landhuis 
bleef in gebruik als woning; de benedenverdieping werd kantoor. De oranjerie 
kreeg een functie als opslag.
In samenhang met het ontwikkelen van nieuwe proeven en voortschrijdende 
wetenschappelijke inzichten inzake de pluimveehouderij en –fokkerij werd het 
terrein in de daaropvolgende decennia diverse malen voorzien van nieuwe 
onderzoeksgebouwen, stallen en schuren.
In 2004 vertrekt het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt (inmiddels bekend on-
der de naam ‘Praktijkcentrum Het Spelderholt’ en onderdeel van Wageningen 
UR) in zijn geheel naar een nieuwe locatie in de Flevopolder.

Het landhuis aan de Engelanderweg 32 werd in 1911 gebouwd naar een ont-
werp in cottage-stijl van de bekende Apeldoornse architect Ahazverus Hen-
drikus Wegerif (1888-1963), kortweg Henk Wegerif genoemd. Ter plekke had 
een boerderij gestaan. Het nieuwe pand (destijds De Hertsweide genaamd) 
werd gebouwd in opdracht van juffrouw Pekelharing, een schilderes, die de 
woning als buitenhuis betrok. Reeds drie jaar later werd het landhuis betrok-
ken door de familie Fokker (gerelateerd aan de bekende vliegenier Anthony 
Fokker). Deze familie was verbonden aan het landgoed Spelderholt dat zich 
tegenover de woning bevindt. Tot 1976 zouden de Fokkers aan de Engelan-
derweg woonachtig blijven. 

Een bijzondere groep woningen wordt gevormd door een aantal geheel in 
hout uitgevoerde huizen. Aan het eind van een lange oprit aan het Enge-

landerholt staan twee vrijstaande houten villa’s (huisnummers 18 en 20). Zij 
werden in 1908 en in 1911 gebouwd in opdracht van Dr. J. Ooster die deze 
huizen als bouwpakket uit Noorwegen invoerde. Ook aan de Woestehoefweg 
95 staat een groot vrijstaand houten huis uit het begin van de vorige eeuw. 
Het landgoed ‘Bruggelen’ dat J. Ooster begin 20e eeuw had aangekocht, was 
reeds in 1871 door J. Voorhoeve van de Bruggeler- of Engelandermark ge-
kocht. Het betrof ca. 48 ha van het Engelanderholt en bevatte heide en strui-
ken. Voorhoeve begon met de ontginning, maar verkocht het terrein twee jaar 
later aan mr. G. Groen van Prinsterer. Vermoedelijk is Groen van Prinsterer 
verantwoordelijk voor de bosaanleg ten noorden van de weg Engelanderholt 
richting Ugchelen, dat gekenmerkt wordt door een regelmatige verkaveling in 
min of meer vierkante blokken met één diagonale lijn door het centrum van 
de ontginning. 
Bij het houten landhuis plantte J. Ooster een klein arboretum met bijzondere 
boomsoorten, zoals Amerikaanse beuk, boomhazelaars, mammoetbomen en 
zelkova’s, waarvan restanten nog aanwezig zijn. In 1947 werd het terrein door 
zijn zuster verkocht aan Het Geldersch Landschap en omvat thans ca. 350 
ha bos. 

Aan de zuidrand van het dorp Beekbergen, op een terrein dat eertijds bestond 
uit een uitgestrekt heidegebied in eigendom van de “Geërfden der Lierder-
mark”, stichtten het vermogende Amsterdamse echtpaar August Jongeboer 
en zijn vrouw Johanna Steenkuyl het landgoed “Rauwenhul” (Loenenseweg 
44). De Deventer architect Maarten van Harte maakte een ontwerp in tradi-
tionalistische stijl met enkele Jugendstilkenmerken voor een landhuis dat in 
1911-1913 gerealiseerd werd, tezamen met een oranjerie. In 1920 ontwierp de 
Apeldoornse architect J.A. Wijn een direct naast het landhuis gelegen woning 
met inpandige garage. In de periode 1923-1925 werd het initiatief genomen 
tot de bouw van diverse bijgebouwen naar ontwerp van architect J. Mooy. 

In de omgeving van Beekbergen zijn vooral de bosrijke randen van de enken 
zoals de Berg en Dalweg en de Hulleweg en de uitvalswegen (Loenenseweg 
en Arnhemseweg) aantrekkelijke locaties gebleken voor wat grotere villa’s. 
Een bijzondere bouwlocatie is gelegen aan de zuidzijde van Oosterhuizen 
aan de Wilmaweg. Op een beboste stuifzandrand staan een aantal bijzonder 
vormgegeven vrijstaande villa’s met een schitterend uitzicht over de Beekber-
gense en Lierder enk. 
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Net buiten Zilven werd in opdracht van Wolter Broese van Groenou (1842-
1924) landhuis Groenouwe gebouwd op een ca. 80 hectare groot landgoed. 
Naar ontwerp van zoon Dolf verrees in 1919-1921 het ‘familiehuis’ (zodat de 
familie niet van elkaar zou vervreemden), waarbij zelfs een spoorlijntje werd 
aangelegd om het materiaal aan te voeren. Het tuinmanshuis ‘Cleria’ werd 
als eerst voltooid, zodat de familie daar alvast in kon trekken. Voor de stal-
ling van auto’s en paarden werd een garage gebouwd met woonruimte op 
de bovenverdieping. In de tuin werd een zwembad gegraven met bruggen, 
duikplank en glijbaan, gevoed door een daartoe gegraven spreng. Daarnaast 
verrees de eerste golfbaan van Nederland met negen holes (golfbaan De Pan 
te Bosch en Duin is uit 1928) en werden twee tennisbanen aangelegd. Na het 
overlijden van Wolter Broese van Groenou werd door Dolf een mausoleum 
ontworpen met een kruisvormige basis, een achtzijdige opbouw en een half-
ronde, koperen koepel. Rond het mausoleum uit 1925 staan vier banken met 
het familiewapen en de volledige namen van Wolter en Emilie Broese van 
Groenou. De as van Aletta Jacobs, waarmee de familie bevriend was, heeft 
van 1929 tot 1931 in het mausoleum gestaan.
Het landgoed werd later door aankopen uitgebreid. Op een enclave in het 
landgoed bouwde professor P.D.C. Kley omstreeks 1931 een (gedeeltelijk) 
houten huis, dat de naam ‘De Blokhut’ krijgt. Op de toegangsweg van de 
Dalenk naar Cleria worden toegangshekken geplaatst.
De laatste woning op landgoed Groenouwe is ‘Het Stekje’ dat door Marinus 
Broese van Groenou werd ontworpen voor kleindochter G.L. Schreuder van 
de Coolwijk in 1936 aan de Imbosweg 57.
Met de crisis verslechterde de financiële situatie van de familie en werd het 
familiehuis verpacht als ‘Hotel Zilven’. In tuinmanshuis Cleria kwam een 
pension. In de Tweede Wereldoorlog werd het huis gevorderd voor het on-
derbrengen van gewonden en in het voorjaar van 1945 brandde het huis af 
en bleef nog lange tijd als ruïne staan. Cleria brandde in 1946 af door een 
schoorsteenbrand en werd in 1950 herbouwd als ‘Zilvenspreng’.
Van het huis Groenouwe zijn de fundamenten nog herkenbaar, zoals de trap 
naar het terras en de met puin volgestorte kelders. In de tuin naast Cleria 
bevinden zich de fundamenten van een houten prieel. Over de sprengen naar 
het zwembad is een bakstenen brug aanwezig. Nabij Het Stekje ligt een zand-
afgraving die bekend staat als ‘Gerrits Gat’.

Woningen
Op beschikbare percelen rond de kernen Beekbergen, Lieren en Loenen 
worden vanaf ongeveer 1930 in korte tijd tientallen woningen gebouwd. In 
het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied kwam na de opheffing van de 
Loenermark in 1932 veel grond vrij, waarop particulieren de hand wisten te 
leggen om hier hun bescheiden onderkomens te laten bouwen. Vrijwel alle 
woningen zijn bescheiden van omvang en met een hoog steil zadeldak. Dit 
type woning is in deze periode ook elders in de gemeente Apeldoorn (en daar-
buiten) erg populair. Opvallend is ook dat vaak achter of naast de huizen 
kleine schuurtjes gebouwd worden met daarin stalruimte voor enkele varkens 
en/of een koe.
Onder toenemende invloed van het welstandstoezicht, door de eenvoudige 
indeling en kopieergedrag bij opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers ver-
tonen de na 1930 gebouwde woningen grote overeenkomsten. Vanaf 1927 
legde de gemeente Apeldoorn alle bouwplannen voor aan de Geldersche 
Schoonheidscommissie. Met de publicatie in hetzelfde jaar van het voorbeel-
denboek ‘De kunst van het bouwen, eenige aestetische raadgevingen voor 
bouwkundigen’, door de Onderwijscommissie van het Gelders Genootschap 
verstevigde het welstandstoezicht haar invloed op de ingediende bouwplan-
nen. Een ongebroken steil dak gedekt met bij voorkeur rode keramische dak-
pannen had bij de Schoonheidscommissie in het buitengebied absoluut de 
voorkeur. Het muurwerk moest in baksteen uitgevoerd worden, waarbij ‘op-
gedirkte gevels versierd met gekleurde banden en tegels’ als te onrustig wer-
den gekwalificeerd. Dorpsbouwkundigen moesten leren dat  ‘schoonheid een 
zaak is van vorm, verhouding en kleur, maar dat tierelantijnen nooit slechte 
verhoudingen tot schoonheid kunnen maken’. Kort na 1930 kwam langs de 
Hoofdweg tussen de Boterweg en Kanaal-Zuid  een rij woningen tot stand dat 
voldeed aan dit geschetste ideaalbeeld.

Een bijzondere categorie huizen wordt gevormd door woningen die als direc-
tievilla of arbeiderswoning verbonden zijn aan een fabriek of bedrijf. Aan het 
Apeldoorns Kanaal (Kanaal Zuid 422-432) staan twee rijen geschakelde huis-
jes, opgetrokken in kalkzandsteen en met als opschrift ALBA in de geveltop. 
Zeer waarschijnlijk hebben deze woningen onderdak geboden aan arbeiders 
en hun gezinnen van de nabijgelegen kalkzandsteenfabriek ALBA. Een stukje 
verderop, aan de Hoofdweg 113 en 115, staan twee kleine villa’s, die in bezit 
geweest zijn van de familie Schut, de eigenaar van de kartonfabriek aan het 
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Apeldoorns Kanaal. Achter deze fabriek, aan het Kieveen, stond aan het be-
gin van de vorige eeuw de papierfabriek van de gebroeders Van de Berg. Van 
de oorspronkelijke fabrieksgebouwen bleef niets bewaard, maar aan de toe-
gangspoort staan nog wel twee geschakelde woningen die omstreeks 1930 
gebouwd zullen zijn. 

Voor wie zich geen vrijstaande woning aan een bosrand kon veroorloven, was 
een klein houten vakantiehuis wellicht wel haalbaar. In het onderzoeksgebied 
zijn tijdens de veldverkenningen een aantal zomerhuisjes aangetroffen, oor-
spronkelijk niet bedoeld voor permanente bewoning: Schalterdalweg 60, 60a, 
72 en Groenendaalseweg ongenummerd.

Instellingen
De bosrijke omgeving van Beekbergen vormde een aantrekkelijke vestigings-
plaats voor psychiatrische inrichtingen, sanatoria, rusthuizen en vakantiekolo-
nies voor stadse bleekneusjes, vooral vanwege de natuurlijke omgeving met 
gezonde lucht, zo ver mogelijk verwijderd van de rumoerige en ziekmakende 
stad. Bovendien maakte de goedkope grond buiten de stad de exploitatie van 
grote instellingen rendabel.

Aan de westzijde van de Loenenseweg is het verpleeghuis Immendaal gele-
gen (Loenenseweg 50) op een ruim terrein dat wordt bepaald door siertuinen 
en een bosperceel. Op het terrein liggen verspreid bijgebouwen, zoals een 
dokterswoning, tuinmanswoning, voormalige varkensstal en een zusterhuis. 
Het complex was oorspronkelijk in gebruik als sanatorium, onder de naam Sa-
natorium Beekbergen. In opdracht van de gelijknamige N.V. werden de oor-
spronkelijke gebouwen in 1909-1910 gerealiseerd naar een ontwerp in traditi-
onalistische stijl van de bekende architecten J.J., M.A. en J. van Nieukerken, 
wier bureau was gevestigd in Gorssel. Om het gebouw geschikt te maken 
voor opvang van zo’n 200 tbc-patiënten werd het in 1951-1952 verbouwd en 
uitgebreid door architecten J.G. en P.K. Mensink. In 1959 werd het sanatorium 
als TBC-kliniek gesloten en voor een andere functie in gebruik genomen.

Aan de Kuiltjesweg (Kuiltjesweg 46) ligt het voormalige ‘Rijkskamp De Kuil’ 
dat in 1936 is ontstaan  door de samenvoeging van twee kampen: het Kamp 
voor Jeugdige Werklozen ‘De Kuil’ van de Christelijke commissie voor Jeugd-
werklozenzorg en het vakantiekamp ‘Het Domela Nieuwenhuisoord’. De be-

volking hiervan bestond uit jeugdige werklozen die in de omgeving zinvolle 
werkzaamheden uitvoerden. 
Op het terrein was van 1931 tot 1936 een kindervakantiekamp gevestigd 
van het socialistische Nederlandsch Vacantie Kinderfonds, dat vermoedelijk 
al een recreatiezaal lieten bouwen. Nadat het kamp in 1936 in gebruik was 
genomen als Rijkskamp voor Werkverschaffing werd de bebouwing geleide-
lijk uitgebreid. Het kamp bestond aanvankelijk uit vier slaapbarakken, een 
eetzaal, keuken, commandantwoning, kantoren, magazijnen, kantine, zieken-
paviljoen, beheerderswoning en een aantal velden waarop tenten geplaatst 
konden worden. In de oorlog werd het kamp door de bezetter ingericht om 
er jeugdige delinquenten in onder te brengen. Deze jongens werden vooral 
aan het werk gezet in het bos. Eind 1944 werd De Kuil ontruimd en korte tijd 
ingericht als noodziekenhuis. Na de bevrijding werd de instelling heropend en 
weer bevolkt. 
Het complex kent een hoofdentree aan de Kuiltjesweg. Een trap leidt tussen 
twee barakken door naar een hoger gelegen veld, waar omheen enkele ba-
rakken staan opgesteld. Vier nu nog bestaande barakken stammen uit 1950-
1951. Een tweelaagse bureelbarak dateert van 1952-1953 en is gebouwd 
naar een ontwerp van J.P. van Nes van de Rijksgebouwendienst.
In de jaren ’60 werd de instelling omgevormd tot een internaat voor bijzonder 
jeugdwerk waarin het accent lag op hulp, begeleiding en zelfontplooiing.  

Aan de westzijde van de Hoenderloseweg bevindt zich het voormalige kin-
derhuis Caesarea. Grondlegger van de instelling was de Amsterdamse speel-
goedfabrikant Caesar. Omstreeks 1910 vestigde deze zich met zijn vrouw 
te Ugchelen waar hij de witte villa aan de Hoenderloseweg 178 bewoonde 
(later eigendom van Van Houtum en Palm). Caesar nam het initiatief tot de 
bouw van het kinderhuis, maar raakte in financiële problemen tengevolge 
van de Russische Revolutie van 1917 waardoor zijn waardepapieren waar-
deloos werden. De Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Veghel 
(door hem verzocht om het kinderhuis te leiden) schoot vervolgens financi-
eel te hulp. In 1919 werd de bouwvergunning aangevraagd. Uiteindelijk kon 
het complex, bestaande uit een kinderhuis met kapel en rectoraat, in 1923 
voltooid worden. Het architectenbureau Janssen-Schrakamp uit Hengelo (O) 
was verantwoordelijk voor de afwerking. Het bestek uit laatstgenoemd jaar 
vermeldt onder andere de realisering van de wandelgang (loggia) aan de 
zuidzijde van de kapel, de invulling van het rectoraat en de bouw van een 
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vrijstaand badhuis. Waarschijnlijk was het Hengelose bureau ook verantwoor-
delijk voor het totaalontwerp van het complex. In dit opzicht wordt echter ook 
gesproken over de betekenis van de heer Caesar zelf alsmede de Ugchelse 
architect H.H.M. Preller. In 1927 werd het complex aan de noordzijde uitge-
breid met een vrijstaande houten garage voor automobielen, naar ontwerp 
van architect G. Harlema. 
Behalve de functie van kinderhuis, ten behoeve van verwaarloosde stads-
kinderen, fungeerde het gebouw in de beginperiode deels als een onder-
komen voor oudere pensiongasten. Deze zullen gevestigd zijn geweest in 
het linker gedeelte van het gebouw, waar zich ook het rectoraat bevond. De 
heer en mevrouw Caesar zelf vestigden zich eveneens op Caesarea. Na hun 
overlijden werden zij bijgezet in de crypte onder de koorpartij van de kapel 
(omstreeks 1994 werd het echtpaar overgebracht naar de begraafplaats Hei-
dehof). Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het niet mogelijk om kinderen 
uit de grote stad naar Apeldoorn te laten komen. In die periode kwam het 
complex in handen van de R.K. Vereniging voor Herstellingsoorden en kreeg 
het de functie van sanatorium. Bovendien werden er Arnhemse religieuzen 
opgevangen en vonden onderduikers er een schuilplaats. Na de oorlog werd 
Caesarea achtereenvolgens gebruik voor huisvesting van seminaristen en 
kinderen met leerproblemen (BLO/MLK).  Na een periode onderdak geboden 
te hebben aan verschillende instellingen voor jeugdhulpverlening heeft het 
huis nu een nieuwe functie in de vorm van opvang (beschermd wonen) van 
ex-verslaafden.

In Oosterhuizen verrees rond 1910 een openbare lagere school aan Het Oude 
Veen 19-21. Onder één zadeldak werden een reeks klaslokalen en de woning 
van de hoofdonderwijzer verenigd. Het gebouw werd waarschijnlijk ontwor-
pen door de gemeente-architect van Apeldoorn, G. de Zeeuw, ook gezien de 
overeenkomsten met de school aan de Hoofdweg 170-178 te Loenen. Het 
schoolplein aan de oostzijde is thans in gebruik als parkeerplaats.

Toerisme en vrije tijd
Door het natuurschoon van de bossen zijn Beekbergen, Lieren en Loenen 
al ruim een eeuw aantrekkelijk voor toeristen. Door de sterk verbeterde in-
frastructuur en de voortgaande verstedelijking kwam aan het einde van de 
negentiende eeuw het toerisme op. Gestimuleerd door organisaties als de 
toeristenbond ANWB (1883), de Nederlandse Hotelhoudersbond (1890), de 

nationale Bond voor het Vreemdelingenverkeer (1896) en de Nederlandse 
Toeristen Kampeercentrale (1912) gingen de beter gesitueerden in de natuur 
van hun rust genieten. Het natuurschoon van de Veluwe was vooral voor bin-
nenlandse reizigers die met de trein en de fiets reisden al gauw een geliefde 
bestemming. De gasten verbleven meestal in hotels en pensions. ‘Het houden 
van pension’ was tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw een belangrijke 
bijverdienste. Ook de plaatselijke horeca profiteerde van het stijgende aantal 
gasten en dagjesmensen.

In het begin van de vorige eeuw werd nabij de waterval in de Vrijenberger-
spreng (Beekbergerweg 52) café de Vrijenberg gebouwd. De aangebouwde 
uitkijktoren was aanvankelijk een drukbezochte attractie. Dit veranderde toen 
het café uitgebreid werd tot hotel en de toren niet langer vrij toegankelijk was. 
Ook andere hoogtes werden benut als uitkijkpunt. In de westelijke rand van 
het dorp Beekbergen lag in de jaren ‘30 uitzichtstoren ‘Smittenberg’ en ook de 
Trapjesberg in het Loenense Bos had in de jaren ‘60 een uitzichttoren. 

Op twee strategische plaatsen, aan kruispunten nabij belangrijke bruggen 
over het Apeldoorns kanaal zijn cafébedrijven gevestigd die ook nu nog druk 
bezocht worden door hoofdzakelijk fietsers. Nabij de Woudwegbrug ligt ‘De 
Nieuwe Ruijsch’ (Kanaal Zuid 73-75), gebouwd omstreeks 1920 en bij de Loe-
nensebrug een enkele jaren later gebouwde uitspanning (Hoofdweg 215). 
In navolging op de pleisterplaatsen bij Groenendaal en de Woeste Hoeve ver-
rezen langs de Arnhemseweg meerdere uitspanningen.

Een bijzondere plaats in het toeristische landschap wordt ingenomen door de 
bewaard gebleven gebouwdelen van het in 1927 geopende Troelstra-oord 
aan de Schalterdalweg 18. De zijvleugels van het huidige Tulip Inn-hotel vor-
men de restanten dit complex, dat op initiatief van het N.V.V. opgericht was 
voor ontwikkeling en ontspanning van de arbeidersklasse. Het was de bedoe-
ling dat de Nederlandse arbeidersklasse in de bosrijke omgeving van Beek-
bergen de kans kreeg om op een rustige en ontspannende wijze vakantie te 
vieren. Vanuit de visie van de socialistische vakbeweging zouden de vakantie-
gangers op deze manier tot verheffing kunnen worden gebracht, hetgeen niet 
alleen werd gerealiseerd door de schoonheid van de natuur maar ook door 
het gebruik van een in het oord aanwezige bibliotheek alsmede de diverse 
voorbeelden van toegepaste kunst die in het gebouwencomplex aanwezig 
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waren. Ten behoeve van de realisering van het gebouw werd een prijsvraag 
uitgeschreven onder vijf jonge architecten, die gewonnen werd door J.H. Mul-
der. Reeds enige jaren later bleek het gebouw al te klein te zijn en werd beslo-
ten tot de toevoeging van twee zijvleugels. Deze beide onderdelen, eveneens 
naar ontwerp van J.H. Mulder jr., werden gerealiseerd in 1930-1931. Hierin 
werden een nieuwe bibliotheekruimte (westvleugel) en een grote aula (oost-
vleugel) ondergebracht. Het hoofdgebouw van Troelstra-oord ging in 1955 
door brand verloren, waarna het huidige moderne middengebouw werd ge-
realiseerd. 

Over hotel Wipselberg is weinig informatie gevonden. Omstreeks 1930 is de 
eerste bebouwing op de locatie van het hotel gebouwd, maar vermoedelijk is 
het huidige pand later sterk gewijzigd of herbouwd.

Industrie
De familie Schut heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de 
papierindustrie in Loenen. Vanaf 1870 pachtte J.W. Schut sr. de Stroobroek-
semolen van kasteel Ter Horst, later verhuisde het bedrijf naar de Slatsmolen 
en rond de eeuwwisseling naar de Bovenste molen. Vanwege de toenemende 
vraag naar papier besloot de familie in 1921 aan het Apeldoorns Kanaal een 
nieuwe grote fabriek te bouwen, die in 1957 uitgebreid werd met een nieuwe 
hal voor de productie van golfkarton. 

In 1906 werd langs het kanaal de Alba- fabriek opgericht, waarbij zand werd 
gewonnen ten behoeve van de productie van kalkzandsteen. De fabriek had 
eigen schepen over het kanaal varen, en werd tevens vanaf het buurtspoor 
Apeldoorn-Dieren via een smalspoor langs de Albaweg ontsloten. De omge-
ving van de zandwinplas is thans ingericht als natuur- en recreatieterrein.

Thans nog aanwezige kenmerken en relicten uit de periode van 1900 tot 
1940:

• Ontginning van de nog niet of weinig geëxploiteerde gronden, zoals ver-
spreide delen van de heidegronden.

• Verspreid over het gebied boerderijen, onder meer met kalkzandsteen
• Coöperatiegebouwen te Loenen en te Lieren
• (Burger)woningen verspreid over het gebied, bijvoorbeeld in aan de Hul-

leweg, in de dorpen, langs de uitvalswegen (Arnhemseweg, Hoofdweg) 
en verspreid over de enken van Engeland en Loenen-Zilven.

• School te Oosterhuizen
• Buitenplaatsen Spelderholt, Groenouwe (resterende bijgebouwen) en 

Rauwenhul
• Houten villa’s Engelanderholt / Bruggelen; landgoed Bruggelen
• Recreatieoorden en pension’s zoals het Troelstraoord, Rijkskamp De 

Kuil, en uitkijktoren en uitspanning De Vrijenberg  
• Sanatorium Immendaal
• Kindertehuis Caesarea
• Albaplas door zandafgraving en arbeiderswoningen
• Kartonfabriek Schut
• Landschapspark Loenermark (zuidwestelijk deel)
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^ ‘nastreving van een loodrechte projectie 
van de aslijnen’ ten behoeve van de ver-
keersveiligheid, ca. 1954.
(Bron: Coda).

Kaart met de nieuwe indeling van percelen en wegen, ca. 1953.
(Bron: gemeente apeldoorn).

< Kaart met de wegen die door de gemeente moeten worden verbeterd, ca. 1954.
(Bron: Coda).
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Periode 1940-1965: optimalisatie van het landgebruik

Ruilverkaveling
In december 1953 wordt ingestemd met een ruilverkaveling van de gronden 
rondom Beekbergen en Lieren door de Gedeputeerde Staten van Gelderland. 
Het plan omvat onder meer een optimalisatie van de situering, kavelvorm en 
ontwatering van de agrarische landerijen. Een andere belangrijke maatregel 
betreft de verbetering van de ontsluiting. Daarbij worden een aantal sloten 
gegraven en bovenal bestaande wegen verbeterd of opgeheven en nieuwe 
wegen aangelegd. Veel wegen zullen nog onverhard zijn geweest en over 
de enk wordt bijvoorbeeld de Achterste Kerkweg rechtgetrokken en van grint 
voorzien. De Nieuwe Voorweg vervangt een slingerende weg langs de Oude 
Beek en komt aan de zuidzijde van de bebouwing te liggen. De Veldbrugweg 
werd uiteindelijk niet aangepast, omdat dan ook de brug moest worden ver-

legd en dit tot hoge kosten zou leiden. Korte tijd na de vaststelling van het 
Ruilverkavelingsplan voegt de gemeente Apeldoorn de wijziging van kruisin-
gen toe aan de planuitvoering, aangezien de aantakkingen van wegen niet 
meer voldoet aan de verkeersveiligheid. Omstreeks 1955 is sprake van een 
verbreding van enkele wegen van drie naar vier meter, vermoedelijk uitge-
voerd door de Heidemij.
Aangezien het plan voor Beekbergen en omgeving een vroege ruilverkaveling 
betreft, zal er voornamelijk oog zijn geweest voor functionele optimalisatie en 
relatief minder voor recreatieve, ecologische of landschappelijke aspecten. 
Toch werd er door de afdeling Landschapsverzorging van Staatsbosbeheer 
omstreeks 1951 een landschapsplan opgesteld, vermoedelijk door land-
schapsarchitect Harry de Vroome. In dit plan is voorzien in een beplanting 
van diverse wegen en herplant (en indien mogelijk behoud) van kavelgrens-
beplanting als geheel in de gedeelten waar dit reeds voorkwam, namelijk in 
het Beekbergense Broek en het gebied ten zuidoosten van Oosterhuizen. De 
enken krijgen vrijwel geen beplanting en de bosrand wordt aangevuld met 
kleine plukken bos, waarbij opvalt dat langs de wegen over de enk van Enge-
land wel struikbeplanting staat geprojecteerd.
In een brief uit mei 1954 van Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn 
is sprake van het aanbrengen van bomen, struikgewas en hagen door het 
uitvoeringsorgaan, de plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling, op ad-
vies van Staatsbosbeheer. Dit stuit echter op hevige kritiek van de dienst Ge-
meentewerken, aangezien telefoon- en elektriciteitsnetwerken in de bermen 
kunnen worden beschadigd, het schonen van de sloten wordt bemoeilijkt, ver-
breding van de wegen in de toekomst wordt belemmerd, het beheer kostbaar 
is en sneeuw zich in de winter zou kunnen verzamelen tegen de hagen. In 
hoeverre het landschapsplan is uitgevoerd, is hiermee onzeker.
Tenslotte hangt de wijziging van een aantal boerderijen en nieuwbouw van 
stallen vermoedelijk samen met de ruilverkaveling. In het dossier van de 
gemeentelijke dienst over de ‘woningverbetering’ bevinden zich een aantal 
bouwtekeningen, waaruit onder meer blijkt dat de bedstee uit de slaapkamers 
verdwijnt.

Bouwtekeningen uit 1953 van de 
aanpassing van een boerderij aan 
de Lierderweg in het kader van de 
Woningwet en in samenhang met 
de ruilverkaveling Beekbergen. de 
indeling van de voorgevel wordt ge-
wijzigd, waarbij de voordeur naar de 
rechter zijkant wordt verplaatst. Er 
komt een gang tussen het woon- en 
het bedrijfsgedeelte, een aparte keu-
ken wordt geïntroduceerd en de bed-
stee verdwijnt uit de slaapkamers. 
(Bron: Coda).
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Landschapsplan voor de ruilverkaveling Beekbergen, door de afdeling landschapsverzorging van Staatsbosbeheer, ca. 1947.
(Bron: Wur, Spec. Coll.).
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Woningen en villa’s
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog worden verspreid in het noordelijke 
deel van het onderzoeksgebied slechts enkele tientallen woningen gebouwd, 
meestal verdiepingsloze vrijstaande huizen die voor particuliere opdrachtge-
vers gebouwd zijn. Deze huizen zijn voor het merendeel sober en traditioneel 
vormgegeven. 

Uit 1941 - dus kort voor de in juni 1942 door de Duitse bezetter afgekondigde 
bouwstop – dateert de vrijstaande villa Bruggelerweg 2. Deze als een landhuis 
opgezette villa is ontworpen door het eertijds bekende Apeldoornse architec-
tenbureau van J.A. en J.W. Heuvelink. Diederik Gelderman jr., fabrikant te 
Beekbergen, liet het pand bouwen en heeft er tot ruim na de oorlog gewoond. 

Een ander opvallend landhuis staat aan de Vrijenbergweg 39. Dit huis werd in 
1957 gebouwd in traditioneel-romantische stijl naar een ontwerp van de lokaal 
bekende architect Grutterink.

Toerisme en vakantieparken
Tot de Tweede Wereldoorlog was een doorbetaalde vakantie een exclusief 
voorrecht van de sociale bovenklasse. Na 1945 zorgden een hoger inkomen, 
meer vrije tijd en toename van de mobiliteit ervoor dat recreëren binnen het 
bereik van velen kwam. In de jaren vijftig nam het aantal recreanten dan ook 
in hoog tempo toe. Voor de gewenste rust en ontspanning zochten zij de 
natuur op. Door de opkomst van de auto kwamen meer geïsoleerde binnen-
landse bestemmingen binnen handbereik. Dat gold in het bijzonder voor de 
Veluwe. Door de aantrekkelijke natuur en de aanwezigheid van attracties als 
De Hoge Veluwe en de Loenense waterval kreeg het gebied intensiever met 
toerisme te maken. In het verlengde daarvan namen zaken als zwembaden, 
zomerhuisjes, bungalowparken en campings een vlucht. Vanouds waren de 
bossen ten zuiden van Apeldoorn de belangrijkste trekker, zodat in de bosrijke 
omgeving van Beekbergen, Loenen en Lieren veel voorbeelden te vinden zijn. 
Het toerisme concentreert zich vanwege het natuurschoon vooral op het bui-
tengebied, maar ook de horeca profiteerde mee. Sinds 1975 is het rijdende 
spoorwegmuseum ‘De Veluwse Stoomtrein Maatschappij’ (VSM) met een de-
pot in Lieren een belangrijke toeristische attractie.
De schaapskooi op de Loenermark is eveneens een toeristische attractie ge-
worden. De huidige schaapskooi is in 1956 gebouwd voor één van de laatste 

rondtrekkende schaapsherders in Nederland, Willem Koestapel. Als voor-
beeld dienden de schaapskooi van Terlet of Hoog-Buurlo.

Hotel Bosoord aan de Hoofdweg 109 is begonnen als huiskamercafe in 1854. 
Na de aanleg van de spoorlijn breidde het cafe uit onder de naam Stations-
koffiehuis. In 1936 vond opnieuw een uitbreiding plaats en kwamen er ook 
hotelfaciliteiten. De naam veranderde toen in Hotel Boschoord. Het hotel werd 
verwoest bij het luchtbombardement van 10 december 1944, het herbouwde 
hotel werd geopend in 1949. Nadien werd Bosoord nog enkele malen uitge-
breid. 

Ten zuiden van de Albaplas werd een kinderkamp ingericht door de in 1948 
opgerichte Stichting Kinderkamp Zonneschijn. In de jaren ‘70 kwam hier 
‘Comfortcamping De Bosgraaf’.

Militaire objecten
Aan de noordzijde van de Groenendaalseweg bevindt zich het ereveld te Loe-
nen. Het in 1948-1949 aangelegde ereveld Loenen is één van de begraaf-
plaatsen in Nederland waarvan de oprichting samenhangt met de Tweede 
Wereldoorlog. In de aanleg valt al meteen op dat is afgeweken van de gebrui-
kelijke opzet met gladgeschoren gazons en schier eindeloze rijen met grafkrui-
zen danwel staande zerken. In Loenen is uitgegaan van de bosrijke omgeving 
van de Veluwe. Hierdoor wordt het ereveld gekenmerkt door hoog opgaande 
naald- en loofbomen alsmede heidevelden. Dit door de Oorlogsgravenstich-
ting (OGS) aangelegde terrein is bestemd voor allerlei oorlogsslachtoffers. Er 
liggen niet alleen militairen maar ook burgers. Er zijn zowel verzetsstrijders, 
Engelandvaarders, dwangarbeiders, concentratiekampslachtoffers, leden van 
de koopvaardij, slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië 
enz. te vinden. Ook slachtoffers van naoorlogse conflicten zoals de politionele 
acties tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd liggen er begraven. 
Bovendien worden er de slachtoffers bijgezet die zijn omgekomen tijdens ac-
tuele vredesmissies en nog steeds worden er oorlogsslachtoffers (her)begra-
ven die indien nodig van elders naar Loenen worden overgebracht. 

Blijkens strategische concepten hield men na de oorlog rekening met een 
onverhoedse aanval door de Sovjetstrijdkrachten, die zich zou voortzetten in 
een snelle opmars naar de Rijn. Deze aanval zou gepaard gaan met lucht-
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^ munitiebunker, hek en portiersgebouw van munitiemagazijnencomplex Scherpenberg.

<^ Bebouwing van de Erebegraafplaats 
Loenen.

vrijenbergweg 39

Bruggelerweg 2b

hotel Bosoord aan hoofdweg 109

IJkbasis op de Zilvense heide
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aanvallen om de mobilisatie en de concentratie van NAVO-strijdkrachten te 
verstoren. Spreiding van de opslag zowel van de locaties als over de locaties 
werd noodzakelijk geacht. In de periode 1951-1961 werden vooral in Neder-
land, en met name in de oostelijke en zuidelijke provincies, magazijncom-
plexen en munitiemagazijncomplexen aangelegd. Bij Loenen, op een terrein 
ten zuiden van de Alba-plas werd munitiemagazijncomplex Scherpenberg 
aangelegd. Dit complex heeft een gridvormige aanleg met daarop 25 vrij-
staande, identieke munitieopslagplaatsen, een poortwachtershuisje en een 
dubbele woning. Daarnaast is de degelijke omheining en klinkerverharding, 
verlichting, bebording en natuurlijke (camouflerende) beplanting kenmerkend. 
Onafhankelijk van het munitiemagazijnencomplex was het terrein ernaast een 
tijdje in gebruik als militair oefenterrein. Iets zuidelijker werd het magazijnen-
complex ‘Veldhuizen’ ingericht met loodsen voor materieel. Deze locatie valt 
buiten het plangebied. 

Begraafplaatsen
Omstreeks 1940 wordt nabij Ugchelen de begraafplaats Heidehof geopend. 
Het oudste deel heeft een landschappelijke aanleg. In ca. 1967 en 1971-1974  
wordt de begraafplaats uitgebreid met een rechtlijnig deel, waarbij ontwerpers 
J. Hagen, R. Boom en H.R. Barkhof betrokken zijn. 

IJkbasis
Op Zilvensche Heide, die onderdeel vormt van het natuurgebied Loenermark, 
ligt de IJkbasis Loenermark. Het object wordt gevormd door een ruim 576 me-
ter lange en een twintigtal meter brede strip op de heide, die is georiënteerd in 
west-oost-richting (niet exact), en voorzien van sokkels voor het opstellen van 
meetapparatuur die hier geijkt werd.
De ligging in dit afgelegen deel van Nederland heeft te maken met het gege-
ven dat men voor de bouw van de ijkbasis naar een locatie in het noordwesten 
van het land zocht, maar dat de ondergrond zo stabiel mogelijk diende te zijn. 
Hiertoe werd de stuwwal van de Veluwe zeer geschikt geacht. Bovendien 
mocht de bodem ook niet in beweging gebracht worden door zwaar verkeer 
of bouwactiviteiten, en was het voordelig om de ijkbasis op een plaats te ves-
tigen waar in de toekomst geen bouwactiviteiten werden verwacht (de eerste 
Nederlandse meetbasis langs de rijksweg in Stroe was bij een verbreding van 
de weg vernield). Het beschermde natuurgebied van de Loenermark, voor 
Nederlandse begrippen ver van de bewoonde wereld gelegen, was daarom 
zeer geschikt.

Thans nog aanwezige kenmerken en relicten uit de periode van 1940 tot 
1965:
• Ontsluitingsstructuur rondom Beekbergen n.a.v. de ruilverkaveling, met 
name de Achterste Kerkweg, Ruggeweg en Hulhorstweg over de enk, en 
diverse aanpaste kruisingen  
• Nutsvoorzieningen (Zuiveringsinstallaties Wippenpol en Slatsdijk, hoog-
spanningsleiding parallel aan de Arnhemseweg)
• Verspreide recreatieve bebouwing in het bos ten zuiden van Beekbergen
• Militair ereveld Loenen; begraafplaats Heidehof
• Munitiemagazijnencomplex Scherpenberg
• IJkbasis op de Zilvense Heide
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< Bebouwing van na 1965, in sommige gevallen met historiserende architectuur en vaak 
met weinig of niet in het landschap passende erfbeplanting.
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Periode na 1965: Loskomen van het landschap.

Met concentraties in de kern van Oosterhuizen en het buitengebied ten noor-
den van Beekbergen worden in de periode na 1965 in het buitengebied volop 
woningen gebouwd. In de meeste gevallen gaat het om door particulieren ge-
bouwde vrijstaande huizen met één bouwlaag onder een zadeldak. In de jaren 
’60 en ’70 zijn vooral sober en doelmatig vormgegeven standaardontwerpen 
populair. Later worden veel woningen gebouwd waarvan de vorm afgeleid is 
van de traditionele boerderij. Deze boerderettes zijn veelal met historiserende 
details en een zadeldak met wolfeinden vormgegeven.

Langs de Berg en Dalweg en tussen de Hulhorstweg en de Loenenseweg 
zijn veel villa’s aangelegd. De architectonische kwaliteit van deze bebouwing 
is over het algemeen gebaseerd op traditionele uitgangspunten, kent weinig 
variatie in de hoofdvormen ontstijgt slechts incidenteel de middelmaat. In dit 
verband moet ook de recent gerealiseerde nieuwbouw aan de Wittekruisweg 
in de kern van Oosterhuizen genoemd worden, die fors contrasteert met de 
overige dorpse bebouwing.  

Om te overleven moeten de boerenbedrijven na 1965 uitbreiden en verder 
specialiseren. Daardoor ontwikkelde een enkel boerenbedrijf in het Beekber-
gense Broek en in de Zilvense Hooilanden zich tot een uitgebreid complex 
met in verschillende fasen gerealiseerde grote stallen. In een enkel geval bleef 
daarbij het historische hoofdgebouw bewaard door het op te nemen in de 
nieuwe configuratie. In de meeste gevallen moest echter de oorspronkelijke 
boerderij wijken voor nieuwbouw en verrees er een nieuw modern woonhuis 
dat niet langer een directe relatie heeft met het bedrijf. Deze transformaties 
beïnvloeden ook de erfinrichting, die geheel afgestemd wordt op een goede 
toegankelijkheid met voldoende manoeuvreerruimte voor zwaar transport en 
landbouwmaterieel. 

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

Thans nog aanwezige kenmerken en relicten uit de periode na 1965:
•  Snelwegen met viaducten en cerviduct
• Nieuwe functies zoals recreatiewoningen en verspreide bedrijfjes  
 (groothandel, detailhandel, hoveniers, etc.).



SB4

62

<<< Elementen en structu-
ren in het gebied, ontstaan 
in de periode voor 1832.

<<< Bebouwing in het ge-
bied, ontstaan in de periode 
tussen 1900 en 1940.

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

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

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

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

voor legenda’s, zie bijlagen.
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huIdIGE SITuaTIE.

Cultuurhistorische relicten.
Verschillende sporen van de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
gebied tekenen zich af in het huidige landschap. Soms zijn deze 
duidelijk aanwezig, zoals de beken, wegen en historische bebou-
wing. Maar meestal zijn de sporen minder goed zichtbaar of vrij-
wel verdwenen, waarvan kavelrandbeplantingen een voorbeeld 
vormen.
In de kaarten en in de beschrijvingen van de deelgebieden in het 
volgende hoofdstuk, worden de relicten nader geduid.

4

Elementen van voor 1832

Elementen van voor 1940

Elementen van voor 1870

Elementen van voor 1965

Elementen van voor 1900

Elementen van na 1965

ontgonnen voor 1832
ontgonnen na 1832  
of niet ontgonnen

objecten, structuren en 
gebieden in de huidige 
situatie naar periode van 
ontstaan.
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ruimtelijke opbouw.

Schematische weergave van de ligging van de twee dorpscomplexen op de stuwwalhel-
ling. de hogere gronden zijn bebost, de lagere kennen voornamelijk agrarisch gebruik. 
het kanaal en de snelwegen liggen onafhankelijk van het landschap, gesuperpositio-
neerd in het gebied. 

Bebouwings-
kern.

Bebouwings-
lint.

oriëntatielijn.

dominante 
kavelrichting.

openheid.

Beplantings- 
structuur.
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ruimtelijke opbouw.
Binnen het plangebied zijn duidelijk twee clusters aanwezig: de omgeving 
van Beekbergen met Engeland, Lieren en Oosterhuizen, en de omgeving van 
Loenen met Zilven, Veldhuizen en Ter Horst. Beide gebieden hebben een 
eigen historische achtergrond, maar een vergelijkbare ruimtelijke ontwikke-
ling doorgemaakt. Het cluster van Beekbergen is iets grootschaliger met een 
grotere dorpskern en de grote open enk. 
Door de gradiënt is de ruimtelijke variatie groot. Een gesloten bos met een 
scherpe bosrand grenst aan een open enk met een enkele solitaire boom. De 
enken van Engeland en Loenen-Zilven zijn iets minder open dan bij Beekber-
gen-Lieren-Oosterhuizen, en kennen beplantingsstroken als coulissen op de 
enk. Op de enken zijn de hoogteverschillen goed te ervaren en biedt de open-
heid mogelijkheden voor doorzichten over de enk op de dorpsbebouwing.

In de ruimtelijke oriëntatie spelen de grote lijnvormige elementen een belang-
rijke rol: de snelwegen A1 en A50, en het Apeldoorns Kanaal. Binnen het 
gebied zijn vooral de doorgaande wegen (Hoofdweg, Eerbeekseweg, Loe-
nenseweg-Beekbergenseweg, Arnhemseweg en Groenendaalseweg) van 
belang bij de oriëntatie. De beken (Oude Beek en Loenense beek) en spoor-
lijn Apeldoorn-Dieren vallen nauwelijks op in het landschap.
De historische markegrens speelt met name in het bosgebied nog een rol: 
het deel van de Lierdermark ten zuidoosten van Beekbergen is intensief in 
gebruik genomen door recreatieterreinen, hotels en verzorgingshuizen. De 
Loenermark is als grootschalig bos- en natuurterrein vrijwel onbebouwd ge-
bleven. 

In de huidige ruimtelijke opbouw is het oorspronkelijke agrarische gebruik van 
de verschillende gronden nog herkenbaar. De hogere woeste gronden met 
heide en struweel zijn thans bebost met een grootschalige, rationele verkave-
ling. De bouwlanden zijn open en liggen bol, tussen een harde bosrand en op 
de lagere helling gelegen dorpsbebouwing. De bebouwing is voor een deel 
lineair gesitueerd, vanwege de binding aan de beek en de situering op de 
rand van de enk. Latere bebouwing is gekoppeld aan ontginningswegen (in 
het Broek) of los verspreid en geclusterd in het bos. 
De heide- en broekontginningen kennen veelal een latere bebouwing, rechte 
wegen en sloten, en (thans) relatief weinig beplantingen op de kavels. De 
hooilandontginningen langs de beeklopen kennen hier minder bebouwing, die 
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recente topogra-
fische kaart.

de overgang van het hogere deel ten westen van het kanaal naar het lagere deel ten 
oosten van het kanaal is goed te zien aan de aanwezigheid van watergangen. Enkel in het 
Beekbergse Broek en ten noordoosten van Loenen-Zilven zijn watergangen aanwezig.
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verspreid ligt aan kronkelige wegen. 
Daarmee kent het gebied grote contrasten tussen open en dichte gebieden. 
In het bos en in de broekgebieden zijn lange lijnen aanwezig. De aan- of af-
wezigheid van water speelt een belangrijke rol in het landschapsbeeld, met de 
sprengkoppen en -beken als binding tussen de droge en natte delen. Richting 
het oosten sluit het gebied aan op de half-open situatie van de IJsselvallei.

Het gebied is over het algemeen goed ontsloten met een redelijk dicht wegen-
netwerk. Enkele bosgebieden zijn afgesloten of minder goed toegankelijk. Op 
de voormalige bouwlandcomplexen en in het bos komen onverharde wegen 
voor. De doorgaande weg langs het Apeldoorns Kanaal kent een eigen we-
reld, gedomineerd door de lengterichting van het kanaal en de beplanting. 

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

de enk van  
Beekbergen en Lieren

oosterhuizen

Lierdermark

Loenermark

Woeste hoeve

Groenendaal

de enk van  
Loenen en Zilven

Zilvense hooi-
landen

veldhuizen  
en Ter horst

Ligging van de onderscheiden deelgebieden.
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SITuaTIE En WaardErInG PEr dEELGEBIEd.

Het plangebied Beekbergen-Loenen is opgedeeld in verschillende deelgebie-
den, zoals aangegeven op de kaart hiernaast. Deze indeling is gebaseerd 
op het oorspronkelijke onderscheid in woeste gronden, bouwlandcomplexen 
(enken), broek- en hooilanden, en de huidige ruimtelijke karakteristiek. 
De grens tussen het huidige bosgebieden ‘Lierdermark’ en ‘Loenermark’ komt 
grotendeels overeen met de historische markegrens, enigszins aangepast 
aan de ligging van de Vrijenbergerspreng. Deze deelgebieden zijn niet gelijk 
aan de oorspronkelijke Lierder- en Loenermark, maar vormen als grootscha-
lige en aaneengesloten bosgebieden een verwijzing naar de gemeenschap-
pelijke terreinen.

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

5
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historische kenmerken
Occupatie
• Grafheuvels en urnen-
veld wijzen op vroege aan-
wezigheid van bewoners.
• Vermelding van ‘Englan-
di’ in 801, vernoemd naar 
de bouwlanden (‘enken’). 
Het dorp kent geen kern, 
maar hoeves liggen ver-
spreid over de enk, voor-
namelijk aan de oostkant 
van de gebogen Engelan-
derweg.
• Centrale, Middeleeuwse 
gerechts- en vergader-
plaats (tot 1620) ‘Het He-
renhul’ ligt op de kruising 
van belangrijke doorgaan-
de wegen, nabij het cen-
trum van de toenmalige 
ijzerindustrie.
 
Ontginningtijd en -structuur
• Grootschalige, particuliere bosontginningen in het Engelander- en Bruggeler 
Holt tussen 1870 en 1900.
• Aanleg landgoed Spelderholt in 1905 als buitenplaats en bosontginning, op 
basis van geomorfologie en met (gedeeltelijke) inpassing van bestaande hei-
depaden.

Bijzondere elementen en objecten
• Grafheuvels, urnenveld en gerechtsplaats Herenhul
• Koppelsprengen, behorend tot de sprengbeken van Ugchelen
• Huize Ceaserea (ca. 1923)
• Landgoed (ca. 1905) en vml. proefstation Spelderholt
• Houten villa’s Bruggelen (ca. 1908-1911)

ruimtelijke kenmerken
Verkaveling en waterlopen
• Onregelmatige verkave-
ling op de enk, rationele 
verkaveling in het bos. 
• Sprengkoppen Oude 
Beek

Wegenpatroon en ontslui-
ting
• Onregelmatig wegenpa-
troon op enk; rechte paden 
in het bos.

Bebouwingsspreiding en 
bijzondere bebouwing
• Verspreid rondom enk
• Villa’s in bosrand

Landgebruik
• Bouwlanden; bos- en na-
tuurterrein; begraafplaats

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• In het noordwesten agrarische gronden bij Ugchelen
• De zuidwestelijke rand van de enk is meer gesloten, de noordelijke rand is 
meer gerafeld en kent meer bebouwing
• Beschouw westelijk deel als onderdeel van de omgeving van Ugchelen

Reliëf en bodem
• In het zuidelijke deel (Spelderholt) bevinden zich vml. stuifduinen met lokale 
hoogteverschillen
• Het bosgebied kent met name Holt- en Haarpodzolgronden (grof zand)
• De enk kent Hoge zwarte enkeerdgronden met grof zand
• Een gebied ten westen van de Arnhemseweg en ten zuiden van de Enge-
landerweg kent grindrijke Gooreerdgronden met leemarm en zwak lemig fijn 
zand.

EnGELand

voor legenda, zie pagina 63 voor legenda, zie pagina 64
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Cultuurhistorische 
waardering
Beschermde monumenten
• Houten villa’s (Engelan-
derholt 18 en 20) (RM) en 
landbouwschuur en ga-
rage (GM)
• Huize Ceaserea (Hoen-
derloseweg 108-110) (GM)
• Landhuis (Engelander-
weg 32) (GM)
• Landhuis, prieel, portiers-
woning, maalderij, koets-
huis en 2 bijgebouwen  
op landgoed Spelderholt 
(GM)

Waardering deelgebied als 
totaal
• Hoog, vanwege gave 
landschapsstructuur en 
afleesbaarheid agrarische geschiedenis; en vanwege samenhang tussen cul-
tuurhistorische objecten.

Waardevolle ensembles
• Buitenplaats Spelderholt (GM) in samenhang met rationele bosontginning.
• De Koppelsprengen in relatie tot de beken en molens ten noordoosten ervan.
• Nabij elkaar gelegen grafheuvels en urnenveld

Waardevolle landschapsstructuren
• Herkenbaarheid markegrens van Ugchelen en Engeland in bosrand.
• Sprengkoppen Oude Beek tegen dorpsrand en Koppelsprengen

Archeologische terreinen
• Urnenveld Het Herenhul/Hertsweide (mon.nr. 3202)
• Gerechtsplaats Het Herenhul/Bruggelen (mon.nr. 3199)
• Grafheuvel Het Herenhul (mon.nr. 153) (RM); drie grafheuvels in het Enge-

landerholt (mon.nr. 152), nabij ijzerkuilen (RM); twee grafheuvels 
Bakenberg/Engelanderholt (mon.nr. 151), nabij ijzerkuilen (RM); 
grafheuvel De Wapenberg/Koppelsprengen (mon.nr. 150) (RM); 
grafheuvel De Wapenberg/Hoenderloseweg (mon.nr. 149) (RM)

ruimtelijke waardering
• Contrast tussen rechte bosontginningslijnen en gebogen vormen 
op de enk.
• Doorzichten over de enk, o.a. op de kerk van Beekbergen
• Hoogteverschillen, met name beleefbaar op enk
• Herkenbaarheid bosontginningen; lange lijnen in het bos, enigs-
zins gerelateerd aan voormalige heidepaden
• Villa’s Berg en Dalweg voegen weinig ruimtelijke kwaliteit toe.

aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• Behoud rationele verkaveling in bossen
• Behoud buitenplaats Spelderholt als eenheid
• Aanmerking van de Middeleeuwse dorpskern van Engeland als 
gebied met hoge archeologische verwachting.

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• Versterk bosrand als gesloten grens van de enk
• Behoud openheid, doorzichten en omkadering enk: verwijder sto-
rende gebouwtjes en beplanting; zo min mogelijk wegbeplanting of 
zware erfbeplanting
• Benut uitzicht op enk vanuit gesloten bosrand
• Let op vormgeving paardenweiden op de enk

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• Gerechtsplaats Herenhul
• Koppelsprengen in relatie tot beken en molens buiten plangebied
• Boerderijen (Engeland 15 en 19, Engelanderweg 47 en 50)

Nader onderzoek
• Het oudste, landschappelijke deel Begraafplaats Heidehof is mo-
gelijk op termijn interessant cultuurhistorisch gebied.

voor legenda, zie pagina 94
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ruimtelijke kenmerken
Verkaveling en waterlopen
• Onregelmatige verkaveling; geen waterlopen

Wegenpatroon en ontsluiting
• Rechte wegen, voornamelijk in oost-westrichting; gewijzigd in ruilverkaveling

Bebouwingsspreiding en bijzondere bebouwing
• Bebouwing rondom enk, oorspronkelijk enkel aan lage zijde, bij de beek
• Villa’s in bosrand, met zicht op enk.

Landgebruik
• Agrarisch, met aan de rand de boerderijen

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Zeer open met enkele solitaire, markante bomen
• Tussen Ruggeweg en Loenenseweg-Hulhorstweg liggen stroken bos

Reliëf en bodem
• De enk kent Hoge zwarte enkeerdgronden met grof zand
• Reliëf goed ervaarbaar in de bolle ligging van de akker

historische kenmerken
Occupatie
• Occupatie in Vroege Middeleeuwen op lagere delen van de enk. 

Ontginningtijd en -structuur
• Voor of omstreeks 1500 ontstaat een aaneengesloten complex van bouw-
landen, dat geleidelijk wordt opgehoogd door het opbrengen van mest en 
heideplaggen

Bijzondere elementen en objecten
• Landhuis Rauwenhul op de grens van de enk en de voormalige heidegron-
den; als één van de eerste buitenhuizen ten zuiden van Beekbergen, ca. 1913.
• Spoorlijn Apeldoorn-Dieren, ca. 1887.

dE EnK van BEEKBErGEn En LIErEn

voor legenda, zie pagina 63 voor legenda, zie pagina 64
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Cultuurhistorische waardering
Beschermde monumenten
• Landhuis Rauwenhul en bijgebouwen (Loenenseweg 44) (GM)
• Vakantiehuis (Wilmalaan 5) (GM)

Waardering deelgebied als totaal
• Hoog, vanwege de relatie met de agrarische geschiedenis

Waardevolle ensembles
• Groep boerderijen van voor 1832 aan de Wittekruisweg

Waardevolle landschapsstructuren
• Oude wegen over de enk: Hulleweg, Voorste Kerkweg, Bosjeslaan en Tul-
lekensbocht 
• Spoorlijn, als 19e eeuws treinspoor en als toeristische attractie

Archeologische terreinen
• Urnenveld Hulleweg/Achterste Kerkweg (mon.nr. 3201)
• Urnenveld Achterste Kerkweg (mon.nr. 3204)

ruimtelijke waardering
• Relatie tussen villa’s in bosrand en het uitzicht over de enk (Hul-
leweg)
• Solitaire bomen langs wegen; onverharde wegen
• Gesloten bosrand en openheid enk

aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• Behoud van onverharde wegen

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• Versterk bosrand als gesloten grens van de enk
• Behoud openheid, doorzichten en omkadering enk: verwijder sto-
rende gebouwtjes en beplanting; geen afrasteringen
• Voorkom geheel dichtgeplante erven (transparant i.p.v. bos)

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• Boerderijen (Bosjeslaan 11, Het Pompje 8 en 10, Kalverwei 6 en 
14, Ruggeweg 36, Tullekensbocht 3, Wittekruisweg 12 en 22)
• Groep boerderijen (Wittekruisweg 27, 28, 33, 35 en 37)
• Villa (Wilmalaan 25) en vakantiehuis (Wilmalaan 27)

voor legenda, zie pagina 94
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historische kenmerken
Oorspronkelijk beeld voor ontginning
• Heidevelden in eigendom van Lierdermark.
• Ten noorden van de beek bij Beekbergen enkel beide papierfabrieken met 
bijgebouwen; bij Lieren lag tussen de Veldbrugweg en de Molenvaart al voor 
1832 enkele bebouwing ten noorden van de beek. Een zone langs de beek 
was wel verkaveld en waarschijnlijk als hooiland in gebruik.

Ontginningtijd en -structuur
• Grootschalige, onregelmatige ontginning en ontsluiting van het broek tus-
sen ca. 1850 en 1870, waarbij laatste terreinen na 1930 in gebruik worden 
genomen.
• Omstreeks 1952 vindt de ruilverkaveling plaats, waarbij wegen verdwijnen 
en vermoedelijk het landschapsplan wordt uitgevoerd.

Bijzondere elementen en objecten
• Spoorlijn Apeldoorn-Dieren, ca. 1887.
• Oude beek met Ruitersmolen en omgeving

ruimtelijke kenmerken
Verkaveling en waterlopen
• Rechtlijnig, weinig regelmatig kavel- en slotenpatroon.

Wegenpatroon en ontsluiting
• Onregelmatig wegenpatroon, door- en afgesneden door snelweg A1.
• Relatief fijnmazige ontsluiting.

Bebouwingsspreiding en bijzondere bebouwing
• Boerderijen en woningen verspreid over gebied, gekoppeld aan wegen.
• Zuiveringsinstallatie Wippenpol

Landgebruik: voornamelijk weiland.

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

Reliëf en bodem
• Zandige laarpodzol- (Broek) en gooreerdgronden (langs beek)

hET BEEKBErGEnSE BroEK

voor legenda, zie pagina 63 voor legenda, zie pagina 64
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Cultuurhistorische waardering
Beschermde monumenten
• Woudwegbrug en brugwachterswoning (Kanaal-Zuid 268) (GM)
• Ruitersmolen en hekwerk (Tullekensmolenweg, bij nr. 47) (GM)
• Oude of Beekbergense Beek (genomineerd GM)

Waardering deelgebied als totaal
• Indifferent, vanwege late ontginning

Waardevolle ensembles
• Oude beek met Ruitersmolen, molenvijver en sluis, in samenhang met o.m. 
Tullekensmolen en Gasthuismolen.

Waardevolle landschapsstructuren
• Doorgaande ontginningsstructuren/routes Arnhemseweg en Oude Apel-
doornseweg, Molenvaart; in mindere mate ontginningswegen De Els, Het Wit-
te Veen, Wolfskuilen, Lage Haar, Veldbrugweg, Wippenpol en Lierderstraat.
• Spoorlijn
• Oude Beek/Beekbergense Beek
• Historische routes parallel aan Oude Beek
• Voor het Apeldoorns Kanaal, zie afzonderlijke paragraaf.

ruimtelijke waardering
• Ontginningspatroon van rechte wegen met wegbeplanting en 
verspreide, aan de weg gekoppelde erven, en openheid van het 
tussenliggende gebied.

aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• Behoud erf- en wegbeplanting
• Behoud rechte ontginningspatroon in Broek, met bebouwing ge-
koppeld aan wegen en open gebied ertussen
• Beter zichtbaar maken van de beek in de dorpsrand

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• Bebouwing koppelen aan wegen d.m.v. erfbeplanting
• Lage kavelrandbeplanting stimuleren

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
n.v.t.voor legenda, zie pagina 94
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ruimtelijke kenmerken
Verkaveling en waterlopen
• Onregelmatige verkaveling en waterlopen. 

Wegenpatroon en ontsluiting
• Rechte wegen, spinvormige structuur van het dorp Oosterhuizen

Bebouwingsspreiding en bijzondere bebouwing
• Bebouwing geconcentreerd in Oosterhuizen en langs Veendijk
• Dorpsschool

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

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Sterk doorsneden door de A50. 

Reliëf en bodem
• Gooreerdgronden in noordwesten, Veldpodzolgronden in het zuidoosten.

historische kenmerken
Occupatie
• Noord- en westelijk deel van het gebied was in gebruik als wei- en hooiland 
van Oosterhuizen. Een deel droeg de naam ‘het Oude Veen’.
• Zuid- en oostelijk deel bestond uit heide van de Lierdermark.
• In het noorden lag tussen Oosthuizen en de beek reeds voor 1807 de door-
gaande weg van Beekbergen naar Zutphen, die later verlengd zou worden 
naar de Woudweg.
• Reeds voor 1807 bestaat de enclave ‘t Zand op de heide (tussen Veendijk 
en Albaweg). 

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

ooSTErhuIZEn

voor legenda, zie pagina 63 voor legenda, zie pagina 64
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Cultuurhistorische waardering
Beschermde monumenten
• Schoolgebouw en onderwijzerswoning (Het Oude Veen 19-21) (GM)

Waardering deelgebied als totaal
• Positief, vanwege de ontwikkelings- en landschapsstructuur in samenhang 
met dorpsbebouwing van Oosterhuizen, hoewel sterk doorsneden door ka-
naal en snelweg en daardoor beperkt afleesbaar

Waardevolle ensembles en objecten
• Dorpsensemble Oosterhuizen

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

ruimtelijke waardering
• Sterk versnipperd gebied
• Relatief veel kavelrandbeplanting in zuidoostelijk deel
• Gave overgang van de dorpsbebouwing naar de open enk

o
o

STEr
h
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• Gevorkte kruisingen met driehoekige middenruimten en een in-
formeel karakter bermen (geen stoepen)

aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• Behoud karakteristieke erven en spinvormig wegenpatroon in 
dorp
• Aanmerking van de Middeleeuwse dorpskern van Oosterhuizen 
als gebied met hoge archeologische verwachting.

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• Behoud zorgvuldige overgang van hogere gronden naar lagere 
gronden in samenhang met dorpsbebouwing
• Versterk door middel van erf-, kavel en wegbeplantingen de ruim-
telijke opbouw van het gebied rondom de Veendijk ten zuidoosten 
van Oosterhuizen: verdere verdichting van dit gebied.
• Behoud dorpskarakter ten opzichte van de bedrijfsmatige ontwik-
kelingen langs het kanaal.

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• Boerderijen (Achterste Kerkweg 75, Het Oude Veen 8, 10, 12-14 
en 18, Molenberg 42 en 44)
• Oosterhuizerspreng

voor legenda, zie pagina 94
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historische kenmer-
ken
Oorspronkelijk beeld 
voor ontginning
• Tot ca. 1870 heide en 
bosstruweel in eigen-
dom van de Lierense 
Mark.
• Over de heide loopt 
een groot aantal we-
gen.

Ontginningtijd en 
-structuur
• Ontginningsstructuur 
loodrecht op de rand 
van de enk
 
Bijzondere elementen en objecten
• Oosterhuizerspreng (1867-1869)
• Spoorlijn Apeldoorn-Dieren (1887)
• Sanatorium Beekbergen of Immendaal (ca. 1909)
• Troelstraoord (ca. 1927) 
• Hotel Wipselberg (bouwdatum onbekend)
• Rijkskamp De Kuil (ca. 1936)
• Restanten van zandwinning door de Kalkzandsteenfabriek Alba (v.a. 1906)
• Munitiemagazijncomplex Scherpenberg (1959) (MMC)

ruimtelijke kenmer-
ken
Verkaveling en water-
lopen
• Regelmatige verka-
veling in oostelijk deel 
nog goed herkenbaar. 
Waterlopen minder na-
drukkelijk aanwezig.

Wegenpatroon en ont-
sluiting
• Hoofdontsluiting via 
Arnhemseweg en 
Beekbergenseweg-
Loenenseweg. 

Bebouwingsspreiding en bijzondere bebouwing
• Voorzieningen langs doorgaande wegen (wegrestaurants).
• Grote diversiteit in recreatieterreinen: campings, bungalowparken, stacara-
vanparken, vakantiekolonies met groot hoofdgebouw, golfbaan, etc.
• Villabebouwing in rand van de enk, met name Hulleweg en villawijk Hulhorst-
weg-Lierderdrift
• Zorgcomplex Hullenoord-Het Hietveld-Markenhof

Landgebruik
• Bos met recreatieterreinen

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Doorsneden door de A50, waarbij het gebied ten noorden van de snelweg en 
ten oosten van de Beekbergenseweg meer recreatieterreinen kent. 
• In het gebied is het lastig om te oriënteren

Reliëf en bodem
• Zandige holt- en haarpodzolgronden en duinvaaggronden
• Lokaal grote hoogteverschillen ter plekke van vml. stuifzanden, onder meer 
langs de rand van de enk van Oosterhuizen (Wilmaweg).

LIErdErmarK
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Cultuurhistorische 
waardering
Beschermde monu-
menten
• Villa Immendaal met 
bijgebouwen (Loenen-
seweg 50) (GM)
• Zijvleugels hotel/ vml. 
Troelstraoord (Schal-
terdalweg 18) (GM)

Waardering deelge-
bied als totaal
• Relatief recente ont-
wikkelingsgeschiede-
nis en weinig gave ont-
ginningspatronen

Waardevolle ensembles en objecten
• MMC Scherpenberg
• Rijkskamp De Kuil

Waardevolle landschapsstructuren
• Doorgaande wegen als oude routes

Archeologische terreinen
• Urnenveld Kuiltjesweg/Hullenoord (mon.nr. 3203)

ruimtelijke waardering
• Bossfeer
• Afwisseling van brede en rechte doorgaande wegen (kaarsrechte Arnhem-
seweg), smalle en rechte bosontginningspaden en gebogen paden uit diverse 
perioden.
• De Albaplas, als verwijzing naar de zandwinning langs het kanaal
• Plaatselijk scherpe randen, zoals stuifduin bij Hulhorstweg en Wilmaweg

LIEr
d

Er
m

a
r

K
aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• Behoud rechte wegen als ontginningspatroon
• Behoud van voormalige heidepaden

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• Beschouw Arnhemseweg en Beekbergenseweg-Loenenseweg 
als structurerende en oriënterende assen
• Behoud bossfeer
• Propageer een verzorgd karakter van  recreatieterreinen: ge-
maaide bermen, groene omzoming, duidelijke hoofdentree
• Voorkom verrommeling en versnippering, heldere recreatieve in-
frastructuur
• Benoem beeldbepalende locaties en gebieden met aangepast 
welstandsbeleid

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• Vakantiehuisjes (Schalterdalweg 60 en 60a)
• Rijkskamp De Kuil (Kuiltjesweg 46)
• Arbeiderswoningen ‘Alba’ (Kanaal Zuid 422-432)
• Munitiemagazijncomplex (MMC) Scherpenberg 
(Kanaal Zuid 438)
• Oosterhuizerspreng
• Het cerviduct Woeste Hoeve zou op termijn een interessant cul-
tuurhistorisch object kunnen worden als typerende ingreep vanuit 
de natuurfilosofie aan het eind van de 20e eeuw, met een karakte-
ristieke vormgeving.

voor legenda, zie pagina 94



SB4

80

historische kenmerken
Occupatie
• Vroege bewoning met een 
aantal hoeves rondom de 
Vrijenbergweg (Grote Mod-
derkolk en Het Veenhuis)
• Kasteel Ter Horst als adel-
lijk slot en aanjager van de 
papierindustrie

Ontginningtijd en -structuur
• De lagere gronden direct 
ten oosten van De Grote 
Modderkolk waren vermoe-
delijk al vroeg in gebruik als 
hooiland. 
• De rechte ontginningsstruc-
tuur van de gronden ten noor-
den van de Hoofdweg wijzen op een planmatige 
ontginning met lanen, wellicht vanuit Ter Horst, van vóór 1750. Er liggen en-
kele losse hoeves, maar een groot deel is bebost. Tussen 1930 en 1965 wordt 
een groot deel van het bos omgezet in agrarisch land.
• Het oostelijk deel van Veldhuizen, ten noorden van de Hoofdweg en aan 
weerszijden van het Kieveen bestaat tot ca. 1870 uit heide.

Bijzondere elementen en objecten
• Kasteel Ter Horst en omliggend park met waterlopen, bos en lanen
• Veldhuizerspreng (1869-1872)
• Lanenstructuur Veldhuizen (17e-18e eeuw)
• Sprengen en molenbeken bij vml. Strobroekermolen en vml. Bovenste Molen
• Diverse bebouwing aan Hoofdweg
• Boerderijencluster aan Vrijenbergweg
• Kartonfabriek aan het kanaal als opvolger van de papiermolens (ca. 1921)
• Spoorlijn Apeldoorn-Dieren (1887)

ruimtelijke kenmerken
Verkaveling en waterlopen
• Onregelmatige, rechte ver-
kaveling in zuidoosten
• Regelmatige, rechte verka-
veling in het noordoosten

Wegenpatroon en ontsluiting
• Onregelmatig, recht wegen-
patroon
• Hoofdweg als dominante 
ontsluiting en barrière

Bebouwingsspreiding en bij-
zondere bebouwing
• Verspreide bebouwing van 
losse erven
• Lintbebouwing langs Hoofd-
weg, Voorsterweg en Boterweg.
• Industriële bebouwing langs het Kanaal

Landgebruik
• Zowel weiland als bouwland

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Afwisselend met grote open ruimten en bosjes.
• Grote invloed van bebouwingskernen- en linten
• Gradiënt van meer beslotenheid in de bosrand naar meer openheid richting 
het zuidoosten
• Meer kleinschalig karakter van buitenplaats Ter Horst

Reliëf en bodem
• Zandige, grindrijke veldpodzolgronden en gooreerdgronden richting de beek

vELdhuIZEn En TEr horST
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Cultuurhistorische 
waardering
Beschermde monumenten
• Coöperatiegebouw (Hoofd-
weg 92) (GM)
• Loenensebrug, Klabanus-
brug en Brugwachterswoning 
bij Klabanusbrug (Kanaal 
Zuid 482) (GM)
• Boerderij (Hoofdweg 84) 
(bp)
• Historische buitenplaats 
Ter Horst, met kasteel, oos-
telijk en westelijk bouwhuis, 
toegangshek en toegangs-
bruggen, ijskelder, hoender-
hok, oranjerie met schuurtje, 
tuinmuur, moestuin met kas, 
koude bakken en schutting, en 
historische tuin- en parkaanleg (Hoofdweg 72-78) (RM)
• Woonhuis (Molenallee 20) (RM)

Waardering deelgebied als totaal
• Voor een deel nog heldere ontginningsstructuur, enigszins vertroebeld door 
dominantie van de Hoofdweg met haar bebouwing

Waardevolle ensembles en objecten
• (Voormalige) papiermolens (locaties en sporen) en molenbeken
• Diverse bebouwing aan Hoofdweg
• Boerderijencluster aan Vrijenbergweg
• Kartonfabriek aan het kanaal als opvolger van de papiermolens

Waardevolle landschapsstructuren
• Veldhuizerspreng
• Lanenstructuur Veldhuizen
• Sprengen en molenbeken vml. Strobroekermolen en vml. Bovenste Molen

Archeologische terreinen
• Middeleeuws kasteel Ter Horst (mon.nr. 13157)

ruimtelijke waardering
• Weinig overzichtelijke structuur, hoewel deelterreinen een hel-
dere opzet kennen met lanen.
• Sterke afwisseling en gradiënt van bosrand naar beekdal
• Lange, robuuste lijnen van lanen en singels in open gebied

aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• Behoud openheid en doorzichten, afwisseling en gradiënt
• Behoud onverharde paden
• Behoud heldere opbouw Veldhuizer lanen (hoog opgesnoeid)
• Maak de beeklopen, sprengkoppen en voormalige locaties van 
watermolens beter zichtbaar

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• Voorkom verstedelijking van het gebied: geen verbreding van het 
bedrijventerrein langs het kanaal.
• Maak kasteel Ter Horst beter zichtbaar; voorkom achterkanten 
en zicht op geparkeerde auto’s. Landgoedbos buiten de doorzich-
ten sterk aanzetten met beplanting

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• Directiewoningen fa. Schut (Hoofdweg 113-115)
• Café (Hoofdweg 215)
• Villa (Vrijenbergweg 39)
• Boerderijen (Vrijenbergweg 4, 16-18, 17, 19, 31 en 50)
• Veldhuizerspreng
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historische kenmer-
ken
Oorspronkelijk beeld 
voor ontginning
• Het westelijke deel is 
reeds voor 1807 ontgon-
nen en kent al enkele 
hoeves en de Slatsmo-
lens. Omringd door hei-
de ligt hoeve Het Schaar  
met een beplant erf en 
omzoomd bouwland 
iets westelijk. De gron-
den langs de beek zijn 
ter hoogte van Ter Horst 
verkaveld en in gebruik 
als hooiland en tegen 
het latere kanaal ligt 
hoeve Het Kieveen met 
enkele bouwlanden. En-
clave Het Schaar is niet meer als zodanig 
herkenbaar, maar een omzoomd bouwland bij De Koerkamp nog wel.

Ontginningtijd en -structuur
• Gronden tussen de Slatsdijk en Eerbeeksedijk worden tussen 1830 en 1850 
ontgonnen richting het zuidoosten. Het terrein rondom de Broeksweg volgt 
tussen 1870 en 1900.

Bijzondere elementen en objecten
• Restanten Loenense Beek en Loenense Molenbeek
• Spoorlijn Apeldoorn-Dieren
• Oude paden Slatsdijk en Eerbeeksedijk
• Locatie van de voormalige Slatsmolens
• Oude bewoningsplekken als Het Schaar, Het Kieveen en de boerderij tegen 
de dorpsrand (Slatsdijk 13-15)

ruimtelijke kenmerken
Verkaveling en waterlo-
pen
• Vrij onregelmatige ver-
kaveling, bochtige we-
gen en grillig slotenpa-
troon

Wegenpatroon en ont-
sluiting
• Geen doorgaande rou-
tes, lokale ontsluiting 

Bebouwingsspreiding en 
bijzondere bebouwing
• Zuiveringsinstallatie 
Slatsdijk
• Bebouwing hoofdzake-
lijk aan ontginningswe-
gen gekoppeld, op oude 
plekken na.
• Camping De Marshoeve (Reuweg 51)

Landgebruik
• Vrijwel uitsluitend weiland

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Open tot half-open

Reliëf en bodem
• Zandige beekeerdgronden met enig micro-reliëf in het oude beekdal en 
gooreerdgronden aan weerszijden.

ZILvEnSE hooILandEn
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Cultuurhistorische 
waardering
Beschermde monumen-
ten
• geen

Waardering deelgebied 
als totaal
• Weinig hoge cultuurhis-
torische waarden, hoe-
wel het gebied als geheel 
een vrij gave landschap-
pelijke structuur kent, 
waarbij de openheid en 
onbebouwdheid refere-
ren aan de functie als 
hooiland

Waardevolle ensembles 
en objecten
• Papiermolens en molenbeken

Waardevolle landschapsstructuren
• Loenense beek, als opgeleide molenbeek
• Restant oude Loenense beek, herkenbaar in het slotenpatroon
• Voorsterweg, als historische doorgaande route
• Voor het Apeldoorns Kanaal, zie afzonderlijke paragraaf.

ruimtelijke waardering
• Overzichtelijke structuur met veel doorzichten
• Beperkt toegankelijk, waardoor rustig
• Van oorsprong kende het gebied meer kavelrandbeplanting

aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• Lage kavelrandbeplanting in beekdal stimuleren
• Zichtbaar maken van beeklopen, bijvoorbeeld een weg ter plaat-
se van een duiker versmallen met leuningen en/of hakhoutbeheer 
van beplanting langs de beken.

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• Bebouwing niet verder uitbreiden, of ten minste koppelen aan 
wegen (Slatsdijk of Eerbeeksedijk)
• Voorkom verrommeling van dorpsrand: beter inpassen van wa-
terzuivering en sportvelden, bv. door aanleg houtsingels, en een 
duidelijk begrensde, strakke dorpsrand, gekoppeld aan de Loe-
nense Beek.
• Voorkom doorsnijding van de hooilanden door nieuwe wegen: bij 
voorkeur een nieuwe weg langs de gemeentegrens in plaats van 
een aantasting van het beeld van de dorpsrand of van Ter Horst.

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• Boerderij (Slatsdijk 13-15)voor legenda, zie pagina 94
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historische kenmerken
Occupatie
• De enk kent in principe geen 
bebouwing tussen de dorpsrand 
en de enkwal. Op de rand van de 
heide stonden schaapskooien. 
Ter hoogte van de Dalenk ston-
den voor 1807 al enkele hoeves 
rondom sprengkoppen. 

Ontginningtijd en -structuur
• Voor of omstreeks 1500 ont-
staat een aaneengesloten com-
plex van bouwlanden, dat gelei-
delijk wordt opgehoogd door het 
opbrengen van mest en heide-
plaggen

Bijzondere elementen en objec-
ten
• Sprengkoppen, molenbeken en vml. papiermolen en korenmolen
• Diverse boerderijen uit 1832-1870, onder andere aan De Laak en de Dalenk
• Enkwal op de grens van de enk met de heidegronden en het Loenense Bos.
• Recreatieve aantrekkingskracht van Loenen: enkele vakantiehuizen

ruimtelijke kenmerken
Verkaveling en waterlopen
• Zeer onregelmatige en grillige 
wegen- en kavelstructuren

Wegenpatroon en ontsluiting
• Doorgaande uitvalswegen: 
Beekbergenseweg, Eerbeekse-
weg en Groenendaalseweg

Bebouwingsspreiding en bijzon-
dere bebouwing
• Verspreide bebouwing aan we-
gen
• Voormalige Hunekampsmolen 
en Zilvense Korenmolen

Landgebruik
• Voornamelijk weiland met en-
kele bouwlanden.
• Natuurontwikkeling langs Zilvense Broekbeekje.

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Half-open door veel erfbeplanting en coulissen vanuit bosrand

Reliëf en bodem
• Hoge zwarte enkeerdgronden.
• Goed zichtbare glooiing

dE EnK van LoEnEn En ZILvEn
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Cultuurhistorische waardering
Beschermde monumenten
• geen

Waardering deelgebied als totaal
• Gave structuur als bouwland-
complex

Waardevolle ensembles en ob-
jecten
• Sprengen en molenbeken in 
relatie tot Hunekampsmolen en 
Zilvense Korenmolen

Waardevolle landschapsstructu-
ren
• Oude padenpatroon vanuit het 
dorp naar de vml. heidegronden, 
zoals Droefakkers en Schepers-
weg
• Sprengkoppen
• Enkwal rondom de enk van Loenen en Zilven (zie volgend deelgebied).

ruimtelijke waardering
• Contrast tussen gesloten bos en openheid van de enk.
• Doorzichten over de enk, o.a. op de kerk van Loenen
• Hoogteverschillen

d
E En

K
 va

n
 Lo
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 ZILvEn

aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• Zichtbaar maken van de enkwal en zo mogelijk als grenswal ge-
bruiken.

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• Versterk bosrand als gesloten grens van de enk
• Behoud openheid, doorzichten en omkadering enk: verwijder sto-
rende gebouwtjes en beplanting; zo min mogelijk wegbeplanting of 
zware erfbeplanting
• Benut uitzicht op enk vanuit gesloten bosrand
• Let op vormgeving paardenweiden op de enk

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• Zilvense korenmolen (Eerbeekseweg 130-132)
• Hunekampsmolen (Imbosweg 30)
• Vakantiehuisje (Groenendaalseweg, zonder nummer)
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historische kenmerken
Oorspronkelijk beeld voor ont-
ginning
• Grootschalig heideveld met 
karresporen en resten van 
delfstofwinning
• Het Loenense Bos (rondom 
Droefakkers)

Ontginningtijd en -structuur
• Na 1900 komt bebossing 
op gang, met name rondom 
Loenense Bos (o.a. Groenou-
we) en in het westen rondom 
de Groenendaalseweg, bij 
Rijsvoorde, Hoeve Delle en 
Raamberg. 
• De overgebleven heidevel-
den worden omstreeks 1932 
geveild of door de gemeente 
ingezet voor de werkverschaffing en ontwikkeling 
van een recreatief aantrekkelijk gebied. De agrarische enclaves bij Groenen-
daal ontstaan tussen 1934 en 1957 als één van de laatste (heide)ontginnin-
gen in dit gebied. 

Bijzondere elementen en objecten
• Markeverleden herkenbaar aan grootschaligheid, weinig bebouwing en 
naam.
• IJkbasis op de Zilvense heide
• Landgoed Groenouwe
• Veldhuizer- en Vrijenbergerspreng
• Padenstructuur in het zuiden: gebogen parkway door de heidevelden
• Erebegraafplaats Loenen met landschappelijke aanleg, poortgebouw en ka-
pel
• Enkwal op de grens van de eng met de heidegronden en het Loenense Bos.
• Tolhuis in relatie tot aanleg 19e eeuwse straatwegen

ruimtelijke kenmerken
Verkaveling en waterlopen
• Onregelmatige verkaveling 
met slingerende oude heide-
paden en nieuwe parkways, 
afgewisseld door rechte bos-
paden op lager niveau

Wegenpatroon en ontsluiting
• Groenendaalseweg als door-
gaande weg.
• Afgesloten of doodlopende 
wegen.

Bebouwingsspreiding en bij-
zondere bebouwing
• Vrijwel geen bebouwing, 
hooguit in bosrand rondom 
Loenen
• Boerderijtje op de Loener-
mark tegen de Ringallee
• Schaapskooi 

Landgebruik
• Bos en natuurgebied

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Zeer gesloten bosgebied met enkele zeer open heidevelden, en open land-
bouwgronden bij Groenendaal.

Reliëf en bodem
• Zandige Haar- en holtpodzolgronden en plaatselijk grote hoogteverschillen 
door vml. stuifduinen.
• Reliëf plaatstelijk goed zichtbaar, met name op heidevelden

LoEnErmarK
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Cultuurhistorische 
waardering
Beschermde monumenten
• IJkbasis Zilvense heide (GM)
• Mausoleum Groenouwe (Im-
bosweg, bij nr. 48) (RM)
• Tolhuis (Groenendaalseweg 
90) (RM)
• Ereveld Loenen (Groenen-
daalseweg 62-64) (GM)

Waardering deelgebied als to-
taal
• Waardevolle grote eenheid
• Planmatige structuur als 
landschapspark, dat thans 
nog gaaf aanwezig is.

Waardevolle ensembles en 
objecten
• Landgoed Groenouwe
• Landschapspark Loenermark (o.a. parkwegen)

Waardevolle landschapsstructuren
• Oude heidepaden
• Enkwal rondom de enk van Loenen en Zilven

Archeologische terreinen
• Grafheuvel Loenense Bos/Kraaiennest (mon.nr. 156) (RM)
• Grafheuvel Loenense Bos/Zilvense Heide (mon.nr. 12714)
• Frankisch grafveld Beekbergerweg/De Vrienborch/Vrijenberg (mon.nr. 3270)
• IJzerkuil Dichte Gat/Groenendaalseweg (mon.nr. 12713)

ruimtelijke waardering
• Overzichtelijke (wegen)structuur van rechte wegen in noord-oostelijke rich-
ting (georiënteerd vanuit Loenen).

Lo
En

Er
m
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K
aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• Behoud rechte wegen als ontginningspatroon
• Behoud van voormalige heidepaden
• Beschouw Landgoed Groenouwe als samenhangende eenheid
• Behoud Loenermark als grote eenheid, verwijzend naar gemeen-
schappelijke markegronden
• Beschouw het zuidelijke deel van de Loenermark als ontworpen 
cultuurlandschap, als geheel van heide, bos, wegen en grindgaten

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• Voorkom barrièrewerking van Groenendaalseweg voor recrean-
ten; doorzicht vanaf weg op heide bij Ramenberg

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• Uitzichttoren De Vrijenberg (Beekbergerweg 52)
• Veldhuizer- en Vrijenbergerspreng

Nader onderzoek
• Landgoed Groenouwe zou verder op samenhang en gaafheid 
kunnen worden onderzocht, aangezien de staat van o.m. de tuin-
aanleg, de garage, de tuinmanswoning, het zwembad en de golf-
banen thans niet kon worden beoordeeld.
• Verdere studie naar het landschapsplan voor de Loenermark kan 
inzicht geven in de bedoelingen en gevolgen van dit plan.
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historische kenmerken

Occupatie
• Middeleeuwse agrarische enclave en pleisterplaats 
op kruising van doorgaande wegen bij Woeste Hoe-
ve, nabij natuurlijk ven.
• Eerste huis met erf en bouwland bestond reeds 
voor 1832 bij Groenendaal en de hoeveelheid be-
bouwing is geleidelijk uitgebreid. Voor de aanleg van 
de A50 lag aan de Arnhemseweg bij Groenendaal 
een truckerscafé.

Ontginningtijd en -structuur
• De bebossing van de heide rondom Woeste Hoeve 
vindt voor 1870 plaats in aansluiting op het Deeler-
woud.
• De ontginning van de twee grote open, agrarische 
velden bij Groenendaal vind tussen 1934 en 1957 
plaats.

Bijzondere elementen en objecten
• Pleisterplaats Woeste Hoeve, als herberg met 
boomgroep aan de Arnhemseweg
• Herdenkingmonument voor de fusillering van 117 
mensen in de Tweede Wereldoorlog.
• Boswachterswoning aan de Woeste Hoefweg

ruimtelijke kenmerken

Verkaveling en waterlopen
• Onregelmatige verkaveling en geen water.

Wegenpatroon en ontsluiting
• Oude Arnhemse weg als vml. hoofdverbinding

Bebouwingsspreiding
• Losse bebouwing bij Woeste Hoeve
• Bebouwingslint aan weg bij Groenendaal

Bijzondere bebouwing
• Herberg De Woeste Hoeve

Landgebruik
• Enkele akkers als enclave in het bos

Ruimtelijkheid (open-gesloten)
• Enkele kleine, omsloten ruimtes bij Woeste Hoeve
• Gesloten erfbeplanting bij Groenendaal

Reliëf en bodem
• Zandige Haar- en holtpodzolgronden en bij Woeste 
Hoeve Hoge zwarte enkeerdgronden

WoESTE hoEvE En GroEnEndaaL

voor legenda, zie pagina 63 voor legenda, zie pagina 64
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Cultuurhistorische waardering
Beschermde monumenten
• De Woeste Hoeve (Oude Arnhemseweg 292) (GM)

Waardering beide deelgebieden als totaal
• De Woeste Hoeve is als enclave nog herkenbaar 
en verbonden aan de Oude Arnhemseweg.
• In Groenendaal zijn geen elementen die verwijzen 
naar de ontwikkelingsgeschiedenis. 

Waardevolle ensembles en objecten
• Ensemble van De Woeste Hoeve als pleisterplaats 
aan de Arnhemseweg

Waardevolle landschapsstructuren
• Restanten van oude routes bij Woeste Hoeve

ruimtelijke waardering
• Open ruimten bij Woeste Hoeve
• Sterk doorsneden door A50
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aanbevelingen
Versterking van cultuurhistorische waarden
• Behoud van De Woeste Hoeve als pleisterplaats aan de Arnhem-
seweg, en in relatie tot de (voormalige) agrarische enclave

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• Behoud openheid velden rondom De Woeste Hoeve en Groe-
nendaal
• Geen verdere uitbreiding van de enclave Groenendaal met be-
bouwing.

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

voor legenda, zie pagina 94
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historische kenmerken
Oorspronkelijk beeld voor ontginning
• Grotendeels onontgonnen heide-
gronden in eigendom van de marke.

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

Bijzondere elementen en objecten
• Ophaal- en draaibruggen
 - Brug A1: vaste, betonnen brug met doorvaarthoogte > 5,00 m
 - Veldwegbrug: vaste, betonnen brug
 - Woudwegbrug: stalen ophaalbrug (in 1997 gerenoveerd) 
 - Oosterhuizerbrug: vaste, betonnen brug
 - Brug A50: vaste betonnen brug met doorvaarthoogte > 5,00 m
 - Scherpenbergerbrug: stalen ophaalbrug
 - Loenense brug: stalen ophaalbrug met betonnen val, 
   bovenbouw intact
 - Klabanusbrug: stalen ophaalbrug
 - Zilvense brug: vaste betonnen brug
• Brugwachterswoningen (ca. 1875-1880)
• Bedrijfsgebouwen gerelateerd aan kanaal: vml. Alba Steenfabriek
• Jaagpad (oost) en weg (west)

ruimtelijke kenmerken
Verkaveling en waterlopen
• De Oude/Beekbergense Beek en 
Loenense Beek zijn onder het kanaal 
door geleid.

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

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

Bijzondere bebouwing
• Voormalige kurkfabriek, zuivelfabriek en zandsteenfabriek, en nog bestaan-
de kartonfabriek

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

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

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

hET aPELdoornS KanaaL

voor legenda, zie pagina 63 voor legenda, zie pagina 64
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Cultuurhistorische waardering
Beschermde monumenten
• Brugwachterswoning bij Woudweg-
brug (GM, Kanaal Zuid 268)
• Brugwachterswoning bij Klabanus-
brug (GM, Kanaal Zuid 482)
• Scherpenbergerbrug (GM)
• Loensense Brug (GM)
• Klabanusbrug (GM)
• Woudwegbrug (GM)

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

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

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

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

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken
• gelijksoortige hekken bij de kruisende beken
• voorkom bebouwing langs het kanaal: geen nieuwe bebouwing 
aan oostzijde, compacte terreinen aan westzijde
• eventuele nieuwbouw langs kanaal oriënteren op kanaal: het ka-
naal als voorkant zien voor ontwikkelingen, in plaats van achter-
zone.

Suggesties voor aanvullend te beschermen objecten
• het kanaal als geheel inclusief sprengen (als beschermd gezicht) 
i.p.v. losse elementen (bijvoorbeeld ook duikers onder het kanaal)
• Arbeiderswoningen ‘Alba’ (Kanaal Zuid 422-432)
• Wasserij De Lelie (Klarenbeekseweg 13)

voor legenda, zie pagina 94
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hoge waardering
Positieve waardering
Indifferente waardering

Cultuurhistorische waardering 
van de deelgebieden.

monumenten in het plange-
bied (gemeentelijk in paars 
en rijksmonumenten in 
oranje).
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WaardErInG.

Beschermde monumenten.
In het plangebied zijn een aantal objecten aangewezen als rijksmonument 
of gemeentelijk monument, zoals in het vorige hoofdstuk per deelgebied 
zijn aangegeven. Enkele grafheuvels zijn als archeologisch monument be-
schermd. Kasteel Ter Horst en het omliggende park zijn als historische bui-
tenplaats opgenomen in het landelijk monumentenregister. Buitenplaats Het 
Spelderholt en Erebegraafplaats Loenen zijn als gebied opgenomen in de 
gemeentelijke monumentenlijst. Voor een overzicht van de beschermde mo-
numenten, zie de bijlagen.

algemene cultuurhistorische waardering.
De dorpsclusters van Beekbergen en Loenen nemen op de oostelijke stuw-
walhelling van de Veluwe een voorname positie in. De dorpen hebben nog 
een vrij gave opbouw, qua bebouwingsstructuur, wegenpatroon en situering 
op de flank tussen de voormalige bouwlanden en hooilanden langs de beek-
lopen. De landbouwkundige gradiënt van de hogere woeste gronden via de 
enk en het dorp naar de hooilanden en lagere heidevelden is in de omgeving 
van de twee dorpsclusters goed afleesbaar.

Het gebied kent een grote diversiteit aan karakteristieke elementen binnen 
vier samenhangende systemen, waarvan de relatie tot de ontwikkeling van 
het landschap afleesbaar is:
• Agrarische exploitatie en ontginning
• Industriële benutting van de beken
• Apeldoorns Kanaal
• Recreatielandschap 
Deze vier systemen zijn kenmerkend voor het plangebied en in veel gevallen 
op exemplarische wijze aanwezig. Dat betekent niet dat alle elementen in 
gave toestand verkeren of regionaal zeldzaam zijn, maar dat de gezamenlijke 
aanwezigheid een meerwaarde levert aan onder meer de afleesbare ontwik-
kelingsgeschiedenis en identiteit van de dorpen.

Daarnaast bevat het plangebied enkele overige bijzondere elementen, die 
bijvoorbeeld vanwege de landelijke zeldzaamheid, interessant zijn, zoals de 
ijkbasis op de Zilvense heide of historische handelsroutes.

6
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archeologische elementen.

Papierfabricage.

recreatieve elementen.

agrarische elementen.

apeldoorns Kanaal.

diverse, overige elementen.Cultuurhistorische waardering.

Waardering hoog

In dit onderzoek toege-
voegd als waardevol

Waardering positief
Waardering indifferent
archeologische locatie 
(amK-kaart)

Wettelijk beschermd
Ensemble

Lijnen en objecten

vlakken
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Waardering bebouwing
Het onderzoeksgebied kent een gevarieerde bebouwing, ontstaan onder 
grote invloed van het aanwezige natuurschoon. De omgeving vormt een mix 
tussen het oorspronkelijke agrarische cultuurlandschap, latere ontginningen 
en natuurgebieden die door goede verbindingen met name aantrekkelijk zijn 
voor wonen en recreëren. Het gebied wordt wat betreft bebouwing gedomi-
neerd door vrijstaande woningen in diverse typen en voorzieningen gericht op  
gezondheid, toerisme en verblijfsrecreatie. 

De waardering van de bouwkundige objecten en structuren is uitgevoerd vol-
gens de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek. De gehele gebouwenpopu-
latie is daarbij onderverdeeld in: beschermde monumenten, waardevolle en 
indifferente objecten. Deze groepen refereren aan de gebruikelijke classifica-
tie van hoge, positieve en indifferente monumentwaarden. Alleen waardevolle 
panden zijn individueel voorzien van een waardestelling aan de hand van de 
criteria gaafheid en zeldzaamheid. Monumenten zijn voorafgaand aan de be-
scherming al gewaardeerd en indifferente bebouwing scoort in beginsel laag 
of geheel niet op de verschillende deelwaarden.

Voor het overgrote deel van de bebouwing – en met name voor de boerde-
rijen – is het inzicht in de cultuurhistorische waarden niet compleet. Voor een 
volledig beeld en een evenwichtige beoordeling dient bij de waardering niet 
alleen het exterieur, maar ook de constructie, het interieur en de erfindeling 
en –bebouwing betrokken te worden. Vanwege het ontbreken van substanti-
ele architectuurhistorische kwaliteiten en een relatief lage ouderdom zijn een 
groot aantal boerderijen gekwalificeerd als indifferent. Via vergelijking van het 
kadastrale minuutplan met de huidige verschijningsvorm konden wel een aan-
tal in potentie oudere boerderijen gelokaliseerd worden. Een hogere ouder-
dom kan in deze gevallen gezien worden als een indicator voor de zeldzaam-
heidswaarde. 

Vanwege de geringe ouderdom en het ontbreken van referenties en een alge-
meen geaccepteerde waarderingssystematiek, is de na 1965 gerealiseerde 
bebouwing in zijn geheel als indifferent gewaardeerd.
Naast individuele objecten zijn een aantal ensembles met een gemeenschap-
pelijke karakteristiek te onderscheiden. Binnen deze ensembles stijgen de 
individuele objecten niet boven de middelmaat, maar vanwege de samen-
hang in situering, functie en architectuur en een sterke verbondenheid met de 
ontwikkeling van de streek zijn zij zeker waardevol te noemen. 
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adres, naam functie
alg historie ensemble architectuurhistorie bouwhistorie gebruikshistorie

g z g z g z g z g z
Achterste Kerkweg 75 boerderij •• •• •••
Beekbergerweg 52 uitkijktoren • • •• • ••
Bosjeslaan 11 boerderij •• •• •••
Eerbeekseweg 130-132 Zilvense korenmolen • •• • • •
Engeland 15 boerderij •• •• •••
Engeland 19 boerderij •• •• •••
Engelanderweg 50 boerderij •• •• •••
Engelanderweg 47 boerderij •• •• •••
Groenendaalseweg, ongenum. vakantiehuisje • • • •• • • •
Het Oude Veen 10 boerderij •• •• •••
Het Oude veen 12-14 boerderij •• •• •••
Het Oude Veen 18 boerderij •• •• •••
Het Oude Veen 8 boerderij •• •• •••
Het Pompje 10 boerderij •• •• •••
Het Pompje 8 boerderij •• •• •••
Hoofdweg 113-115 directiewoningen • • • •• • • • •
Hoofdweg 215 cafe • •• •• • • •
Imbosweg 30 Hunekampsmolen •• ••
Kalverwei 14 boerderij •• •• •••
Kalverwei 6 boerderij •• •• •••
Kanaal Zuid 422-432 arbeiderswoningen • •• •• •• • • • ••
Kanaal Zuid 438 mmc de Scherpenberg ••• • ••• •• •• •• •• •• •• ••
Kuiltjesweg 46 rijkskamp De Kuil • • •• •• • • • • • ••
Molenberg 42 boerderij •• •• •••
Molenberg 44 boerderij •• •• •••
Ruggeweg 36 boerderij •• •• •••
Schalterdalweg 60 vakantiehuisje • • • • •
Schalterdalweg 60a vakantiehuisje • • • • •
Slatsdijk 13-15 boerderij •• •• •••
Tullekensbocht 3 boerderij •• •• •••
Vrijenbergweg 16-18 boerderij •• •• •••
Vrijenbergweg 17 boerderij •• •• •••
Vrijenbergweg 19 boerderij •• •• •••
Vrijenbergweg 31 boerderij •• •• •••
Vrijenbergweg 39 villa
Vrijenbergweg 4 boerderij •• •• •••
Vrijenbergweg 50 boerderij •• •• •••
Wilmalaan 25 villa • • •• ••• •• •• • • ••
Wilmalaan 27 vakantiehuis • • •• ••• •• •• • • ••
Wittekruisweg 12 boerderij •• •• •••
Wittekruisweg 22 boerderij •• •• •••
Wittekruisweg 27 boerderij •• •• •••
Wittekruisweg 28 boerderij •• •• •••
Wittekruisweg 33 boerderij •• •• •••
Wittekruisweg 35 boerderij •• •• •••
Wittekruisweg 37 boerderij •• •• •••

 



Buitengebied Apeldoorn - Beekbergen & Loenen

97

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

• Ensemble van de Loenense Molenbeek, als samenhangend complex van 
papiermolens (tevens Middelste Molen en Achterste Molen ten oosten van 
het kanaal), opgeleide molenbeken en sprengkoppen, voor een groot deel 
gelegen ten westen van het kanaal. Het complex is van belang vanwege de 
samenhang tussen: 
- de molenrestanten en locaties van voormalige molens: 
 Hunekampsmolen, Zilvense Korenmolen, Grote en Kleine 
 Slatsmolen, Strobroeksmolen en Bovenste Molen.
-  De Loenense Beek met zijlopen, waterwerken (aquaduct) en 
 sprengkoppen
-  Kasteel Ter Horst, vanwege de historische relatie met de molens wat 
 betreft eigendom en landsheerlijke rechten.
-  Het dorp Loenen in relatie tot de beek
- De aanwezigheid van de kartonfabriek aan het kanaal
- De directiewoningen van fa. Schut aan de Hoofdweg
• Binnen het ensemble van de Loenense Molenbeek ligt het gebouwde en-
semble rondom de (voormalige) Achterste Molen en de nog functionerende 
(restanten van de) Middelste Molen (zie rapport Het Woud). 

< Waardevolle objecten, aanvullend op reeds beschermde objecten.
relatieve waardering: • indifferent, •• positief, •••  hoog
G = gaafheid; Z = zeldzaamheid

• Ensemble van de Oude of Beekbergense Beek, als samenhangend com-
plex van papiermolens, opgeleide molenbeken en sprengkoppen, voorname-
lijk gelegen ten westen van het kanaal. De Tullekensmolen, Ruitersmolen en 
Gasthuismolen behoren tot dit ensemble, inclusief de daarbij gelegen ele-
menten, zoals sluizen, stuwen en molenkolken (de wijer). Daarnaast zouden 
arbeiderswoningen of directiewoningen (Ruiterserve) aan de aanwezigheid 
van deze industrie gekoppeld kunnen worden.

• Ensemble van het Apeldoorns Kanaal, vanwege:
-  de goed afleesbare ontwikkelingsgeschiedenis en als gaaf bewaard
 voorbeeld van de vele 19e eeuwse kanalen in Nederland.
-  de unieke samenhang (voor een kanaal) met het landschap, i.c. met 
 de ligging t.o.v. de stuwwal en voeding door middel van sprengen.
-  betekenis voor de ontsluiting en (industriële) ontwikkeling van de 
 regio, en de industriële objecten langs het kanaal, zoals het terrein 
 van de voormalige kurkfabriek bij Oosterhuizen, de restanten en 
 waterplas van de kalkzandsteenfabriek Alba, wasserij De Lelie en de 
 kartonfabriek.
-  de samenhang van het kanaal met de ondergrond, zichtbaar in de 
 aanwezigheid van kades.
-  de samenhang van het kanaal met de bruggen met bijbehorende  
 brugwachterswoning, in samenhang met wegen, jaagpad en 
 beplanting, en eventueel latere kernvorming rond kruispunten.
-  de samenhang van het kanaal met waterlopen: beken die via duikers 
 onder het kanaal zijn geleid en achtergelegen molen voedden; 
- alsmede de Oosterhuizerspreng, Veldhuizerspreng en 
 Vrijenbergerspreng die het kanaal van water voorzien, inclusief de 
 watervallen en duikers; 
-  de recreatieve aantrekkingskracht van de watervallen in de 20e eeuw 
 en de daaraan gekoppelde bouw van een uitzichtstoren annex 
 pension aan de Beekbergenseweg. 
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Samenhangende elementen als 
cultuurhistorische ensembles.
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• Ensemble van de dorpskern van Oosterhuizen vanwege de bewaard ge-
bleven dorpstructuur en –bebouwing, de spin-vormige structuur als verwijzing 
naar het ontstaan op een knooppunt van routes, de aanwezigheid van de 
school met onderwijzerswoning en het grote aantal historische boerderijen.

• Ensemble van vier oude boerderijen aan de Wittekruisweg (van voor 
1832), nrs. 27, 28, 33, 35 en 37, vanwege de clustering naast elkaar en de 
ligging aan de enk.

• Ensemble van kort na 1930 tot stand gekomen woonbebouwing langs de 
Hoofdweg, tussen de Boterweg en Kanaal-Zuid, vanwege de samenhang in 
de vormgeving en positionering.

• Ensemble van landgoed Groenouwe, vanwege de karakteristieke ontwik-
keling als particuliere buitenplaats in het begin van de 20e eeuw en de ligging 
in het landschap, gebruikmakend van de hoogteverschillen en het water, als-
mede de betrokkenheid van architect A. Broese van Groenou bij het geheel. 
Tot het ensemble behoren onder meer het mausoleum met zitbanken, de 
restanten van het hoofdhuis, terras en de tuinaanleg, de voormalige garage 
en tuinmanswoning, het zwembad met restanten van de glijbaan, brug en 
aan- en afvoerkanalen naar de sprengbeek, de parkaanleg met voormalige 
tennisbanen en golfbaan en restanten van een prieel, en Het Stekje.

• Ensemble van Het Spelderholt als historische buitenplaats bestaande uit 
een landhuis met koetshuis, portierswoning, prieel, toegangslaan, parkaan-
leg met zichtassen op het huis en terrastuin, alsmede als rijksproefstation 
voor pluimvee met karakteristieke, parallel gesitueerde kippenschuren, ortho-
gonaal padenstelsel, voormalig laboratoriumgebouw en  maalderijgebouw. 
Het ensemble is van waarde vanwege de relatie van stichter L.F. Teixeira 
de Mattos met de ontginning van het Spelderholt en de stad Apeldoorn, de 
betrokkenheid van architecten F.N.J. Haitsma Mulier en A.H. Wegerif en 
landschapsarchitect L.A. Springer, vanwege de architectonische kwaliteiten 
van het landhuis en de bijgebouwen, hun situering in het landschap, op de 
rand van de voormalige heidegronden, de karakteristieke ontwikkeling van 
het proefstation in de landbouwkundige ontwikkeling van Nederland, en de 
rol in de Tweede Wereldoorlog, o.m. als kwartier van A. Seys Inquart en later 
Prins Bernhard. Daarnaast zijn de betrokkenheid van de Heidemij en diens 

vernieuwing van de ontginningsmethode, alsmede het rijksinstituut voor land-
bouwkundig onderzoek van belang.

• Ensemble van Kasteel Ter Horst als historische buitenplaats met omgracht 
hoofdhuis, voorplein met aan weerszijden bouwhuizen en toegangsbrug, tuin- 
en parkaanleg met lanen (Molenallee), vijverpartij met zichtas op de kerk van 
Loenen, oranjerie met vml. bloementuin, moestuin met schutting, kas, koude 
bakken en boomgaard, toegangshek aan het begin van de oprit, hoenderhok, 
tuinmuur met poorten, en ijskelders. Ter Horst is als buitenplaats van grote 
waarde, vanwege de ouderdom van de bewoningsplek en het 16e eeuwse 
hoofdgebouw met spijker, vanwege de (grotendeels formele) tuin- en park-
aanleg met lanen en zichtassen op het huis, en de functioneel-ruimtelijke sa-
menhang van de verschillende onderdelen op de buitenplaats, vanwege de 
bewoning door familie Hackfort en hun relatie tot het dorp Loenen, de papier-
molens en de Loenermark, en vanwege de betrokkenheid van landschapsar-
chitect L.A. Springer in het begin van de 20e eeuw. 

• Ensemble van de (voormalige) militaire complexen Scherpenberg met 
naastgelegen (tijdelijke) oefengebied en Veldhuizen. Deze terreinen met een 
functionele stedebouwkundige opzet, introvert en verborgen karakter, en ge-
lijkvormige gebouwen naar standaardontwerpen zijn van cultuurhistorische 
waarde, vanwege de relatie tot de IJssellinie en de aanwezigheid van mili-
tairen op de Veluwe, vanwege de militaire ontwikkelingen in de Koude Oor-
log, vanwege de specifieke functie als munitieopslag of mobilisatiecomplex, 
en vanwege de steeds groter wordende zeldzaamheid (door amovering van 
de gebouwen op de ca. 100 soortgelijke terreinen in Nederland). Kenmer-
kend voor het mobilisatiecomplex Scherpenberg is de degelijke afrastering 
en klinkerverharding, verlichting van de wegen en van elke munitiebunker, de 
hoefijzervormige wallen rondom de bunkers, de bebouwingen, en het gedeel-
telijke behoud van een natuurlijke beplanting en terreinglooiing, alsmede de 
verwantschap met de andere mobilisatiecomplexen in Nederland.

• Ensemble van landgoed Bruggelen als bosontginning met rationeel paden-
patroon in relatie tot de houten villa met schuur, klein arboretum en houtves-
terswoning aan het Engelanderholt, vanwege de vroege bosontginning, het 
markante padenpatroon en de relatie met de karakteristieke bebouwing.
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uitspanning ‘de Woeste hoeve’ aan de oude arnhemseweg 292, karakteristiek gelegen 
aan de weg, met links de oorspronkelijke toegang van de koetsen en rechts (buiten 
beeld) een oud paardekastanjebosje.

de landschappelijke aanleg van het heide- en bosgebied, met het oog op een recreatieve 
bestemming, van het zuidwestelijke deel van de oorspronkelijke Loenermark, dat thans 
nog deze naam draagt en door het Gelders Landschap wordt beheerd.



Buitengebied Apeldoorn - Beekbergen & Loenen

101

• Ensemble van de lanen bij Veldhuizen als karakteristieke agrarische ont-
ginning, vermoedelijk in 17e of 18e eeuw vanuit kasteel Ter Horst, in 19e eeuw 
uitgebreid in noordelijke en oostelijke richting, als landschappelijk samenhan-
gend complex van rechte wegen, met dwars daarop parallelle dwarswegen, 
allen van laanbomen voorzien, thans typisch hoog opgekroond; verspreid 
enkele boerderijen; waarbij de landerijen historisch gezien afwisselend in ge-
bruik waren als bouwland of bosperceel. De aanleg van het magazijncomplex 
‘Veldhuizen’ heeft in de 20e eeuw afbreuk gedaan aan de samenhang en hel-
derheid van het gebied.

• Ensemble van de voormalige herberg De Woeste Hoeve als pleisterplaats 
aan de doorgaande Arnhemseweg, in relatie tot de weg, de stopplaats en de 
agrarische enclave met landbouwgronden en later gebouwde boswachters-
woning, vanwege de ouderdom van de pleisterplaats.

• Ensemble van landschapspark Loenermark als karakteristiek exploitatie-
project door de Nederlandse Heidemaatschappij in het kader van de werkver-
schaffing, met oog specifiek voor het landschapsschoon van het onontgonnen 
heidegebied met grote hoogteverschillen in het kader van het recreatief ge-
bruik. De samenhang van grind- en leemgaten, gebogen parkwegen, rechte 
bospaden en heiderestanten is van waarde als resultante van een landschap-
pelijk plan, waarvoor mogelijk landschapsarchitect Pieter Wattez advies heeft 
geleverd.

• Ensemble van recreatieterreinen en gezondheidsinstellingen op een 
deel van de voormalige Lierdermark, ten zuiden van Beekbergen. Het com-
plex omvat enkele cultuurhistorisch interessante en waardevolle elementen, 
die karakteristiek zijn voor de recreatieve ontwikkelingen in de eerste helft 
van de 20e eeuw, zoals buitenplaats Rauwenhul, sanatorium Immendaal, va-
kantiekolonie Troelstraoord, rijkskamp De Kuil, hotel Wipselberg, kinderkamp 
Zonneschijn en diverse vakantiewoningen. Het gebied is als ensemble inte-
ressant vanwege de samenhangende ontwikkeling, de concentratie bij Beek-
bergen en het diverse scala aan karakteristieke bestemmingen.  

> het lanenstelsel bij veldhuizen.
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hoge waardering
Positieve waardering
Indifferente waardering

ruimtelijke waardering van de 
deelgebieden.

de erven in het buitengebied liggen ruimtelijk op afstand van 
elkaar en vormen doorgaans geen lintbebouwing. uitzonde-
ring vormt de bebouwing langs de doorgaande wegen, zoals 
de hoofdweg, voorsterweg, de dorpsbebouwing van ooster-
huizen en kleine rijen met villawoningen in de bosrand, zoals 
aan de hulleweg of de hulhorstweg. In open gebied heeft het 
de voorkeur dat erven op enige afstand van elkaar liggen, 
zodat de openheid vanaf de weg ervaren kan worden.

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

veel voorkomende op-
bouw van het agrarische 
erf.
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Waardering ruimtelijke aspecten.
Het cultuurlandschap is goed afleesbaar met duidelijke overgangen, sterke 
contrasten en een fraaie positionering van de dorpen in open gebied. Het 
plangebied kent drie belangrijke ruimtelijke sferen: het bos-, het dorps- en het 
agrarische karakter. 

Het bosgebied valt uiteen in de onbebouwde delen van het Spelder- en Enge-
landerholt en de Loenermark, en de bebouwde delen van de Lierdermark. Het 
onbebouwde bos kenmerkt zich door waardevolle grote eenheden, waar een 
duidelijk onderscheid is tussen bospaden en verharde doorgaande wegen. 
In het bebouwde bos is een hiërarchie in het wegenpatroon minder aanwe-
zig, waardoor het moeilijker is om te oriënteren. Dit deel van de Lierdermark 
is sterk versnipperd en doorsneden door de snelweg. Het ontbreekt bij de 
bebouwing veelal aan architectonische kwaliteit, enkele (vaak oude) objecten 
uitgezonderd. De grote schaal van de Loenermark verwijst daarmee nog naar 
het markeverleden. 

Het dorpskarakter omvat de dorpen met de enken en beken, en zij kennen 
een hoge ruimtelijke kwaliteit. De bebouwing kent veelal een hoge architec-
tonische kwaliteit met rijkelijk van beplanting voorziene erven. Door de aan-
wezigheid van doorzichten over de enk en een scherpe bosrand is oriëntatie 
goed mogelijk. De dorpen voorzien het gebied van de belangrijkste identiteit, 
hoewel enkele recreatieve elementen buiten de dorpen landelijke bekendheid 
genoten en genieten.

Het agrarische karakter uit zich in het Beekbergense Broek, bij de Zilvense 
Hooilanden en enigszins in het lanengebied van Veldhuizen. Hoewel uit de 
aanwezigheid van boerderijen de grondgebonden en functionele samenhang 
met het landschap nog blijkt, is er al veel sprake van burgerwoningen en - in 
mindere mate - kleinschalige bedrijvigheid. De verrommeling van erven vormt 
hier op termijn een gevaar, zodat erfbeplanting en lage of transparante kavel-
randbeplanting gestimuleerd zou moeten worden.
De doorsnijding van de snelwegen ligt gesuperpositioneerd ten opzichte van 
het landschap: er vindt relatief weinig interactie plaats. Wel vormen boven-
lokale verbindingen als de snelweg, het kanaal en het spoor barrières voor 
lokaal verkeer. Langs de westelijke, doorgaande weg van het kanaal breidt de 
bedrijvigheid georiënteerd op het kanaal geleidelijk uit.

In de ruimtelijke opbouw zijn de bossen en bosranden in hoofdzaak bepalend. 
Op lager schaalniveau vormt de beplanting langs het kanaal een belangrijke 
structuur. Er zijn daarnaast te weinig structurerende beplantingen aanwezig 
om een helder kader voor de oriëntatie te scheppen. Het contrast tussen ge-
bieden, waarbij wegen juist wel of niet beplant zijn, zou behouden moeten 
blijven. 
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Erven die positief sco-
ren op beeldkwaliteit.

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

dalenk 22b veldhuizen 10

Wittekruisweg 27-37

oude apeldoornsweg 7

Wittekruisweg 12

molenberg 36
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Lijst van objecten met beeldkwaliteit. 

Adres    
Achterste Kerkweg 85
Arnhemseweg 570
Arnhemseweg 621
Dalenk 22b
Hoofdweg 84
Hoofdweg 111
Hulleweg 19
Hulleweg 25
Hulleweg 39
Imbosweg 29-31
Imbosweg 57
Kaapbergweg 5
Lierderstraat 59
Lierderstraat 65c
Loenenseweg 59
Tullekensmolenweg 52
Veendijk 4
Veldhuizen 34
Vrijenbergweg 9

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

achterste Kerkweg 85

Engelanderweg

het Witte veen

Beeldkwaliteit
Ondanks het onvolledige beeld voor een exacte waardering, scoren enkele 
erven positief op de aspecten erfopbouw, tuinaanleg en beplantingen, en het 
exterieur van de gebouwen, wat betreft zeldzaamheid en gaafheid, en voor 
zover zichtbaar vanaf de openbare weg. Deze objecten hebben een hoge 
verwachtingswaarde en vergen een hoge attentie, en zouden bij nader on-
derzoek hoger kunnen scoren. Om die reden worden ze vooralsnog positief 
gewaardeerd.
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Lierderstraat 59.Tullekensmolenweg 52

Tullekensmolenweg 52Loenenseweg 59 

hulleweg 39

hulleweg 25

vrijenbergweg 9

Imbosweg 29-31

hoofdweg 84

hoofdweg 111

Kaapbergweg 5

veendijk 4 veldhuizen 34

arnhemseweg 621

Lierderstraat 65c

arnhemseweg 570
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aanBEvELInGEn.

Beheer en versterking van cultuurhistorische en landschappelijke waar-
den.
• Behoud van de afwisseling en het eigen karakter van deelgebieden:
 - een herkenbare cultuurhistorische en ruimtelijke agrarische 
 karakteristiek, namelijk de gradiënt:  
  - woestegrond (bos en strakke bosrand) 
  - enk (open bouwland) 
  - dorpsbebouwing  
  - beek 
  - hooilanden (open grasland) 
 - een scherpe grens tussen het bos en de enken. 
 - de openheid op de enken: geen bebouwing of bebossing.
 - de zichtbaarheid van waterelementen, aangezien deze 
 karakteristiek zijn voor de ontwikkelingen in het gebied: 
 sloten in de natte ontginningen, sprengkoppen op de hellingen 
 en vennen op de heide. Wees terughoudend met ecologische 
 maatregelen binnen sterk cultuurlijke wateren, zoals de molenbeken, 
 sprengkoppen en molenkolken.
 - onverharde wegen.
 - onderscheid in rustige, open gebieden en gebieden met verspreide 
 bebouwing en meer (weg)beplanting
 - grote en kleine hoogteverschillen (micro-reliëf).

• Behoud en stimulering van karakteristieke beplantingen:
 - Weg-, erf- en kavelrandbeplanting, waar deze passend zijn
 - Verbinding van nieuwe erven aan de wegen door beplanting. 
  - Markering van historische doorgaande (straat)wegen en het 
 Apeldoorns Kanaal door middel van beplanting.

• Behoud van de samenhang van de ensembles, met name de Beekbergense 
en Loenense Beek als structuurdragers van het gebied en de binding met de 
dorpen.
• Uitbreiding erven parallel aan kavelrichting, dus haaks op de weg. Wanneer 
er sprake is van een insteekweg geldt dit niet, maar zou compact en concen-
trisch uitgebreid mogen worden.
• Bij transformatie van erven of bij nieuwbouw dient gelet te worden op de ori-

7 entatie van woningen op de openbare weg, bestaande uit één bouwlaag, met 
een smalle en open voorgevel, zichtbaar vanaf de weg, en met een verzorgde 
en groene tuinaanleg, aansluitend op het omliggende landschap, waarbij de 
afrastering niet dicht op de weg wordt geplaatst.
• Bij de erfinrichting dient gekeken te worden naar de ontginningsgeschiede-
nis: is de bebouwing georiënteerd op de ontsluiting en in de lengterichting 
gestrekt of staat zij los daarvan geclusterd?
• Bij omvangrijke bodemingrepen in gebieden met een hoge of middelhoge 
archeologische verwachting dient vooraf archeologisch onderzoek plaats te 
vinden. Een nadere archeologische verkenning van het bestemmingsplange-
bied is gewenst. 
• Aanwijzing van beeldbepalende locaties en gebieden met een aangepast 
welstandsbeleid, waarbij met name gedacht moet worden aan:
 - de randen van de enkcomplexen, 
 - de dorpsranden van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, Zilven en  
 Loenen naar de enken en langs de beken, 
 - de zones langs de belangrijkste doorgaande wegen, zoals de 
 Arnhemseweg, Beekbergense-Loenenseweg, Hoofdweg en 
 Eerbeekseweg, en 
 - een zone rondom de belangrijkste cultuurhistorische plekken, zoals  
 Kasteel Ter Horst en de sprengkoppen.

Aanpassing van de gemeentelijke Cultuurhistorische Beleidskaart en 
lijst van beschermde en waardevolle elementen en gebieden.
• Zie de beschrijvingen van de deelgebieden voor specifieke objecten.
• Nominatie van de waardevolle objecten, die in deze analyse naar voren zijn 
gebracht, voor de gemeentelijke monumentenlijst, waarbij de betreffende ob-
jecten nader dienen te worden onderzocht. 
• Nominatie van de volgende waardevolle ensembles voor plaatsing op de 
gemeentelijke monumentenlijst, als ‘beschermd gezicht’ of ‘historische buiten-
plaats’: Loenense beek, Oude of Beekbergense Beek en het Apeldoorns Ka-
naal. Kasteel Ter Horst is reeds beschermd als rijksmonument en historische 
buitenplaats, en het Spelderholt is aangewezen als gemeentelijk monument, 
hoewel moet worden geconstateerd dat de (historische) samenhangen met 
het omliggende landschap verder reiken dan de huidige begrenzing van het 
beschermde terrein.
• Nominatie van de volgende waardevolle ensembles voor bescherming van 
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Fraai beeld van een woning aan de hoofdweg 115 met achter het huis 
volwassen beplanting en een verzorgde voortuin met groene ‘plint’ als 
grensscheiding.

redelijk transparante erfbeplanting, waardoor de enk een open karakter 
houdt. 

nieuw woonhuis met uitzicht over de enk, zonder erfbeplanting, zonder 
duidelijke façade en zonder architectonische kwaliteit. 

Eén van de woonhuizen aan de hulleweg, waar de tuinen een natuurlijke 
bossfeer kennen en de huizen profiteren van een uitzicht over de enk.
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karakteristieke eigenschappen en kwaliteiten via het bestemmingsplan, en 
mogelijk andere instrumenten zoals een Welstandsnota of een Landschaps-
structuurplan: de dorpskern en -structuur van Oosterhuizen, de boerderij-
groep aan de Wittekruisweg, de woonbebouwing aan de Hoofdweg, de om-
geving van herberg De Woeste Hoeve, het landschapspark Loenermark, het 
lanenstelsel van Veldhuizen en de recreatieterreinen op de voormalige Lier-
dermark. In voorliggende analyse is juist de bijzonderheid van de groep als 
bijzondere verzameling van meerdere objecten geconstateerd en niet zozeer 
van een individueel object, hoewel bij nader onderzoek een object op zichzelf 
alsnog beschermenswaardig kan blijken.
• Voor de ensembles ‘landgoed Groenouwe’ en ‘landgoed Bruggelen’ zou 
moeten worden onderzocht of er elementen of structuren in aanmerking ko-
men voor nadere beschrijving en bescherming als gemeentelijk monument of 
via het bestemmingsplan.
• Voor de voormalige militaire complexen zou vanuit cultuurhistorie moeten 
worden ingezet op een zorgvuldig proces van behoud door ontwikkeling van 
het betreffende terrein, met zoveel mogelijk herkenbaar behoud van karakte-
ristieke elementen, in combinatie met een transformatie naar een toekomst-
gericht functioneren.
• Aanpassing van de gemeentelijke Archeologische Beleidskaart: doorverta-
ling van historische gegevens naar een hoge archeologische verwachting, in 
ieder geval dienen de oude dorpskernen (met een middeleeuwse bronver-
melding) en alle enken (vanwege hun conserverende werking) toegevoegd 
te worden. 
• Bescherming zou meer complexgericht benaderd moeten worden, in plaats 
van de huidige bescherming van objecten. Monumenten kennen vaak een 
grote samenhang met de omgeving: het erf, de erfinrichting, andere gerela-
teerde gebouwen etc. Dit geldt voor veel rijksmonumenten, maar ook voor 
sommige gemeentelijke monumenten. Denk bijvoorbeeld aan waardevolle 
bijgebouwen. Bij een historische buitenplaats of een dorpsgezicht kunnen 
deze als zodanig worden beschermd, maar bij anderssoortige complexen is 
dit thans nog ongebruikelijk. De nieuwe Wet op de Monumentenzorg biedt 
hier meer handvaten voor. 
• Bij behoud dient te worden uitgegaan van thans nog bestaande waardevolle 
relicten, op basis van gaafheid en diversiteit op het erf, in plaats van mogelijk 
te reconstrueren elementen.  Eenzaam, bevreemdend bouwwerk op de open enk van Beekbergen met 

storende buitenopslag.

Nader onderzoek.
• Voor een definitieve waardering als gemeentelijk monument zal tevens het 
interieur van de als interessant aangewezen objecten moeten worden onder-
zocht.
• Bij beschrijving van cultuurhistorisch waardevolle complexen of de omge-
ving van een monumentwaardig object verdient het aanbeveling nader on-
derzoek te verrichten naar de tuinarchitectonische aspecten. Met name de 
buitenplaatsen, sanatoria en recreatieoorden uit het begin van de 20e eeuw 
kunnen interessante tuinarchitectonische elementen bevatten, onder meer af-
gaande op de luchtfoto’s in dit rapport.
• Voor de bouwhistorie van het gebied kan het interessant zijn te onderzoeken 
welke boerderijen en woningen in het kader van de Ruilverkaveling Beekber-
gen in de jaren ‘50 zijn verbouwd. In het CODA bevindt zich een map met 
bouwtekeningen (map 52, 1951).
• De achtergronden en overwegingen bij het plan voor de Loenermark zouden 
nader bestudeerd moeten worden om motieven en vormgeving te achterha-
len, om de essentiële en karakteristieke elementen te blijven behouden.
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Boerenfamilie aan het middagmaal, foto gemaakt omstreeks 1930 van boerderij Wientjes-
voort bij vorden. opmerkelijk is dat gekookt wordt op open vuur onder de grote vrijhan-
gende schouw.
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BIJLaGE 1.
BoErdErIJBouW In hET ooSTEn van nEdErLand. 

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

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

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

Traditionele boerderijen
Traditioneel waren alle boerderijen in Oost-Nederland en het aangrenzende 
Duitse grondgebied van het hallehuistype en dus driebeukig. De dragende 
constructie van alle boerderijen en schuren was opgebouwd met ankerbalk-
gebinten. Voorbeelden van dit constructieprincipe kennen we al uit de late 
15de eeuw. Ankerbalkgebinten bestaan uit twee stijlen waartussen op onge-
veer driekwart van de hoogte een balk, de ‘ankerbalk’ was bevestigd. De ver-
schillende gebinten waren in de lengterichting van de boerderij met platen aan 
elkaar verbonden. Alle hoeken tussen stijlen, balken en platen waren verste-
vigd met respectievelijk korbelen en windschoren. Deze constructie maakte 
een zeer efficiënt gebruik van de ruimte mogelijk. Zo efficiënt dat dit con-
structieprincipe, dat aan het eind van de middeleeuwen algemeen gangbaar 
werd, tot aan de Tweede Wereldoorlog in gebruik zou blijven. Toen werd het 
maken van de bewerkelijke pen-en-gat verbindingen door de sterk gestegen 
arbeidskosten te duur. 
Door het gebruik van ankerbalkgebinten ontstond tussen de gebintstijlen een 
centrale ruimte, de deel, met aan weerszijden ruimten waar in de winter het 
vee in potstallen gestald kon worden en waar ruimte was voor varkenshokken 
en paardenstallen. De deel was geschikt als wagenstalling en om te dorsen, 
terwijl boven de relatief laag liggende ankerbalk een ruime opslag voor hooi 
of ongedorst graan ontstond. Ook de ruimten boven de stallen, de hilden, wer-
den voor opslag gebruikt. De oudste gebintconstructies waren van eikenhout, 
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Constructieve opbouw van een driebeukig hallehuis met een 
draagstructuur van gebinten.

Boerderij aan de Wittekruisweg 28 met het jaartal 1740 op de achtergevel.

een materiaal dat op het platteland langer in gebruik bleef dan voor de woon-
huizen in de stad. Later werd hoofdzakelijk grenenhout of een combinatie van 
beide houtsoorten toegepast. De belangrijkste functies van het boerenleven; 
wonen, veestalling, opslag van de oogst en werkruimte waren in de boerderij 
ondergebracht. Daarnaast waren op het erf diverse bijgebouwen te vinden. 
Het woongedeelte van de boerderij werd gedomineerd door een centrale 
woonruimte, de heerd, waar tevens het enige haardvuur brandde onder een 
grote schouw met hangboezem. In deze ruimte werd tevens gekookt en ge-
slapen, meestal in bedsteden. In de smallere zijbeuken troffen we een klein 
vertrek en/of een kelder met daar boven een opkamer aan. 
De gevels waren aanvankelijk uitgevoerd in vakwerk, dat in de loop van de 
18de eeuw verdrongen werd door baksteen. De hoge en tot vlak boven het 
maaiveld doorlopende dakvlakken zijn gedekt met riet. 
Het achtererf functioneerde oorspronkelijk als het verlengstuk van het bedrijf. 
Hier staan schuren en roedebergen. De voorzijde van het erf is traditioneel 
ingericht als sier- en moestuin, met in de directe nabijheid een put of water-
pomp en een bakhuis. 



Buitengebied Apeldoorn - Beekbergen & Loenen

115

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

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

Waterloop

Waterloopheide
Bouwland (enk)

Boerderij

Boerderij

Woning

Woning

overige geb.

Weg

Weg

Gearceerde of gestip-
pelde elementen zijn 
thans verdwenen

Gearceerde of gestip-
pelde elementen zijn 
thans verdwenen

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

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

BIJLaGE 2. KaarTEn
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Bos(ontginning)
Waterloop

Boerderij

Boerderij

Woning

Woning
overige geb.Weg

Gearceerde of gestip-
pelde elementen zijn 
thans verdwenen

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

Elementen in het gebied, ont-
staan in de periode tussen 
1900 en 1940.
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Elementen, ontstaan in de 
periode tussen 1940 en 1965; 
en structuren, ontstaan in de 
periode tussen 1900 en 1965.

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

Bos(ontginning) Bos(ontginning)
Waterloop Waterloop

Boerderij Boerderij
Woning Woning
overige geb. overige geb.

Weg Weg

Gearceerde of gestip-
pelde elementen zijn 
thans verdwenen

Gearceerde of gestip-
pelde elementen zijn 
thans verdwenen
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BIJLaGE 3. 
CuLTuurhISTorISCh BELEId En ondErZoEK
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ID Status Straatnaam Nr. Soort object Bijzonderheden Plaats Datum besluit
36 rm# arnhemseweg 504 brandspuithuisje Beekbergen 150200
4673 rm# arnhemseweg 506 transformatorhuisje Beekbergen 150200
67 rm# beekbergerweg 7 kerk Loenen 170773
4679 rm# beekbergerweg 7 kerktoren Loenen 170773
163 rm# dalenk 22 boerderij Loenen 261175
203 rm# dorpstraat 33 pastorie Beekbergen 150200
243 rm# engelanderholt 18 houten woonhuis Beekbergen 150200
244 rm# engelanderholt 20 houten woonhuis met koetshuis Beekbergen 150200
298 rm# groenendaalseweg 90 tolhuis Loenen 170773
4715 rm# hoofdweg 74 toegangshek onderdeel buitenplaats Ter Horst Loenen 190105
4713 rm# hoofdweg 78 bouwhuis (oostelijk) onderdeel buitenplaats Ter Horst Loenen 170773/190105
4718 rm# hoofdweg 74 hoenderhok onderdeel buitenplaats Ter Horst Loenen 190105
4714 rm# hoofdweg 74 historische tuin- en parkaanleg onderdeel buitenplaats Ter Horst Loenen 190105
4719 rm# hoofdweg 74 oranjerie met schuurtje onderdeel buitenplaats Ter Horst Loenen 190105
4721 rm# hoofdweg 74 moestuin+kas, koude bakken, 

schutting
onderdeel buitenplaats Ter Horst Loenen 190105

4717 rm# hoofdweg 74 toegangsbrug tot kasteel onderdeel buitenplaats Ter Horst Loenen 190105
4716 rm# hoofdweg 74 brug tot voorplein onderdeel buitenplaats Ter Horst Loenen 190105
4720 rm# hoofdweg 74 tuinmuur met 2 poorten onderdeel buitenplaats Ter Horst Loenen 190105
4637 rm# hoofdweg 74 buitenplaats 'Ter Horst' Loenen 190105
5578 rm# hoofdweg 74 ijskelders onderdeel buitenplaats Ter Horst Loenen 190105

BIJLaGE 4. LIJST van BESChErmdE monumEnTEn onderstaand overzicht omvat de objecten binnen het gebied Beekbergen-Loenen op de gemeentelijke lijst 
van beschermde en overig waardevolle objecten. Toelichting status: 
rm# : rijksmonument 
gm# : gemeentelijk monument
bp# : beeldbepalend
rm : rijksmonument in procedure
gm : gemeentelijk monument in procedure
k : karakteristiek (huidig bestemmingsplan) 
ond : nader te onderzoeken
chwo: cultuurhistorisch waardevol object in Cultuurhistorische Informatiekaart Gemeente apeldoorn.
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ID Status Straatnaam Nr. Soort object Bijzonderheden Plaats Datum besluit
423 rm# hoofdweg 49 kerktoren in inv nr 51 Loenen 170773
425 rm# hoofdweg 74 kasteel 'Huis Ter Horst', onderdeel buiten-

plaats
Loenen 170773/190105

4712 rm# hoofdweg 72 bouwhuis (westelijk) onderdeel buitenplaats Ter Horst Loenen 170773/190105
479 rm# imbosweg columbarium met zitbanken t.o. nr. 48, locatie: landgoed Groe-

nouwe
Loenen 150200

207 rm# kerkweg 35 kerk Ned. Herv. Kerk Beekbergen 170773
4675 rm# kerkweg 35 kerktoren Beekbergen 170773
4723 rm# molen-allee 20 woonhuis onderdeel buitenplaats Ter Horst Loenen 190105

68 gm# beekbergerweg begraafplaats, lijkenhuisje e.d. bij nr. 7 Loenen 200904
76 gm# bergakkerweg 20 Loenen 220787
118 gm# burggraaf 32 Loenen 220787
208 gm# dorpstraat 140 stationsgebouw Beekbergen 180581
5005 gm# dorpstraat 15 1 object met nr 15 Beekbergen 171005
4901 gm# dorpstraat 84 postkantoor 1 object met nr 82 Beekbergen
206 gm# dorpstraat 82 postkantoor 1 object met nr 84 Beekbergen 271101
202 gm# dorpstraat 15 1 object met nr 15a Beekbergen 171005
215 gm# eerbeekseweg transformatorhuisje bij nr. 38 Loenen 60303
242 gm# engelanderholt 16 landbouwschuur Beekbergen 010503
246 gm# engelanderholt garage bij nrs 18 en 20 Beekbergen
248 gm# engelanderweg 32 landhuis Beekbergen 260903
5960 gm# groenendaalseweg 62 msc  top 10 ereveld met bijbehorende bebou-

wing en gedenktekens
Loenen

5961 gm# groenendaalseweg 64 msc  top 10 ereveld met bijbehorende bebou-
wing en gedenktekens

Loenen

307 gm# hameinde 18 Loenen 220787
821 gm# het oude veen 19 1 object met nr 21 Lieren 90298
4777 gm# het oude veen 21 1 object met nr 19 Lieren 90298
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ID Status Straatnaam Nr. Soort object Bijzonderheden Plaats Datum besluit
427 gm# hoofdweg 92 coöperatiegebouw (voormalig) Loenen 160407
424 gm# hoofdweg 49 kerk met hek, schuurtje, be-

graafplaats, oorlogsmonument
'H. Antonius Abt', in inv nr 51 Loenen 241103

522 gm# hoofdweg/kanaal zuid brug 'Loenensebrug' Apeldoorn 090702
516 gm# kanaal zuid 268 brugwachterswoning bij Woudwegbrug Lieren 221007
517 gm# kanaal zuid 482 brugwachterswoning bij Klabanusbrug Loenen 30502
521 gm# kanaal zuid/scher-

penbergerweg
brug 'Scherpenbergerbrug' Apeldoorn 220202

4967 gm# kanaal zuid/voorster-
weg

brug bij nr. 482, 'Klabanusbrug' Loenen 220202

4966 gm# kanaal zuid/woudweg brug bij nr. 268, 'Woudwegbrug' Lieren 220202
619 gm# koningsweg 20 onderdeel begraafplaats Beekbergen 160407
663 gm# lierderstraat 36 Lieren 220787
676 gm# loenenseweg 44 helft dubbele dienstwoning e.a. 1 object met 44b Beekbergen 230804
673 gm# loenenseweg 44 villa e.a. 'Rauwenhul' Beekbergen 180581
671 gm# loenenseweg 2 Beekbergen 040303
5526 gm# loenenseweg 44 helft dubbele dienstwoning e.a. 1 object met 44a Beekbergen 230804
5962 gm# loenenseweg z.n. rec   top 10    muziektent Beekbergen
4975 gm# molenvaart 47 metaalwarenfabriek, vml was-

serijcomplex
1 object met nr 49, 'Gasthuismolen' Lieren 221007

4976 gm# molenvaart 49 metaalwarenfabriek, vml was-
serijcomplex

1 object met nr 47, 'Gasthuismolen' Lieren 221007

774 gm# molenvaart 34 boerderij 1 complex met nr 36 Lieren 30502
5611 gm# molenvaart 36 bakhuisje 1 complex met nr 34 Lieren
769 gm# molenvaart schuur bij 29 Lieren 160407
817 gm# oude arnhemseweg 292 'De Woeste Hoeve' Beekbergen 190392
919 gm# schalterdalweg 18 zijvleugels hotel vml. Troelstra-oord Beekbergen 080703
941 gm# spelderholt 9 landhuis, prieel, onderdeel landgoed spelderholt Beekbergen 221007
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ID Status Straatnaam Nr. Soort object Bijzonderheden Plaats Datum besluit
944 gm# spelderholt 6 portierswoning onderdeel landgoed spelderholt Beekbergen 221007
6342 gm# spelderholt landgoed onderdeel landgoed spelderholt Beekbergen
5533 gm# spelderholt maalderij onderdeel landgoed spelderholt Beekbergen 221007
5532 gm# spelderholt 16 koetshuis met 2 bijgebouwen onderdeel landgoed spelderholt Beekbergen 221007
977 gm# tullekensmolenweg 80 woonhuis Beekbergen 210201
5534 gm# tullekensmolenweg 35 watermolencomplex 1 object met nr 33 Beekbergen 060303
974 gm# tullekensmolenweg 33 watermolencomplex 1 object met nr 35 Beekbergen 060303
975 gm# tullekensmolenweg molen bij nr. 47, 'Ruitersmolen' Beekbergen 180581
669 gm# van limburg 

stirumweg
20 Beekbergen 040603

1063 gm# wilmalaan 5 Lieren 90298
5932 gm# zilvensche heide inf ijkbasis Loenen

70 gm beekbergensebeek beek Loenen
653 gm de laak schuur en gasinstallatiehuisje Loenen
4722 bp# hoofdweg 84 boerderij onderdeel buitenplaats Ter Horst Loenen
679 gm loenenseweg 50 bijgebouwen 'Immendaal' Beekbergen
678 gm loenenseweg 50 villa 'Immendaal' Beekbergen
677 gm loenenseweg 50 hoofdgebouw 'Immendaal' Beekbergen
5501 bp# molen-allee 28 onderdeel buitenplaats Ter Horst Loenen 190105
5797 gm tullekensmolenweg 41 Beekbergen
976 gm tullekensmolenweg gehele molencomplex (oa 

hekwerk)
bij nr. 47 Beekbergen

69 / 950 k beekbergerweg waterval en brug, uitkijktoren 
De Vrijenberg

voorheen beeldbepalend pand Loenen

5914 ond beekbergerweg inf. bushokje Loenen
5865 ond bruggelerweg 2 vrw Beekbergen
967 chwo bruisbeek 44 boswachterswoning voorheen beeldbepalend pand Loenen

chwo bruisbeek zn schaapskooi voorheen beeldbepalend pand Loenen
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ID Status Straatnaam Nr. Soort object Bijzonderheden Plaats Datum besluit
ond dalenk 22 boerderij Loenen

969 chwo engelanderholt 22 voorheen beeldbepalend pand Beekbergen
chwo engelanderweg 20 voorheen beeldbepalend pand Beekbergen

5918 ond groenendaalseweg inf trafohuisje Loenen
chwo het Pompje 10 voorheen beeldbepalend pand Lieren

932 chwo hoofdweg 94 molens Strobroeksmolen Loenen
925 chwo hoofdweg 113-

115
twee herenhuizen oorspronkelijke woonhuizen van 

directeur kartonfabriek
Loenen

chwo imbosweg 29 voorheen beeldbepalend pand Loenen
chwo imbosweg 30 molens voorheen beeldbepalend pand Loenen

924 chwo kanaal-zuid 492 gebouwen van bedrijven en 
techniek

kartonfabriek Schut Loenen

933 chwo kieveen 20 gebouwen van bedrijven en 
techniek

voormalige papierfabriek Loenen

chwo koningsweg 5 voorheen beeldbepalend pand Beekbergen
5868 ond koningsweg 45 vrw Beekbergen
6040 ond kuiltjesweg 35 rel kapel/werkplaats Loenen
6041 ond kuiltjesweg 55 rel kapel/werkplaats Loenen
526 ond loenensche beek beek Loenen
5946 ond molen-allee 19 agr. hooiberg Loenen
914 chwo molen-allee 27 molens Grote Slatsmolen Loenen
934 chwo molen-allee aquaduct weg- en waterbouwkundige werken Loenen

chwo molenberg 42 waardevol agrarisch ensemble Lieren
5947 ond molenvaart 42 agr, wagenschuur Lieren
528 ond oosterhuizerspreng spreng Lieren
5926 ond slatsdijk inf waterzuiveringsinstallatie Loenen
5507 k spelderholt hek Beekbergen
973 k tullekensmolenweg schuur Beekbergen
5930 ond voorsterweg 89 inf weidemolentje Loenen
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ID Status Straatnaam Nr. Soort object Bijzonderheden Plaats Datum besluit
124 chwo voorsterweg 45 gebouwen van bedrijven en 

techniek
stoomzuivelfabriek ‘De Gelderland’ Loenen

5871 ond vrijenbergweg 39 vrw Loenen
chwo vrijenbergweg 17 voorheen beeldbepalend pand Loenen
chwo vrijenbergweg 19 voorheen beeldbepalend pand Loenen
chwo vrijenbergweg 50 voorheen beeldbepalend pand Loenen
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archeologische terreinen (amK-kaart)

Kasteel Ter Horst
Terrein van hoge archeologische waarde
mon.nr. 13157
datering: Middeleeuwen laat B (ca. 15e eeuw)

Grafveld Beekbergerweg-De Vrienborch-Vrijenberg
Terrein van archeologische waarde
mon.nr. 3270
datering: Romeinse tijd laat (Frankische graven, eerste helft 5e eeuw)

Grafheuvel Loenensche Bosch-Kraaiennest
Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
mon.nr. 156
datering: Neolithicum laat (2850-2000 v.Chr.) - Bronstijd (2000-800 v.Chr.)

IJzerkuil Loenensche Bosch-Dichte Gat-Groenendaalse weg
Terrein van hoge archeologische waarde
mon.nr. 12713
datering: Middeleeuwen (450-1500)

Urnenveld Hulleweg-Achterste Kerkweg
Terrein van archeologische waarde
mon.nr. 3201
datering: Bronstijd (1100-800 v.Chr.) - IJzertijd (800-12 v.Chr.)

Urnenveld Achterste Kerkweg
Terrein van archeologische waarde
mon.nr. 3204
datering: Bronstijd (1100-800 v.Chr.) - IJzertijd (800-12 v.Chr.)

Urnenveld Kuiltjesweg-Hullenoord
Terrein van archeologische waarde
mon.nr. 3203
datering: Bronstijd (1100-800 v.Chr.) - IJzertijd (800-12 v.Chr.)

Urnenveld Het Herenhul-Hertsweide
Terrein van archeologische waarde
mon.nr. 3202
datering: Bronstijd (1100-800 v.Chr.) - IJzertijd (800-12 v.Chr.)

Gerechtsplaats Bruggelen-Engelanderholt-Het Herenhul
Terrein van hoge archeologische waarde
mon.nr. 3199
datering: Middeleeuwen (450-1500)

Grafheuvel Het Herenhul
Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
mon.nr. 153
datering: Neolithicum laat (2850-2000 v.Chr.) - Bronstijd (2000-800 v.Chr.)

Grafheuvels (3 stuks) Bruggelen of Engelanderholt
Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
mon.nr. 152
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