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~ V Open Monumentendag 2007 heeft het thema: Monumenten

van de 20ste eeuw" meegekregen. Hiermee wordt aandacht
gevraagd voor de nieuwere monumenten, en zelfs voor de

monumenten van de toekomst: de periode van de Wederopbouw.
Alles bij elkaar gaat het om een heel interessant tijdperk, want rond 1900 werden
geheel nieuwe architectuurstijlen ontwikkeld, die nog in veel woonhuizen en andere
gebouwen zijn terug te vinden. Door de industriële revolutie en de sociale gevolgen
daarvan zijn de meeste van onze dorpen explosief gegroeid. Het is verrassend om
te zien hoeveel en hoe verschillend er sindsdien (1860) is gebouwd. Hierbij gaat het
niet alleen om het individuele object, maar eveneens om de structuren, namelijk de
straten, de wijken en het groen.

Voor de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en voor het Comité Open
Monumentendag Rheden-Rozendaal zijn al deze veranderingen de aanleiding om in
een extra uitgave van Ambt en Heerlijkheid aandacht te besteden aan ruim een eeuw
(1840 tot 1960) van onze architectuurgeschiedenis.

'EEUW

Nu, in deze tijd, hebben we zo langzamerhand het punt bereikt waarop onze
gemeenten zich moeten gaan afvragen of, en zo ja hoe, onze dorpen zich verder
moeten ontwikkelen. Willen we het huidige karakter behouden of laten wij ons
meesleuren "in de vaart der volkeren"?
Vinden we alles, zo niet veel goed, áls er maar gebouwd wordt voor de volgende
generatie? Of moeten we meer en meer rekening gaan houden met de keerzijde van
de groei, die ten koste kan gaan van omgeving en monumentenbezit?
En slaat de culturele verschraling hier al niet toe?

Deze vragen kunnen alleen worden beantwoord wanneer wij ons eerst bewust
worden van onze historie en begrip en respect hebben dan wel krijgen voor ons
cultureel erfgoed. Want laten we niet vergeten dat goed en mooi bouwen voor de
toekomst alleen mogelijk is op basis van respect voor dit erfgoed uit het verleden.

Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
Comité Open Monumentendag Rheden-Rozendaal



Wat zij
Wat •

I

Volgens de wet zijn rijksmonu-
menten gebouwen van 50 jaar en
ouder die vanwege hun cultuurhis-
torische waarde door de overheid zijn
aangewezen om te worden beschermd
en die dus behouden moeten blijven. Er
worden op dit moment ca 55.000 rijks-
monumenten beschermd. Daarbij gaat het
natuurlijk lang niet altijd om kerken en kaste-
len. Er staan op de lijst onder andere meer dan
33.000 woonhuizen, 1200 molens en ruim 1400
openbare gebouwen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook
1400 archeologische monumenten.

Provincies en gemeenten kunnen eveneens monu-
menten aanwijzen. In totaal zijn dat er ook nog eens
40.000. De gemeente Rheden heeft een lijst met ca.
650 monumenten, waarvan 165 rijksmonument zijn. Een
vergelijking: Den Haag heeft ruim 1000 gemeentelijke en
ca 370 rijksmonumenten. Wat voor een gemeente alleszins
de moeite waard is hoeft voor het rijk nog geen reden te zijn
om het op te nemen in het rijksmonumentenbestand. Zo
hoeft een gebouw geen toparchitectuur te zijn maar kan het
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onumenten
onumentenzorg

volledig passen in de
cultuurhistorische con-

text van een bepaalde
regio om toch geplaatst te

worden als monument. Een
voorbeeld is 'Het Strooien

Dorp' in De Steeg.

Wat houdt bescherming in?
In principe is het hele gebouw be-

schermd; vaak bestaat de indruk dat
het alleen om de voorgevel gaat. Er
wordt tegenwoordig bovendien goed

gekeken naar de samenhang van ob-
jecten en structuren. Dit is ook van groot

belang omdat de omgeving, zeker in een
stedelijk gebied, vaak sneller aan verande-

ring onderhevig is dan het monument zelf.

Hoelang bestaat de monumentenzorg?
Het besef van zorg voor monumenten, zoals we
die nu kennen, is pas in de tweede helft van
de 19de eeuw op gang gekomen. Het is de tijd

dat Nederland na een lange periode van econo-
mische stagnatie weer een zekere bloei door-
maakte. De bevolking groeide en er kwam be-
hoefte aan woningen en bedrijfsgebouwen. Veel
kleinere steden zoals Doesburg konden tot ca
1870 niet uitbreiden omdat ze ingeklemd zaten
tussen oude vestingwallen en -muren. Een nieu-
we wet maakte het toen mogelijk de overbodige
vestingwerken te slopen. Maar ondertussen wer-
den ook andere gebouwen, die al vele eeuwen
hadden getrotseerd, afgebroken om plaats te
maken voor hotels, kantoren en dergelijke, ge-
bouwen waar men in die tijd behoefte aan kreeg.
Sommigen ging deze sloopwoede veel te ver en
tegen die achtergrond schreef Victor de Stuers
al in 1873 het artikel 'Holland op zijn smalst'. Het
was een pleidooi om veel zorgvuldiger om te
gaan met ons cultureel erfgoed. Hiermee legde
hij de grondslag voor ons huidige monumenten-
beleid. Toch drong het maar langzaam door tot
de beleidsmakers door dat slopen wel érg defi-
nitief was, want het duurde nog tot 1940 voordat
de eerste rijksbescherming tot stand kwam.
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De periode daarna
stelde men in verband
met de effecten van
de Tweede Wereldoorlog
andere prioriteiten, alles
kwam in het teken te staan
van wederopbouw en vooruit-
gang. Het toenemende verkeer
en de relatief slechte bereikbaarheid van de
steden leidde bovendien nog eens tot extra
sanering. Al met al duurde het tot 1961 voordat
er een eerste, echte monumentenwet kwam.

De gemeente Rheden doet sinds 1986 actief aan
monumentenzorg. Belangrijk voor het beleid dat
hieraan ten grondslag ligt is het integrale karakter;
er wordt niet alleen gekeken naar de afzonderlijke
projecten, maar ook naar de omgeving en de con-
text waarin het monument staat. Drie groepen van
criteria zijn daarbij van belang: de stedenbouwkun-
dige, maar ook de architectonische en cultuurhis-
torische criteria. Soms gaat het daarbij niet alleen
om de individuele kerken, villa's, en dergelijke,
maar de bescherming wordt ook uitgebreid tot be-
paalde delen van steden en dorpen. We spreken

dan van een beschermd
stads- of dorpsgezicht.

In de gemeente Rheden
zijn Dieren-Zuid, Laag-Soe-

ren en het Villapark Overbeek
in Velp aangewezen en in Ro-

zendaal de Rosendaelselaan en
de Kerklaan met het kasteel en de

Residence. Dat betekent dat, behal-
ve de bebouwing, ook de historische

structuren beschermd zijn. Daarbinnen
valt een bijzondere groep monumen-
ten: het straatmeubilair als bijvoorbeeld
lantaarns en waterpompen. Bovendien
spelen in het beschermde straatbeeld
de oude tuinhekken en het bestrating-
materiaal zélf een rol.
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Als laatste categorie moet
het monumentaal groen
worden genoemd. In de
groene monumenten komen
cultuur en natuur samen. In
onze gemeenten zijn we bijzonder
rijk aan monumentaal groen. Denk
aan de landgoederen Rosendael,
Biljoen, Rhederoord, Middachten, het
Hof te Dieren en de Geldersche Toren in
Spankeren. Beroemde landschapsarchi-
tecten als Zocher jr., Petzold, Springer en
Poortman hebben in deze regio hun naam
verbonden aan de prachtige parken. Hier
vindt men nog ijskelders, priëlen, en oude
tuinmuren al dan niet met leifruit begroeid.
Bovendien zijn er nog de kleinere buiten-

plaatsen, waarvan de
groene ruimte juist

vanwege de eenheid
tussen bos, park, moes-

tuin en bebouwing even-
eens zeer waardevol is. Een

mooi voorbeeld hiervan is de
buitenplaats Rhederhof. Maar

ook de kerkhoven kunnen de status van
monument krijgen. Niet in de laatste plaats

omdat deze ook door bekende landschapsar-
chitecten zijn aangelegd zoals het oude kerkhof

op de Harderwijkerweg in Dieren en de begraaf-
plaats van Rozendaal.

Alles bij elkaar komen er nogal wat categorieën in
aanmerking om eventueel op de lijst van de monu-
mentenzorg te worden gezet.
Er is niet alleen nog veel bewaard gebleven, de waar-
de ervan schommelt ook heel erg en veranderd voort-
durend: wat gisteren mooi en interessant werd ge-
vonden is vandaag misschien onbelangrijk. Het is nu
aan ons keuzes te maken om het erfgoed, in goede
conditie, door te kunnen geven aan de volgende ge-
neraties.
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Art Nouveau
Jugendstil
1892 - 1915

Zo was de in Engeland ontstane Arts and
Crafts Movement een inspiratiebron. Deze be-

weging ontstond rond het midden van de 19de

eeuw uit onvrede met de macht van de machine
en de massaproductie als

gevolg van de industriële
revolutie. Het was de bedoe-

ling van de initiatiefnemers dat
er weer een samenwerking zou

ontstaan tussen kunstenaars en
ambachtslieden; de machine werd
daarbij vrijwel afgezworen. Boven-
dien zette men zich af tegen het te
pas en te onpas gebruiken van de
historische stijlen.
Op het Europese continent werd
deze beweging zeer bewonderd
en men greep de uitdaging aan
om een nieuwe kunstvorm te vin-
den, die weer gebaseerd was op
inventieve creativiteit en gedegen
vakmanschap. Dit maakte de Art
Nouveau vanaf het prille begin
een luxe en kostbare kunstvorm,
slechts betaalbaar voor een hand-
jevol liefhebbers.

Het is lastig om dit thema in een his-
torisch overzicht van architectuur-
stijlen een juiste plaats te geven. Art
Nouveau of Jugendstil in Duitsland
en Oostenrijk wordt namelijk lang niet
door iedereen als een volwaardige
architectuurstijl gezien. Zeker in de
Nederlandse handboeken over archi-
tectuur schittert deze stijl dikwijls door
afwezigheid. Komt dit omdat de Art
Nouveau geïnspireerd door het symbo-
. lisme een vooral decoratieve stijl is, in-
gebed in een Europese avant-gardisti-
sche beweging die zowel kunstenaars,
ontwerpers als architecten betrof?
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De Art Nouveau als architectuurstijl
lijkt uit het niets te zijn ontstaan in
Brussel, waar Victor Horta een woon-
huis ontwierp waarbij ieder detail vol-
ledig doordacht was en volkomen
nieuw. Bijna tegelijkertijd verschijnen
dan in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk,
Spanje en Schotland gebouwen die
dezelfde kenmerken hebben, hoewel
er per land duidelijke verschillen zijn.

In deze stijl wordt de natuur als voor-
beeld genomen. Gestileerde planten
en bloemen, zoals de iris en de papa-

ver, verschijnen in uitbundige en sierlijke
belijning. In Nederland kent men deze vor-

mentaal van het affiche van de Delftse Sla-
oliefabriek van Jan Toorop in 1895, vanwaar

de wat oneerbiedige naam 'slaoliestiji'. Deze stijl
manifesteert zich vooral in ornamenten en deko-

raties op bijvoorbeeld tegeltableaus, die vaak heel
kleurig zijn. Kenmerkend is verder het gebruik van

geglazuurde baksteen, gietijzer dat zich goed leende
voor de verwerking tot de sierlijk gebogen vormen en
glas-in-Iood.

In de gemeenten Rheden en Rozendaal moet men de
voorbeelden van een origineel Art Nouveau gebouw met
een lantarentje zoeken. Een heel aardige villa staat aan
de Evertsenlaan in Velp, hier valt de bijna hoefijzer-vor-
mig loggia op. Wél zijn er nog al wat decoratieve orna-
menten te zien die heel herkenbaar zijn. Om deze details
te ontdekken en ervan te genieten, moeten we als goede
speurders rondkijken. Zo is er dan bijvoorbeeld een dak-
kapel met houtsnijwerk in de geometrische Art nouveau
variant op een huis aan de Hoflaan in Dieren. Of een te-
gelplateau aan de Arnhemsestraatweg in Rheden en de
schildering in de kerk van Rozendaal.
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van Gotiek en Renaissance. Het Centraal Sta-
tion en het Rijksmuseum in Amsterdam zijn hier
duidelijke voorbeelden van. Tussen Cuypers
en Berlage was de ideologische afstand groot.
Pas met Berlage werd een beweging ingeleid
die streefde naar het vinden van een nieuwe
uitdrukkingsvorm voor een nieuw sociaal
bewustzijn.

Rationalisme
1900-1920

De ts= eeuw
gaat de geschie-

denis in als het tijd-
perk dat het wezen

van zijn tijd maskeerde
achter historische cu1-

tuurstijlen, achter vormen
die puur decor waren ge-

worden. Aan het eind van de
19de eeuw kreeg men genoeg

van het alsmaar heen en weer
schuiven met historische stijlen.

De kente-
ring kwam
met het zoge-
naamde Rati-
onalisme, waar-
aan in ons land
onlosmakelijk de
naam van Berlage is
verbonden. Vóór Berla-
ge had Cuypers, leerling
van de Fransman Viollet-
le-Duc, al nieuw leven gebracht in de totaal ge-
degenereerde bouwkunst. Maar Cuypers koos,
ondanks een nieuw inzicht in en gebruik van de
constructie, toch voor de traditionele vormentaal

Het Rationalisme manifesteerde
zich in het begin meer door het
weglaten van oude vormen,

dan door de introductie van nieuwe. Het wilde
vóór alles weer de essentie in de vormgeving
en de constructie terugbrengen. In de praktijk
kwam het hierop neer, dat de constructies zicht-
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baar bleven of zelfs opzettelijk werden geaccen-
tueerd. Heel consequent is het toepassen van
ongepleisterde baksteen, ook in het interieur,
en het zichtbaar laten van houten en metalen
balken. Zaken die nu voor ons heel gewoon
zijn, maar die rond 1900 als revolutionair wer-
den gezien. Typerend is ook, dat de constructie
en het interieur als een 'Gesamtkunstwerk'
werd gezien, waarbij alle onderdelen, van
lepel tot hekwerk, speciaal werden ont-
worpen. Daarom werd ook deze stijl
vaak als elitair ervaren. Een goed
voorbeeld is het jachtslot St. Hu-
bertus op de Hoge Veluwe van
Berlage.

Ook buiten Amsterdam zijn veel voorbeelden te
vinden van de School van Berlage, onder andere
de vele karakteristieke landhuizen die De Bazel
bouwde in Het Gooi en die aanzet waren voor de
ontwikkeling van de Gooise Landhuisstijl.

In de gemeenten Rheden en Rozendaal spreekt
men in plaats

van het Ratio-
nalisme van de

Overgangsarchi-
tectuur, een term

die duidelijker iswaar
het de bouw van villa's

en woningen betreft.
Woonhuizen worden

vaak gebouwd door parti-
culiere opdrachtgevers met

speciale wensen, vaak hinkend
op twee gedachten, waardoor
de huizen invloeden vertonen
van de verschillende stijlen.
Daarom zijn de overheidsge-
bouwen duidelijker voorbeel-
den van het Rationalisme, zoals
het voormalige raadhuis in De
Steeg en het Telefoonbureau in
Dieren. Een voorbeeld voor de
industriële bouw: de Gazellefa-
briek. Bij deze monumenten zijn
de kostbare natuurstenen ban-
den en sluitstenen vervangen
door kontrasterende baksteen.
Voorbeelden van de door De Ba-
zel geïnspireerde Gooise Land-
huisstijl staan in Velp-Noord.

Hoe 'ratio-
neel' was ei-

genlijk het ra-
tionele bouwen,

wanneer men kijkt
naar het veelvuldig

en overvloedig ge-
bruik van natuursteen?

In zijn wereldberoemde
ontwerp van de Beurs in

Amsterdam gebruikte Ber-
lage dit materiaal óók om een bepaalde vlakverdeling te creëren
waardoor er een heel nieuw ritme en harmonie werd verkregen,
die het geheel naar een hoger plan tilde boven het rationele uit.

Er ontstond een andere manier van het beleven van de ruimte,
een nieuwe basis waar veel architecten, ieder op hun eigen ma-
nier, op voortborduurden.
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Amsterdamse
School
1910-1930

In het begin van de 20ste eeuw
verschijnen er in Nederland ver-
schillende architectuurstijlen naast
elkaar. Nu men eenmaal uit de tred-
molen van de neostijlen is gestapt,
lijkt er geen houden meer aan, want we
zien de door de Art Nouveau geïnspireer-
de gebouwen naast het rationalisme van
Berlage en de veel meer expressionistische
stroming, die bekend werd onder de naam de
Amsterdamse School. Alle drie zijn zij op hun eigen
manier heel vernieuwend. De Amsterdamse School
was de verzamelnaam voor een groep architecten,
die een vormentaal deelden die ze samen tot ont-
wikkeling brachten. Men had echter individueel de
meest uiteenlopende opvattingen. De term is dan
ook niet alleen een stijlaanduiding voor expressio-
nistische gebouwen. Maar ze wordt ook gebruikt in
honderden wooncomplexen, die met deze stijlken-

merken werden gebouwd zij het in een af-
gezwakte vorm.

Maar kijken we enkel en alleen naar de Am-
sterdamse School als stijl, dan was het be-
langrijkste uitgangspunt de opvatting dat de
vorm van het gebouw de uiteindelijke inde-
ling en constructie bepaalde. Het gebouw
werd gezien als één grote sculptuur.
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Op basis van deze sculp-
tuur werd de uiteindelijke

constructie en materiaal-
keuze bepaald. Een duide-

lijk kenmerk is het veelvuldig
gebruik van driedimensionale

elementen en decoraties, zoals
beeldhouwwerk op de hoeken,

parabool- en trapeziumgevormde
ramen en het veelvuldig en zeer plastisch ge-
bruik van baksteen.
Later in de jaren twintig werd door toedoen
van andere opdrachtgevers de stijl sober-
der en strenger. Bovendien richtte men zich
meer op de constructie, iets wat in de periode
daarvoor als van ondergeschikt belang werd
gezien. Hierin ligt een overeenkomst met de
Art Nouveau: beide stromingen gaan uit van
decoratieve elementen, die niet bijdragen aan

de constructie maar wel deel uitmaken van
het totaalontwerp.

De Amsterdamse School dankt zijn naam aan
de architecten, die vooral voor de gemeente
Amsterdam en de daar gevestigde nieuwe wo-
ningbouwverenigingen bouwden. Eind ts= eeuw
was er veel vraag ontstaan naar woningen voor
de snel groeiende arbeidersbevolking, die als ge-
volg van de sterke industriële ontwikkeling naar
de hoofdstad trokken.
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Maar deze woningen
waren erg slecht; niet
veel meer dan krotten
zonder voorzieningen
zoals water en riool.
Als reactie op deze er-
barmelijke en onhygië-
nische toestand kwam
in 1901 de Woningwet
tot stand. Deze wet
schreef voor het eerst
voor dat woningen aan
minimale eisen moes-
ten voldoen. Erwerden
toen, met overheidsgeld, woningbouwverenigingen opgezet. Zij
waren het die de opdrachten gaven tot het bouwen van duur-
zame en leefbare woningen. Dit is de reden dat Amsterdam
wijken heeft met verbluffend vernieuwende architectuur, waar-
bij Berlage en in de zelfde tijd de architecten van de Amster-
damse School een grote rol speelden. Bekende architecten
zijn vooral Kramer, Van der Meij, De Klerk, Crouwel en Staal.
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In de tweede helft van de jaren '20
kwam er een eind aan de bloeitijd
van de Amsterdamse School .Eén
van de redenen was materiaalge-
brek vanwege de crisis na de Eer-
ste Wereld Oorlog, maar ook het te-
ruglopen van het bouwen voor wo-
ningbouwverenigingen en overheid,
als gevolg van het afnemen van de
rol van de laatste, waren hierbij van
grote invloed. Daar komt nog bij dat



stadsuitbreiding volgens nieuwe,
meer wetenschappelijke inzichten
gebeurde. Er kwam hierdoor een
stijl naar voren die eenvoudiger en
zakelijker van opzet was.
Ook in Velp aan de Egmondstraat,
Enkweg enz. is een wijk te vinden
die tot de Amsterdamse School kan
worden gerekend. Met Het Strooi-
en Dorp in De Steeg en een wijkje
tegenover de Gazelle fabriek in

Dieren is dit de eerste volledig ge-
plande wijk voor arbeiders en mid-
denstanders. Het initiatief voor de
ontwikkeling van de wijken lag bij
de woningbouwvereniging de NV
Middenstands Woningbouw van
de gemeente Rheden. Rozendaal
heeft een aardig monument je in de
vorm van een transformatorhuisje
aan de Ringallee in de stijl van de
Amsterdamse School.
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Functionalisme

Het Nieuwe
Bouwen
Nooit is de breuk met het verleden zo sterk ge-
weest als in deze bouwstijl. Werden er in de eer-
der beschreven stijlen nog traditionele materia-
len als natuursteen, baksteen, gietijzer en der-
gelijke gebruikt, nu kiest men voor beton, glas
en staal. Het is een stijl die bovendien volledig
breekt met het handwerk. Met een vormentaal
die niets meer wil weten van versieringen, or-
namenten, kroonlijsten, hoge daken en verdere
'rompslomp', leent zij zich uitstekend voor de
door de industrie vervaardigde en in massa ge-
produceerde gestandaardiseerde onderdelen.
Men verwachtte daarom dat deze stijl, wanneer
zij eenmaal was ingeburgerd, zich snel zou ont-
plooien.

Maar de invloed van de Eerste Wereld Oorlog
leidde ertoe dat men in het algemeen weer te-
ruggreep naar de traditionele vormen en mate-
rialen, zoals bijvoorbeeld in de Amsterdamse
School werden gebruikt. Echter, ging de Am-
sterdamse School uit van de expressie die men

geheel los zag van de constructie, het adagium
van het Functionalisme is 'form follows function',
ofwel de vorm is ondergeschikt aan gebruik en
constructie.
De eerste tekenen van deze geheel nieuwe stijl
vinden we in Nederland bij de beweging De
Stijl, voorloper van het Functionalisme, waarin
Theo van Doesburg de voortrekker was, die
in 1917 het gelijknamige tijdschrift uitgaf. Deze
groep streefde naar de beperking tot de meest
elementaire vormen: de rechte lijn en de rechte
hoek. Als kleur koos men rood, geel en blauw
en de tegenhangers, de drie primaire niet-kleu-
ren zwart, grijs en wit.

Ook bij het Bauhaus in Duitsland en door Le
Corbusier in Frankrijk werd vanuit soortgelijke
ideeën gewerkt. Hierbij zijn eenvoud, construc-
tie, ruimte, licht en lucht essentiële bestandde-
len. In Rotterdam en Amsterdam verzamelden
architecten zich in de groep 'De 8' en 'Opbouw'.
Hun doel was vooral het verbeteren van de
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woningen, waarbij veel meer dan voorheen
licht en lucht konden binnenstromen. Bo-
vendien zien we meer en meer hoogbouw
verschijnen in de ontwerpen. Het is frappant
hoe modern de eerste gebouwen in deze stijl
nog steeds zijn. Een belangrijk voorbeeld is
het sanatorium Zonnestraal in Hilversum
van Bijvoet en Duiker uit 1919 en de fabriek
van Van Nelle in Rotterdam van Brinkman
en Van der Vlugt zo rond 1928-1930. In Rot-
terdam werd in 1934 ook de eerste galerijflat
gebouwd, geheel uitgevoerd als staalskelet.

Zulke voorbeelden kennen we niet
aan de Veluwezoom. Maar wel werd

hier gebouwd door Rietveld en Wijde-
veld, twee architecten die nog aan de

wieg stonden van Het Nieuwe Bouwen.
Vooral Gerrit Rietveld heeft door de jaren

heen heel consequent gewerkt volgens de
principes van deze stijl. In het door Rietveld in

1954 ontworpen huis voor de beeldhouwer Piet
Siegers aan Den Bruyl in Velp zijn nog veel ele-
menten te vinden, vooral de kleuren, die hij ook in
zijn wereldberoemde Schröderhuis in Utrecht uit
1923 gebruikte. Wijdeveld heeft de ommezwaai
gemaakt van het meer expressionistische bouwen
naar het Functionalisme. Zijn villa aan de Biesdel-
selaan in Velp uit 1963 laat duidelijk invloeden zien
van de beroemde villa's van Le Corbusier. Naast
andere huizen in deze stijl, zowel in Rozendaal
als in Velp, is het voormalige bejaardencentrum
Avondzon, nu verzorgingshuis Nieuw Schoonoord,
een goed voorbeeld.
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Wat betekenen de genoemde stijlen nu voor
het wonen in de gemeenten Rheden en Ro-
zendaal?
Voor alle stijlen geldt dat ze het beste tot hun recht
komen in bijvoorbeeld overheidsgebouwen, ker-
ken en heel grote huizen, zoals buitenplaatsen.
Het strenge rationalisme van Berlage leende
zich ook al niet goed voor het bouwen van wonin-
gen. Deze stijl stond te ver af van wat de Neder-
lander onder 'behaaglijk en gezellig wonen' ver-
stond.

Welke stijlen koos men
hier aan de rand van de
Veluwe? De eerste vrij-
staande huizen, buiten de al heel oude dorps-
kernen, die door particulieren werden gebouwd,
waren geïnspireerd door het Neoclassicisme
van rond 1830. Deze stijl paste goed omdat
dit meestal huizen waren die de uitstraling van
een buitenplaats hadden door hun grootte en
ligging. Adellijke families en welgestelden trok-
ken de stad uit, soms alleen gedurende de zo-
mer, om hier te genieten van het landschap. We
spreken over de tijd van de romantiek, waarin
het comme il faut was te wandelen in de vrije

De stijlen van
natuur. En waar was het landschap mooier dan
rondom Arnhem met zijn variatie van bossen,
heuvels en rivierlandschappen. Daar kwam bij
dat er hier landgoederen en kastelen lagen, die
al eeuwen lang in handen waren van gerenom-
meerde adellijke families. Men was dus in goed
gezelschap wanneer men zich als 'buurman' in
deze regio vestigde.

Voorbeelden van Neoclassicistische buiten-
plaatsen zijn in Rheden de Rhederhof (1855)

en in Ellecom het huis Hof-
stetten (1835). Dit laatste

huis was onderdeel van een

hele reeks buitenverblijven zo-
als Dalsteijn, Buitenzorg, Eliin-
chem, Avegoor en Bernhalde, vrijwel allemaal
verdwenen. In Dieren ligt aan de Hogestraat de
kleine buitenplaats Carolinapark, waarvan het
hoofdhuis nu tot politiebureau is verbouwd. Al
deze huizen beschikten over parken met de no-
dige bijgebouwen.
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nze villa's
Aan het eind van de 19de eeuw gaat dit veranderen.
De percelen en de huizen, werden kleiner en be-
scheidener van schaal. Ook de stijl waarvoor men
koos veranderde. We zien nu het Neoclassicisme
en de Neorenaissance naast elkaar. Er werd ook
meer en meer afgeweken van een streng symme-
trische gevelindeling. In de Neorenaissance wa-
ren bovendien torentjes, balustrades, dakkapellen
met pinakels en dergelijke populair en er bleef
geen muur onversierd. Het geheel maakt een
'schilderachtige' en rijke indruk. Dit is nog steeds
goed te zien aan de groep villa's daterend uit ca
1894 aan de Zutphensestraat in Dieren, ondanks
het feit dat veel ornamenten en balkonhekken in
de loop der tijd zijn
verdwenen.

De groep villa's in de Hoflaan in Dieren uit
de zelfde tijd (1892), is rustiger van opzet. Hier
is de basisvorm van het Neoclassicisme veel
duidelijker, terwijl de horizontale gepleisterde
banden wel elementen van de Neorenaissance
zijn. Het aardige van dit huizenblok is dat men
ze optisch tegen elkaar kan schuiven, zodat

ze als één stadspaleis gezien kunnen worden.
De opdrachtgever, die er tegenover woonde, is
één van de velen geweest die hun kapitaal in
Indië hebben verdiend. Deze omgeving is ken-
nelijk erg in trek geweest bij de Indiëgangers,
die hier óf in een hotel verbleven óf een huis be-
trokken als ze met pensioen gingen. Het is ook
opvallend hoeveel huizen serres en veranda's
hebben. Een latere advertentie uit 1920 prijst
de door de heuvels beschutte dorpen aan als:
"ideaal voor Indische families en een do-
rado voor gepensioneerde ambtenaren .1-
en officieren".

In dezelfde peri-
ode werd er even-

eens in de Eclectische stijl gebouw. De vaak wit
gepleisterde villa's vallen op door hun harmoni-
euze gevels met grote ramen met afgeronde bo-
venhoeken en altijd voorzien van persiennes (ja-
loezieluiken) en met serres en veranda's. Voor-
beelden zijn te zien in Velp, Ellecom en Dieren.

Om het allemaal nog ingewikkelder te maken
zijn er nog andere mogelijkheden, namelijk de
vermenging met de Gotiek en de mengvorm die
Chaletstijl heet.
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Deze laatste variant is heel populair tussen 1880
en 1915. De detaillering is ontleend aan de hout-
bouw van chalets en Noorse huizen. Kenmer-
kend zijn de overstekende kappen en de top-
gevels met versieringen van houtsnijwerk. Ook
erkers, balkons en
veranda's zijn ty-

pisch voor de chaletvariant. Prachtige
voorbeelden daarvan zijn Villa Irene

aan de Zutphensestraatweg in Ellecom,
daterend uit 1890 en natuurlijk Résidence Roo-
sendael, die afgebroken gaat worden. De villa,s
uit deze periode waren heel comfortabel, ruim
en vriendelijk, met hoge ramen die veel licht
binnen lieten.

Na 1910 ziet men dan langzaam maar zeker een
ander type villa verschijnen. De stijl van Berlage,
het Rationalisme, ondergaat in de handen van De
Bazel en Hanrath, twee architecten uit de 'School
van Berlage', een vertaalslag naar het woonhuis.
Zo heeft Hanrath in De Steeg de villa 'Klein Duim-
pje' gebouwd; een sober enmooi geproportioneerd
huis met rondbogen en loggia's. aan de tuinkant.

tuinkant. Beide architecten hebben zich uitgebreid
beziggehouden met de bouw van particuliere hui-
zen. Hierbij waren de invloeden uit Amerika van
Frank Lloyd Wright en uit Engeland van groot be-
lang. Met name in Engeland begon men al
aan het begin van de 19de eeuw een on-
derzoek naar de essentie van het wonen.

Later, opgepakt
door andere archi-

tecten, kwam er een
stijl tot stand die beïnvloed was door de stijlkenmer-
ken van de plattelandscottages. Bijvoorbeeld het
'huis aan de poort', de voormalige tuinmanswoning
van kasteel Rosendael. Men maakte gebruik van
rieten daken en veel hout tegen de gevels.

Dit heel romantische type had een tegenhanger in
de Engelse landhuisstijl, die veel statiger was. De
ramen worden nu vaak horizontale lichtstroken of
boven elkaar geplaatste erkers. De gevels worden
meer dan voorheen in de breedte getrokken, zo-
als villa Arva Rozendaalselaan 61 in Velp.

In het sinds 1900 bestaande villapark Overbeek in
Velp, het eerste voorbeeld van een projectontwik-
keling op dit gebied, laten vrijwel alle huizen de
verschillende stijlen zien, dikwijls gecombineerd
met elementen van de Art Nouveau. Het park is
een echte staalkaart van stijltoepassingen.
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Het wordt steeds lastiger om de huizenstijl te
duiden naarmate de invloed van de opdracht-
gevers en de voorkeur van hun bouwkundige
adviseurs een grotere rol speelden. De mo-

gelijkheden allerlei stijlcom-
binaties te maken waren

onbeperkt. En tussen 1910

en 1920 kwam er alweer een
reactie op het Rationalisme
en de andere nieuwe stijlen. De huizen, die
in principe door het Functionalisme werden
geïnspireerd, worden in deze regio pas veel
later gebouwd. Eerst werd teruggegaan naar
de nog niet eerder genoemde Barokperiode.
Opmerkelijk was daarbij dat men heel duide-
lijk koos voor modern materiaalgebruik zoals
betonconstructies en staalskeletbouw.

Om deze korte zijstroming niet te verwarren
met het Traditionalisme, dat op dat moment
ook opgang maakte, heeft men deze stijl 'Um
1800' genoemd, een naam die echter hoogst-
zeiden wordt gebruikt in de kunstgeschiede-
nis. Mooie voorbeelden daarvan zijn te zien in
Velp aan de Zutphensestraatweg en aan de
Tromplaan.

De laatste stijl, heel veel toegepast in de wo-
ningbouw, is het Traditionalisme ofwel de Delftse
School. Deze laat net als de stadsuitbreidingen in
de stijl van de Amsterdamse School en de paar
projecten in de Nieuw-zakelijke stijl seriewonin-

gen zien. Het hoge punt-
dak is daarbij een van

de kenmerken. Later, in de jaren dertig, werd
dit type populair. Het pessimisme dat in de cri-
sisjaren ontstond weerhield de architecten van
experimenten. Men zocht naar zekerheden,
waarbij teruggegrepen werd op een oer-Hol-
lands huizentype van baksteen met puntdak en
kleine ramen. Simpel maar bruikbaar. In deze
stijl zijn er ook grote en luxe villa's gebouwd,
onder meer aan de Arnhemsestraatweg en de
Beekhuizenseweg in Velp.
Samen met de villa's in de stijl van het Nieuwe
Bouwen uitdejaren '50zijn ditde laatste grote hui-
zen die onder invloed van één of meerdere spe-
cifieke stijlen in onze dorpen werden gebouwd.
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In de 20ste eeuw is de bouwproductie explosief toe-
genomen. Eerst met een impuls in de jaren '20 en '30,
daarna in veel heviger mate in de naoorlogse periode. In
onze tijd wordt er niet meer voor de eeuwigheid gebouwd.
De snelheid van vernieuwing en vervanging slaat toe. Steeds
jongere gebouwen worden eerder afgedankt Dit geldt zeker
voor de werken van de Wederopbouw: de architectuur, ste-
denbouwen landinrichting uit de periode 1940-1965. In die
jaren bestond de bouwopgave allereerst uit het feitelijk herstel
van de oorlogsschade, maar ook uit de opleving van de natio-
nale bouwproductie en de bestrijding van de woningnood als
volksvijand nummer een. Er werd daarom een veelzijdig pro-
gramma ontwikkeld met de typische kenmerken van de sobere
maar ook energieke Wederopbouw-periode. Zowel de genera-
tie van architecten van vóór de oorlog als de jongeren zijn actief
betrokken geweest. Bekende namen zijn onder andere Oud,
Van den Broek, Bakema, Van Embden, Van Eyck en Nicolai.

Wederopbouw

Al tijdens de oorlogsjaren kwa-
men er studiegroepen bijeen om
na te denken over de toekomst
van de stad, de industrialisatie,
de woningen, de vormgeving
enz. Opmerkelijk was daarbij de
rol die de architect had ten op-
zichte van de bewoners; er werd
vóór hen en niet mét hen ont-
worpen. De woningen moesten
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Inmiddels is Nederland grondig van aard en
aanzien veranderd. Lagen de wederopbouwwij-
ken vaak aan de rand van dorp of stad, met uit-
zicht op akkers en weilanden, tegenwoordig zijn
ze ingesloten door alweer recentere uitbreiding.
In de laatste drie decennia van de 20ste eeuw is
de gebouwde omgeving sneller en ingrijpender
gegroeid dan in alle eeuwen daarvoor.

vanwege materiaalschaarste
en de gewenste bouwsnel-
heid redelijk sober zijn, maar
ze waren wel tot in detail uit-
gedacht. Ze stonden boven-
dien niet op zichzelf, maar
in een grote groene ruimte,
die al even zorgvuldig was
samengesteld uit lang bloei-
ende boomsoorten, hagen
en speelplaatsen. En in de
nabijheid, op loopafstand,
waren de winkels en de ove-
rige voorzieningen. Op fiets-
afstand of verder lagen de
fabrieken en kantoren. De auto zou pas in de
jaren zestig bezit gaan nemen van de wijken.

De samenleving was geordend. Deskundigen
en overheid namen, vaak betuttelend, de taak
op zich om de goede smaak en de hygiëne te
bevorderen; of het nu ging om een stadswo-
ning of een boerderij in een ruilverkavelingsge-
bied. Nooit eerder werd een model matige sa-
menleving zo krachtig van bovenaf gedicteerd

29

aan burgers en boeren. Het
aandeel van ingenieurs in
het bouwen nam geleidelijk
aan toe; theorie, constructie
en materiaalkennis gingen
de ambachtelijke creativiteit
overheersen. Anders dan
na de Eerste Wereldoorlog
werden na de Tweede We-
reldoorlog standaardisatie en
prefabricage naar verhouding
makkelijker aanvaard, omdat
de woningnood vele malen
groter was.



Het aantal nieuw-
bouwwoningen liep
vanaf 1965 op tot 6,5
miljoen, maar er zijn om-
wille van de vooruitgang
ook duizenden woningen af-
gebroken, meer dan de tota-
le oorlogsschade bij elkaar.
Daardoor staat de materiële erfenis van de Wederopbouw, die zo
langzamerhand deel gaat worden van ons gemeenschappelijk ver-
leden, onder druk. In de drang om snel door te gaan is het recente
erfgoed uitermate kwetsbaar. De gebouwen uit die jaren zijn zo-
wel technisch als qua uitstraling verouderd. Ook de kwaliteit van de
openbare ruimte en de openbare voorzieningen zijn gedevalueerd.
Het besef van een bijzondere culturele herkomstwaarde is nog
nauwelijks aanwezig. Waardering en draagvlak voor de naoorlog-
se erfenis is dan ook niet vanzelfsprekend. Op dit moment is er

sprake van een nog onover-
brugbaar tijdsgat tussen de
beslissing tot sloop nu en de
mogelijke waardering ervan
in een later stadium.
Maar de discussie hierover
is niet te ontlopen. Ze is ge-
lukkig reeds opgestart door
verschillende instanties op
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het gebied van monumen-
ten en architectuur. Boven-
dien zijn er ook gemeenten
die al actie hebben onder-
nomen om te onderzoeken
welke gebouwen en wijken
uit de wederopbouwperiode
veilig gesteld moeten wor-
den.

Toekomstige monumenten uit de we-
deropbouwperiode in onze gemeen-
ten zijn onder meer: het Openlucht-
zwembad Beekhuizen en Villapark
Beekhuizen in Velp en in Dieren het
Crematorium en de zogenaamde Vo-
gelwijk.
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Platteland en boerderijen
Boerderijen hebben in de belevenis van stede-
lingen een soort eeuwigheidswaarde. Ze waren
er altijd en ze zullen er ook wel altijd blijven om
het landschap te 'stofferen'. En natuurlijk hoort
bij een boerderij een erf met stallen en een kip-
penhok, met een boomgaard en leilindes voor
de deur. Alsof de tijd heeft stilgestaan.
Maar dit romantische beeld klopt al lang niet
meer. Hoewel op het platteland alles rustiger
en langzamer gaat is ook hier de laatste 150
jaar veel veranderd. Tot aan de napoleontische
tijd kende de landbouw in onze regio, zowel op
de zandgronden als op de rivierklei, nauwelijks
enige ontwikkeling. Dat had allerlei oorzaken.
Maar in grote lijnen kwam het erop neer dat er
vooral gebrek was aan mest en aan geld. Dit
werkte uiteraard remmend op de plannen voor
ontginning en groei.

In deze situatie kwam in de loop van de 19de
eeuw verandering door de vinding van kunst-
mest waardoor het ineens mogelijk werd de
schrale gronden productief te maken Uiteinde-
lijk leidde dat tot een geheel nieuwe manier van
'boeren'.

In deze regio kwam er nog een andere ontwik-
keling op gang. Nieuwe landgoedeigenaren
kochten namelijk de in onbruik geraakte heide-
velden op. De kleine boeren, die toen veelal in
de dorpen woonden, bewerkten daarna alleen
de gronden die dichter bij huis lagen. Dat be-
tekende dat langzaam maar zeker de schaaps-
kudden verdwenen en de zo typische schaaps-
driften en schaapskooien nauwelijks meer
werden gebruikt.

32



Naarmate de bevolking groeide ging
het de boeren meer en meer voor
de wind. Dat was ook al snel te zien
aan de boerderijen. In de jaren 1880-
1930 zijn veel boerderijen verbouwd,
verfraaid en vooral voorzien van gro-
tere woongedeeltes. Nu is een boer-
derij natuurlijk in de eerste plaats
een bedrijf waar hard moest worden
gewerkt. Het wonen bleef dan ook
heel lang ondergeschikt aan de be-
drijfsvoering en grote woonruimtes,
maar ook versieringen en decoraties
werden daarom als een vorm van
luxe gezien.

In deze streek,
zoals overigens
in het hele oosten
van het land, is het
hallehuis altijd de ba-
sisvorm voor de boer-
derij geweest. Het be-
stond uit een rechthoekig
gebouw met een gedeelte voor het vee en een kleiner
deel om te wonen. De constructie werd gevormd door
een skelet van houten gebinten. In zo'n hallehuis waren
de woonfuncties beperkt. Vaak bestond het uit niet meer
dan een grote keuken (de heerd) waar gekookt en ge-
woond werd. Geslapen werd er in de bedsteden of in de
boven de kelder(s) gelegen opkamer.
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De waskeuken, aan de zijkant van het huis, werd
eveneens gebruikt voor het koken als wel het
schoonmaken van de melkbussen. Hier stond
dan ook de pomp. Het is duidelijk dat deze ma-
nier van wonen niet erg comfortabel is geweest.
De boeren die het zich konden permitteren ver-
bouwden dan ook hun huis door het voorhuis
te verbreden en de muren daarvan hoog op te
trekken. Zo ontstond de T-vorm boerderij, in fei-
te een heel nieuw type, met een breed voorhuis
en een extra verdieping.
Met het verbreden van het huis moest men
op zoek naar nieuwe stijloplossingen. De tra-
ditionele indeling van de voorgevel zoals we

die kennen van het hallehuis werd losgela-
ten; er kwamen meer en veel grotere ramen.
Men liet zich inspireren door de 'stadse'
stijlen, zoals die op dat ogenblik gangbaar
waren in de burgerhuizen. Anderen zochten
naar een nieuwe bouwstijl. Zo liet graaf Ben-
tinck tussen 1900 en 1914 zijn boerderijen in
de Havikerwaard verbouwen of vernieuwen.
Verschillende architecten, waaronder de en-
gelse Weatherly, zorgden ervoor dat er een
nieuwe eenheid ontstond tussen de gebou-
wen bij het kasteel en de boerderijen. Hier-
door kregen de bezittingen van Middachten
meer samenhang en allure.
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De overstap naar de gangbare
architectuurstijlen betekende
echter dat de landelijke bouwtradi-
ties verdwenen. Vroeger bouwden
de boeren, met behulp van familie,
buren en de timmerman uit het dorp,
hun eigen huis. Dat kon ook makkelijk
op basis van de gebintenconstructie. De
vorm van de kappen, de deuren en ramen
enz. werden dan gemaakt zoals dat altijd al
gebeurde: volgens een eeuwenoude en weinig
veranderende traditie. De keuze voor een groter
voorhuis, zonder de houten gebinten, heeft de
hulp van vaklui noodzakelijk gemaakt. De van-
zelfsprekende, traditionele oplossingen kwamen
ook daardoor meer en meer onder druk te staan.

en '70 kwam daarin
verandering, mede

door de ruilverkaveling.
In onze gemeenten was

deze overigens alleen rond
Spankeren van invloed .De

boeren moesten kiezen tus-
sen een moderne, doelmatige

bedrijfsvoering met een eigen ar-
chitectuur, of het in alle opzichten

handhaven van de oude tradities. En
daarmee begon ook het traditionele

boerenbedrijf te verdwijnen; schaal-
vergroting was aan de orde. De con-
sequentie was dat de erven veran-

':"-'~ derden door bijvoorbeeld de bouw
~ van nieuwe grote stallen met lig-
.---- boxen. Soms werd daarbij de

oude boerderij in zijn geheel
tot woonhuis verbouwd. Een
andere mogelijkheid was
dat de boer koos voor sa-
nering.

De romantische boerderij en de traditionele
bouwwijzen zouden zo geheel zijn verdwenen
als niet opnieuw een beweging van de stad
naar het platteland was ontstaan. Nu worden
de boerderijtjes vaak opgekocht door stedelin-
gen die veel aandacht en geld spenderen om
de boerderij een zo 'traditioneel mogelijk' aan-
zien te laten behouden.

Tot na de Tweede Wereldoorlog veranderde
er, als het om de bedrijfsvoering ging, niet veel
bij de boerderijen. De meeste boeren hadden
nog een gemengd bedrijf. Maar in de jaren '60
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• • en tot slot•

Fons Asselbergs, voormalig directeur van wat
toen nog de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg heette, zei een aantal jaren geleden:

De traditionele monumentenzorg
heeft zijn langste tijd gehad

Voor het eerst werd de vraag geformuleerd: wat
willen we eigenlijk met al die gerestaureerde
monumenten? Decennia lang heeft dit beleid
zich primair gericht op het redden en res-
taureren. Nu lijkt het erop dat in 2010 de
achterstand officieel is ingelopen. De
monumentenvoorraad moet nu in stand
worden gehouden en dat zal vaak ge-
paard gaan met een volledig nieu-
we bestemming. Maar je kunt nu
eenmaal niet van elke kerk een
restaurant maken. Er komt daarom straks een
tijd waarin er meer over betekenissen en be-
stemmingen wordt gepraat dan over redding.

Bovendien, er staan al weer nieuwe monumen-
ten te wachten, namelijk die uit de periode van
de Wederopbouw. Daarom wordt er nu ook ge-
keken naar het huidige bestand; er moet eerst
worden geïnventariseerd om tot een evenwichti-
ge collectie te komen. In het verlengde daarvan
ligt de vraag wat een zinvolle aanvulling zou zijn
vanuit de Wederopbouw-periode.

Ook andere vragen dienen zich aan, zoals:
heeft het zin om veel energie en tijd te beste-
den aan het beschrijven van talloze individuele
objecten? Is het niet beter de nadruk te leg-
gen op het onderzoeken en vastleggen van de
structuren en de historie van een straat of wijk?
Het op de lijst plaatsen van alleen individuele

bouwwerken is misschien niet het middel om in
stand te houden wat belangrijk is, namelijk de
samenhang en homogeniteit van een buurt of
straatbeeld.
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Bij de stedenbouwkundige en de architect zal
ook deze aanpak - de verschuiving van object
naar omgeving - duidelijk moeten zijn. En er
wordt al aandacht aan besteed. Zo hamert Jo
Coenen, hoogleraar aan de Technische Univer-
siteit Delft op het belang van, wat hij noemt, een
goed ontwikkeld "architectonisch geheugen".
Hij pleit voor het opleiden van een nieuwe ge-
neratie ontwerpers, die kundig kunnen omgaan
met dé opgave van deze eeuw: interventies en
transformaties in de al bebouwde omgeving.
Trekken we die lijn door, dan zou bijvoorbeeld het
stationsgebouw in Dieren een belangrijke plek

krijgen binnen de
nieuwbouw rond het

Hart van Dieren. Maar
wat gaat er gebeuren

met dit zo kenmerkende
gebouw midden in het dorp.

Gaat het uiteindelijk dezelfde
weg als het Welkoopgebouw in

Dieren of het Veerhuis in Rheden
en de verschillende hotels en pen-

sions, zoals het beroemde hotel De
Engel in De Steeg?

Over het restaureren wordt ook voortdurend na-
gedacht. Aanvankelijk kende de monumenten-
zorg het fenomeen van terugrestaureren. Hierbij
werd vaak de fantasie aan het werk gelaten: al-

les moest weer worden zoals men dacht dat het
geweest zou kunnen zijn. Nu heeft echter de mo-
derne architectuur zo het overwicht gekregen bij
het restaureren dat je bijna weer vóór terugrestau-
reren zou willen zijn. Ook hier is monumentenzorg
misschien toe aan een andere richting.
Architectuur dient altijd rekening te houden met de
omgeving. Dat betekent niet dat er historiserend
dat wil zeggen in oude stijl moet worden gebouwd
in de buurt van monumenten. Maar er moet wel in
harmonie worden gebouwd. Er moet naar een re-
latie worden gezocht tussen de vertrouwde omge-
ving van de mensen en de geplande nieuwbouw.
Een dorp, dat er eeuwen over heeft gedaan om te
worden wat het is, dient te worden gerespecteerd
als het gaat om nieuwe aanpassingen. Dan pas
bestaat er een kans dat de nieuwbouw het eigen
dorpskarakter onderstreept, in plaats dat het er
rechtstreeks tegenin gaat.

Monumenten zijn een cultureel erfgoed dat we
overgedragen hebben gekregen van vorige gene-
raties. Het kan zijn dat wij er een andere beteke-
nis aan geven of het in een context plaatsen die
past bij onze manier van leven. Maar het is niet
voor niets "erf"goed. Het is ónze taak het in goede
staat over te dragen aan de volgende generatie.

Adriane Colenbrander
Dieren augustus 2007
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Dieren I Villa Hoflaan 11
Bouwjaar 1909, architect Schoonman

R'daal ]: Muurschildering in de Kerk, Kerklaan 17
1905, Gerrit van der Hoef

Rheden Villa Arnhemsestraatweg 115
Geen verdere gegevens bekend

Monumentenlijst
Gerangschikt per hoofdstuk en bouwstijl

Dieren

Velp

Dieren

Velp

Velp
Velp
Dieren

Velp

Velp

Velp

Wat zijn monumenten
Wat is monumentenzorg, pagina 2

19de eeuw
De verandering, pagina 6

Geen architectuur van de 20ste
eeuw zonder de architectuur
van de 19de eeuw, pagina 10

Neogotiek
CD Dierense Toren, Hogestraat

Bouwjaar 1924, architect W. te Riele
® RK Kerk Onze Lieve Vrouwe Visitatie,

Emmastraat
Bouwjaar 1883, architect J.w. Boerbooms

Waterstaatkerken
@ Kerk in Kerkstraat 41

Bouwjaar 1848, architect J. Brink Evers
@Grote Kerk, Kerkstraat 32

Bouwjaar 1841, architect E. Jenni

Diverse
® Villa Mignon, Stationsstraat 1
® Villa Rosa, Stationstraat 2
o Villa's, Zutphensestraatweg 30/32

Art Nouveau & Jugendstil, pagina 14

CD Villa, Evertsenlaan 3/5
Bouwjaar 1906, architect Chr. Jansen

® Villa Mariposa, Overbeeklaan 5
Bouwjaar 1907, architect H. Zanten

@ Kerk Nederlandse Protestantenbond,
Dr. Fabiusstraat 12
Bouwjaar 1905, architect A.J.G. Jansen

Velp @Winkel-woonhuis, Dennenweg 1-3
Bouwjaar 1913, architect J.G.A. Heineman

Rationalisme, pagina 16

Dieren 1: Gazellefabriek, Wilhelminaweg 8
Bouwjaar 1912, architect C.J. Uiterwijk

Dieren I Voormalig Telefoonbureau, Hogestr. 27/29
Bouwjaar 1906, architect C. Bijlsma

De Steeg i Voormalig Gemeentehuis, Hoofdstr 6/8
Bouwjaar 1907, architect C. Bijlsma

Velp: Villa Arnhemsestraatweg 18
Bouwjaar 1904, architect W. Honig

Gooise Landshuisstijl
Velp J Dubbelwoonhuis, Tromplaan/Hogeweg

Bouwjaar 1925, architect J.G.A. Heineman
Velp I Woonhuis, Hobbemalaan 6

Bouwjaar 1925, architect J.G.A. Heineman

Amsterdamse School, pagina 18

H'daal 1: Trafohuisje, Ringalle 36
Bouwj. 1920, architect Gratema-Versteeg

Velp :g: Middenstandswijk
Egmondstraat, Enkweg, Hertogstraat,
Torckstraat, Van Pallandtstraat en
Ringallee 77/79/81
Bouwjaar 1922, architecten P. Vorkink en
J.P. Wormser
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Functionalisme &
Het Nieuwe Bouwen, pagina 22

Velp G) Verzorgingshuis Nieuw Schoonoord, Velp ® Villa, Bergweg 3
Hoofdstraat 12 Bouwjaar 1850, architect niet bekend
Bouwjaar 1938, architect J.J. Hornstra Velp Villa Arnhemsestraatweg 10 en 17

Velp ei) Villa, Biesdelselaan 39 1916 en 1880, architect onbekend
Bouwjaar 1963, architect H.T. Wijdeveld Velp Villa's Hoofdstraat 14/22

Velp ® Woonhuis/atelier, Den Bruijl 35 Bouwjaar 1878,architect onbekend
Bouwjaar 1954, architect G.Th. Rietveld

Velp Villa, Beekhuizenseweg 44 Chaletstijl
Bouwjaar 1953, architect G.Th. Rietveld Velp 0) Villa Edelweiss, Pater Koenestraat 1

R'daal Villa's, Hertog van Gelrestraat 26/29 Villa Alpenrose, Pater Koenestraat 3
Bouwjaar 1958 - '61, arch. G.Th. Rietveld Bouwjaar 1904, architect onbekend

Ellecom Villa Irene, Zutphensestraatweg 47
De stijlen van onze villa's, pagina 24 Bouwjaar ca 1890, arch. onbekend

Neoclassicisme Rationalisme en aanverwante stijlen
Dieren Buitenplaats Carolinapark, Hogestraat 11 De Steeg ® Villa Klein Duimpje, Diepesteeg 42

Verbouwd 1857, architect onbekend Bouwjaar 1909, architect JW. Hanrath
Ellecom G) Herenhuis De Oude Pastorie,

Binnenweg 44 Gooise Landhuisstijl
Geen gegevens verder beschikbaar Velp ® Villa Hogeweg 35/ Tromplaan 2

Ellecom Huis Hofstetten, Zutphensestraatweg 70 Bouwjaar 1925, architect J.GA Heineman
Ca 1836/1865, architect onbekend Velp Villa Hogeweg 39

Rheden Buitenplaats Rhederhof, Bouwjaar 1924, architect M.J. Hols
Arnhemsestraatweg 54 Velp Villa Hobbemalaan 6
Gebouwd 1855, architect J.A. Gerritsen? Bouwjaar 1925, architect J.GA Heineman

Neorenaissance Engelse Landhuisstijl
Dieren ei) Villa's Zutphensestraatweg 32 Velp @ Landhuis Arva, Rozendaalselaan 61

Gebouwd 1895, architect E. Lofvers Bouwj. 1915, arch. A.R. Freem/ G.C. Bremer
Dieren @ Villa's Hoflaan 26-36

1892, architect J. Brink Evers/H. Evers Um 1800
Velp ® Villa Julia, Boulevard 11 Velp (jJ) Villa Tromplaan 12

Gebouwd 1911, architect Muis Bouwjaar 1920, architect J. Hols
Velp Villa Zutphensestraatweg 44

Eclecticisme Bouwjaar 1913, architect H.J Jacobs
Dieren ® Villa Hoflaan 38 Velp Villa Lindenhof, Vijverlaan 7

Geen verdere gegevens bekend Bouwjaar 1910, architect J. London

39




