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Kadastrale Atlas Gelderland 1832
De oorspronkelijke aanwijzende tafel
der gemeente Velp, die opgenomen
is in de kadastrale atlas Gelderland
1832, heeft het cijfermateriaal
geleverd voor het artikel. De
relevante lijsten hieruit zijn in dit
kader opgenomen.

Nadat ons land in 1811 bij Frankrijk werd ingelijfd werden de aldaar geldende
regels ook hier ingevoerd. Dat betrof dus ook de instelling van het kadaster, dat
met behulp van registers en kaarten alle onroerende goederen en ieders zakelijke
rechten daarop vastlegt. Door de val van het Franse keizerrijk heeft echter de
feitelijke invoering in ons land pas in 1832 plaatsgevonden. Op initiatief van de
auteur, destijds voorzitter van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, werd
in 1964 onder verantwoordelijkheid van deze Kring een atlas van de kadastrale
gemeente Rozendaal uitgegeven. Deze activiteit leidde tot de oprichting van de
Stichting Kadastrale Atlas Gelderland, een initiatief dat ook navolging in andere
provincies vond.
Intussen zijn van verschillende andere Gelderse gemeenten kadastrale atlassen
gereed gekomen, o.a. reeds in 1970 van Velp, gevolgd door een, door toepassing
van moderne reproductietechnieken, verbeterde atlas in 1996.
De Franse revolutie kan worden gekenmerkt als een keerpunt op velerlei gebied.
Zo is de kaart van ons land - tot dan vrij stationair - sindsdien door aanleg van
wegen, kanalen, spoorwegen, dorps- en stadsuitbreidingen en ruil- en
herverkavelingen ingrijpend veranderd. De aanvankelijk vastgelegde gegevens
vormen dan ook een belangrijke informatiebron omtrent vroeger bestaande
toestanden. Een voorbeeld daarvan geeft onderstaand artikel.
Voor een goed begrip zij nog vermeld dat met een kadastrale gemeente in het
algemeen de toen bestaande toestand wordt bedoeld. De kadastrale kaart van
Velp beslaat dan ook het grondgebied van de gemeente Velp, zoals dit in de
periode van 1811-1818 heeft bestaan. De kaart is ingedeeld in de secties
A Beekhuizen. B Billioen, C Velperbroek en D Velp. De sectie A omvat één
kaartblad, de overige secties elk drie. De percelen dragen per sectie een eigen
nummer. In de tekst is voor Biljoen steeds de oude schrijfwijze uit de begin van
de vorige eeuw gebruikt nl: Billioen.

BOSSEN EN BOSEIGENDOM IN VELP ANNO 1832
l.F. van Oosten Slingeland

De kadastrale atlas van Velp vermeldt zes verschillende bosvormen en
boomsoorten. Daarin staan het akkermaalsbos, dennenbos, opgaand bos, elzenbos,
wilgenbos en de rijswaard. Het kadaster beschrijft bos onder verschillende
benamingen, deels naar bedrijfsvorm: hakhout, opgaand bos en rijswaard, en
deels naar boomsoort als dennen elzen en wilgen.
In de kadastrale atlas staan die categoriën met bijbehorende oppervlakte per sectie
en in totaal genoteerd. Over boseigenaren staat in de kadastrale atlas niets
vermeld.
De bedoeling van dit artikel is dieper in te gaan op de bossen in Velp, hun omvang,
ligging, kwaliteit en eigenaren.
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Hakhout
Lijst der percelen hakhout

ontleend aan de oorspronkelijke
aanwijzende tafel der gemeente

Velp

Perceel Oppervlak Klasse
nummer hectare

Sectie A le blad
1 3,5320 3
9 10,3440 2
13 13,7510 3
14 7,3810 2
15 1,3940 2
28 1,4180 2
36 0,1580 2
41 0,5730 2
43 1,6930 1
44 3,4920 2
57 0,3090 2
63 2,7200 2
64 0,4930 2
68 2,9370 1
72 0,5140 I
82 0,0770 1
85 0,0300 1
86 0,0260 1
92 0,0730 3
93 0,0740 1
95 3,0230 2/3
97 2,8260

Totaal A 56,8380

Het totale bosareaal van de kadastrale gemeente Velp beslaat 293 hectaren, dat
is 22% van de oppervlakte der gemeente. Naar bospercentage gerangschikt staat
de kadastrale gemeente Velp op de elfde plaats in de top van de ranglijst van de
184 Gelderse kadastrale gemeenten. De Zuid-Veluwe scoort hoog met drie van
de daar gelegen kadastrale gemeenten in de top tien. Oosterbeek staat op de
tweede plaats met 33%, Doorwerth met 32% op de vierde en Rozendaal met
30% op de vijfde plaats. De eerste plaats is voor Groesbeek met 2.220 ha bos
ofwel 49,5% van het gemeentelijk territoir. Beschouwen we echter niet de ranglijst
van het bospercentage maar die van de bosoppervlakte, dan ontstaat een geheel
ander beeld. Dan gaat Apeldoorn met 2.892 ha bos aan de top der Gelderse
kadastrale gemeenten. Groesbeek staat dan op de derde plaats met zijn 2.220 ha
en Velp met 293 ha op de ..... 57 ste plaats!

Na aldus de plaats van Velp onder de bosrijke Gelderse gemeenten te hebben
geschetst, kunnen wij nu onze denkbeeldige wandeling door de Velpse bossen in
1832 aanvangen. Statistieke gegevens zijn als richtingborden langs onze route.
Het eerste paneel vinden we in tabel 1.

Tabel 1
Algemene overzicht van het bosareaal

van de kadastrale gemeente Velp

Boscategori Opperv lakte % in de sectie

Hakhout 80,99 ha 27,6 A, B en D
Opgaand bos 28,34 ha 9,7 A, B, C en D
Els en/of wilg 1,69 ha 0,6 Ben D
Rijswaard 1,15 ha 0,4 B
Dennen 180,89 ha 61.7 AenD
Totalen 293,06 ha 100,0

Hakhout
Laten wij onze schreden eerst naar het hakhout richten.
Verreweg het meeste hakhout vinden wij in de sectie A Beekhuizen.
J. Craandijk schrijft in 1884, dat daar nog geen eeuw geleden een eenvormig
eiken akkermaalsbos groeide,

"in hetwelk nimmer enige menselijke stem dan die
des boswachters en der houthakkers werd gehoord".

Houthakkers konden op Beekhuizen zeker aan de slag, want akkermaalshout
wordt om de acht tot tien jaren gehakt. De dikste delen werden hoofdzakelijk als
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Sectie B le blad
28 1,1430
29 1,2870
34 0,2240
35 0,0530
61 0,0970

Totaal B 2,8040

Sectie C PM

Sectie D le blad
34 0,5830
50 0,1220
53 0,4560
54 0,3470
56 0,5280
57 0,2340
81 0,6960

222 0,3040

2e blad
447 2,3810
450 0,3320
469 2,7430

3e blad
472 0,0850
474 1,3680
475 0,2100
479 1,2100
482 0,4950
488 1,0460
492 1,4160
496 2,1300
519 0,2440
525 1,1660
533 2,1100

1

3
2
1
1
1
1
1

1
1
2

2
2
2
1
2
3

2/3
2/3
1
1
1

brand- en geriefhout gebruikt, de dunste delen, de takken en de twijgen, werden
opgebost en dienden in het beste geval als Gelders rijshout bij de waterbouw.
Bij mindere kwaliteit was de bakkersoven veelal de bestemming. Hakhout in het
algemeen was een sociaal gespreide bedrijfsvorm, die veel verschillende
eigenaren kende. Hoewel niet uitgesproken duidelijk tekent dit beeld zich ook
in Velp af. Niet alleen onder Beekhuizen, ook onder Billioen en vooral in het
westen van Velp vinden wij heel wat hakhout. Kijken wij op tabel 2.

Tabel 2
Verdeling gegevens hakhout over de secties

Sectie Percelen Grootte Eigenaren
in aantal in ha in aantal

A Beekhuizen 22 56,8380 6
B Billioen 5 2,8040 1
C Velperbroek 0
D Velp 25 21.3470 7
Samen 52 80,9890 12

Eigenaren van het hakhout
Het hakhout in de sectie A is grotendeels eigendom van Baron Van Spaen van
Billioen, die in de sectie B de enige eigenaar is. In de sectie D is hij een der
zeven eigenaren van hakhout.

Bijgevolg zijn er 12 verschillende eigenaren van een of meer percelen hakhout.
Hun eigendom ligt tussen 0,0560 ha en 56 ha. De gemiddelde perceelsgrootte
bedraagt 1,56 ha en de gemiddelde grootte van deze eigendom per eigenaar
bedraagt 6,75 ha. Over de boseigendom volgen verderop meer gegevens, laten
wij hier eerst het volgende paneel bekijken, dat ons inzicht geeft in de kwaliteit
van dit soort bos. Voor de heffing van de grondbelasting heeft men het hakhout
in drie kwaliteitskiassen ingedeeld, wat in Velp het in tabel 3 (pagina 5)
weergegeven beeld oplevert.

Globaal gesproken ligt de helft van het hakhout in klasse 2, een kwart in klasse
1 en een kwart in klasse 3. Wat dit betekent voor de heffing van de grondbelasting
zullen wij zien in de paragraaf "Het Velpse bos als belastingobject". Om precies
te weten welke percelen op de kadastrale kaart anno 1832 hakhout bevatten,
volgt in tabel "Hakhout" (staat in de linkermarge) perceelsgewijs de kadastrale
aanduiding van de 52 hakhoutpercelen in Velp. Zij vormen de elementen, waaruit
tabel 3 is opgebouwd.
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De atlas van Su ring ar uit 1867 laat
duidelijk zien dat de bossen van de
gemeente Velp in hoofdzaak zijn
gelegen ten noorden van de
"Weg van Arnhem naar Zutphen ".
Ten noord-westen van het dorp Velp
ligt Sectie D Velp, ten noord-oosten
Sectie A Beekhuizen en ten oosten
Sectie B Billioen.
Sectie C Velperbroek met nagenoeg
geen bos ligt ten zuid-westen.
De kadastrale kaarten zijn te
vinden op de pagina 's 14 tlm 16.



Johan Frederik Willem van Spaen
1746 -1827
Olieverf op doek
Toegeschreven aan N. Garnier
Verblijfplaats:
kasteel De Cannenburch Vaassen
Foto 1conografisch Bureau

Tabel 3
Klassering van het hakhout

Sectie Oppervlakte Klasse I Klasse 2 Klasse 3
in ha ha ha ha

A Beekhuizen 56,8380 5,3510 32,6190 18,8680
B Billioen 2,8040 2,8040
C Velperbroek 0
D Velp 21.3470 10,6360 7,3090 3,4020
Samen 80,9890 18,7910 39,9280 22,2700

Opgaand bos
Van veel geringere omvang is het areaal van het opgaande bos. Deze bedrijfsvorm
heeft een veel langere omloop dan het eerder behandelde hakhout en het bindt
het geïnvesteerde kapitaal voor tientallen jaren, vaak meer dan een eeuw.
Eigendom van opgaand hout - tenminste van enige omvang - zal men dan ook
moeten zoeken onder kapitaalkrachtige geslachten. Op onze denkbeeldige
wandeling zullen wij, om van het lommerrijke loofhout te genieten, onze schreden
het best kunnen richten naar de omgeving van Billioen. Daar ligt het grootste
loofhoutcomplex van Velp. Zeker vindt men daar goed groeiend eiken- en
beukenbos. Zulk loofbos staat ook onder Beekhuizen en in het dorp, maar het is
daar van minder omvang, verspreid op de buitenplaatsen als Larenstein en
Ommershof in kleine bospercelen.

Slaan wij de oprijlaan naar Billioen in, dan zien wij weer een denkbeeldig paneel,
waarvan de tekst is opgenomen in tabel 4.

Tabel 4
Verdeling gegevens van opgaand bos over de secties

Sectie Percelen Grootte Eigenaren
in aantal in ha in aantal

A Beekhuizen 8 4,9770 1
B Billioen 16 12,0230 1
C Velperbroek 1 0,0410 1
D Velp 49 11.3000 11
Samen 74 28,3410 11
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Opgaand ,Bos
Lijst der percelen opgaand bos
ontleend aan de oorspronkelijke
aanwijzende tafel der gemeente

Velp

Perceel Oppervlak Klasse
nummer hectare

Sectie A le blad
24 0,1110 1
48 0,8970 1
55 0,4020 1
56 2,6300 1
74 0,4510 2
75 0,1530 2
79 0,0810 2
81 0,2520 2

Totaal A 4,9770

Sectie B le blad
3 0,2800 2
11 0,0610 2
16 0,2790 2
17 0,3220 2
28 1,4300 1
31 1,3330 1
42 1,5970 1
43 0,7050 1
48 1,2630
54 0,3020
55 0,2230
56 1,0720
62 2,2850

De gemiddelde perceelsgrootte bedraagt 0,3830 ha; de gemiddelde eigendom in
deze categorie is 2,5765 ha met een spreiding van 0,0840 ha tot 18,3460 ha.
Deze gemiddelden liggen aanzienlijk lager dan die bij het eerder beschreven
hakhout.

Hoe hebben de taxateurs destijds het opgaande bos in Velp beoordeeld en
ingedeeld? Het antwoord op die vraag geeft tabel 5.
Tabel 5

Klassering van het opgaand bos

Sectie Oppervlakte Klasse 1 Klasse 2
in ha ha ha ha

A Beekhuizen 4,9770 4,0400 0,9370
B Billioen 12,0230 10,2100 1,8130
C Velperbroek 0,0410 0,0410
D Velp 11.3000 4,0400 4,8650
Samen 28,3410 18,7940 7,6560
In % 100 66,3 27,0

Klasse 3

1.8910
1,8910

6,7

Tweederde van het opgaande hout behoort tot de beste klasse, wat duidt op goede
groei op vruchtbare grond. Ruim een kwart is als klasse 2 aangemerkt en slechts
7% gerangschikt in de laagste klasse. Dat is voor een Veluwse gemeente, waar
het loofhout veelal op armere dan de zogenaamde boekegrond van de zuid-oost
Veluwe staat, een gering percentage.
Bij het zoeken naar de 74 percelen loofhout op de kadastrale atlas kan de in
tabel "Opgaand Bos" (staat in de linkermarge) vervatte lijst van deze percelen
behulpzaam zijn.

Elzen- en wilgenbos
Om elzen- of wilgenbos te zien, moeten wij naar de IJsselkant lopen. Onder
Billioen liggen aan de IJssel twee percelen rijswaard. Op een rijswaard wordt
wilgenhout geteeld, dat veelal om de vier jaar wordt gehakt. Het is dus een
speciale vorm van hakhout. De hier gelegen percelen zijn samen slechts 1,1520
ha groot en staan op de kaart in de sectie B onder de nrs 149 en 177, ter grootte
van 0,4360 respectievelijk 0,7160 ha. Eigenaren zijn Baron Van Spaen
respectievelijk Hendrik Aveling.
Als wilgenbos omschreven en dus blijkbaar opgaand hout zijn de percelen, sectie
B nrs 163 en 164, samen 1,0540 ha. Zij behoren toe aan de Heer van Rosendael.
Van nog geringere omvang zijn twee perceeltjes elzenbos, samen niet groter dan
0,6360 ha. Eén ligt onder Billioen, nr 59, groot 0,4180 ha en eigendom van
Baron Van Spaen.
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2e blad
85 0,2760 2
88 0,4570 2
98 0,1380 2

Totaal B 12,0230

Sectie C le blad
1 0,0410 2

Totaal C 0,0410

Sectie D le blad
7 0,0860 2
9 0,2480 2
10 0,1390 2
15 0,2210 2
16 0,3620 2
18 0,1570 2
35 0,1260 3
36 0,0980 3
64 0,2110 2
74 0,1120 1
78 0,6400 1
.82 2,8120 1
103 0,2940 1
112 0,0430 2
113 0,0230 2
l79 0,0740 2
223 0,1040 2
224 0,0840 2

2e blad
336 0,2280 2
439 0,1530 2
448 0,1430 1

Het tweede perceeltje is van D.M. Vollenhove, de eigenaar van Ommershof. Het
ligt aldaar, kadastraal bekend als sectie D nr 445, groot 0,2180 ha, in klasse 2
gerangschikt.

Dennenbossen
Het naaldhout vormt het grootste bestanddeel van het Velpse bos in 1832. Met
ruim 180 ha maakt het 60% uit van het bos areaal. De dennencultuur was in die
tijd een betrekkelijk jonge vorm van bosbouw, hier te lande sterk opgekomen in
de tweede helft van de 18e eeuw. Het bezaaien van heidevelden met grove den
komt voort uit de gedachte, dat het de heidegrond in productiviteit en in
vruchtbaarheid doet toenemen. Veel - al dan niet - adellijke grondeigenaren aan
de Veluwezoom - en niet alleen daar - hebben heidegronden tot dennenbos
aangelegd. Zo ook Baron Van Spaen, die op Beekbuizen 160 ha dennenbos op
zijn naam heeft staan. Veel minder omvangrijk is het dennenareaal op de hoge
gronden in het westen van Velp, dat aan drie eigenaren toebehoort.

Laten wij naar Beekhuizen gaan, wat ook ds Craandijk in de tachtiger jaren van
de 1ge eeuw heeft gedaan. Hij is verbaasd, wat van de daar eertijds aanwezige
heidegrond is te maken. Hij noemt Van Spaen de eedle Van Spaen, schepper van
Beekhuizen. Niet alleen dominee Craandijk, ook dominee Zeno Bachien heeft
zich veel eerder al lovend over de bosaanleg op Beekhuizen uitgelaten. Hij
"stond" van 1765 tot 1770 in Velp. Als hij daar vijfentwintig jaar later komt
logeren memoreert hij, dat het toentertijd op Beekhuizen een barre heide was.
Daarin is kort na zijn vertrek verandering gekomen.
In november 1774 koopt Johan Frederik Willem Van Spaen (1746-1827) voor
zijn moeder 20 pond dennenzaad. Het kan haast niet anders of dat is op
Beekhuizen uitgezaaid. In juni 1776 overlijdt zijn moeder, Baronesse Van Spaen
van Riebeeck, en Johan Frederik Willem treedt aan als de nieuwe Heer van
Billioen.

Blijkbaar is de bezaaiing van 1774 een succes en Van Spaen pakt de
heidebebossing wat grootser aan. Hij koopt in het najaar van 1776 106 pond
dennenzaad van D. Fuldner. Daarmee kan wel tien hectaren dennenbos worden
aangelegd. In de dan volgende jaren worden regelmatig uitgaven gedaan voor
aankoop van zaad en het planten van naaldhout, o.a. op de Keyenberg. Er bestaat
evenwel geen zekerheid dat alle uitgaven aan dennenzaad alleen op grove den
betrekking hebben. Er wordt in 1780 geplagd in de Fijne Dennen Allee, wat
wijst op de aanplant van fijnspar. In datzelfde jaar heeft Van Spaen 2 pond zaad
van de Wymouth pine gekocht voor l7 gulden en 12 stuivers.
Uit de archieven van Rosendael is bekend, dat in 1765 het eerste dennenzaad
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468 0,1980

3e blad
477 0,0590 2
480 0,0800 2
483 0,1470 2
484 0,1070 2
490 1,5870 3
494 0,1970 2
499 0,0820 2
500 0,0390 2
534 0,0890 2
536 0,0950 2
538 0,3450
545 0,1040 2
546 0,0370 2
547 0,1070 2
550 0,0570 2
552 0,0210 2
561 0,1000 2
562 0,0400 2
563 0,1710 2
584 0,1960 2
585 0,0750 2
586 0,1300 2
587 0,3710 2
630 0,0530 2
631 0,1400 2
632 0,0750 2
722 0,2400 2

Totaal D 11,300

Totaal A 4,9770
Totaal B 12,0230
Totaal C 0,0410
Totaal D 11,3000
Samen 28,3410

daar in de Imbosch is uitgestrooid. De in 1776 aangetreden nieuwe eigenaar van
Billioen heeft dus al direct het voorbeeld van zijn grote buurman gevolgd.
Het resultaat van zijn activiteiten en investeringen in Billioen en Beekhuizen
mocht er zijn. Lyrisch zijn de beschrijvingen van bezoekers aan dit landgoed,
dat velen hunner tot rijm- en dichtwerk heeft geïnspireerd. Hoogtepunt en
verzamelwerk is wel het door Paulus Nijhoff in Arnhem uitgegeven Geldersch
Arkadia of wandeling over Billioen en Beekhuizen (1820).

De edele Van Spaen was in zijn voorkomen een eenvoudig man, zo eenvoudig,
"dat bezoekers, die hem op de arbeid der ontginning zagen toezien, hem wel
eens voor een opzichter groetten en zijn gaarne verleend geleide met een fooitje
belonen wilden". Aan duizenden heeft hij een rijk genot bereid, zijn arbeiders
vonden overvloedig werk en de waarde van zijn bezitting werd aanmerkelijk
vermeerderd, aldus Craandijk. Lazen bezoekers van weleer allerlei spreuken en
gedichten in Van Spaen's bos, ook wij ontwaren al direct een informatiepaneel.
De tekst daarvan is samengevat in tabel 6.

Tabel 6
Verdeling gegevens van dennenbos over de secties

Sectie Percelen Grootte
in aantal in ha

A Beekhuizen 21 160,5230
B Billioen °C Velperbroek °D Velp a 20.3670
Samen 29 180,8900

Eigenaren
in aantal

}
4

Dennenbos komt dus alleen voor onder Beekhuizen en in het dorp Velp.
De gemiddelde perceelsgrootte bedraagt 6,24 ha, wat ver uitsteekt boven de eerder
genoemde gemiddelden bij de categorieën hakhout en opgaand bos. De
gemiddelde eigendom, groot 45 ha, een bedrieglijk getal, waar de vier
eigendommen in grootte verschillen van 3 tot 160 ha. Voor de heffing van de
Grondbelasting is het dennenbos zonder enige variatie ingedeeld in klasse 1.
Ook voor het vinden van de percelen dennenbos op het kadastrale plan kan de
kaart-wandelaar het zich gemakkelijk maken door de lijst der percelen dennenbos
in tabel "Dennenbos" (staat in de linkermarge) te beschouwen.
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Dennenbos
Lijst der percelen dennenbos

ontleend aan de oorspronkelijke
aanwijzende tafel der gemeente

Velp

Perceel Oppervlak Klasse
nummer hectare

Sectie A le blad
2 9,6270 1
3 2,2590 1
4 20,6940
5 6,7890
6 4,4400
12 1,1480 1
23 0,1450 1
25 0,3240 1
26 0,2650 1
30 18,8410 1
31 1,1990
32 5,6870 1
33 23,1000 1
34 6,7070 1
58 0,7990 1
59 9,5510 1
60 12,9320
61 1,4420
62 0,9100 1
65 16,9080 1
98 16,2560 1

Totaal A 160,5230

Het Velpse bos als belastingobject
In het voorgaande is beschreven, dat de bospercelen in kwaliteitskiassen zijn
ingedeeld. Deze klassering moest een rechtvaardige heffing van de grondbelasting
garanderen. Na de ambtenaren van het Kadaster kwamen de taxateurs van de
Grondbelasting hun werk doen. Vooraf werden standaardpercelen vastgesteld,
waarmee de andere percelen werden vergeleken en daardoor ingedeeld konden
worden. Het hoeft geen betoog, dat menige uitkomst van de taxatie is
aangevochten. Ook de vaststelling van de tarieven kende een controle door andere
taxateurs in het kanton. Bleven de tarieven voor het loofhout bij die toets overeind,
het aanvankelijk voor het dennenbos toegeschatte tarief moest met een kwart
omlaag van f 8,00 naar f 6,00 per ha.
In de "Tabellen der gekozen punten van aanhouding of voorbeelden tot de
classificatie der ongebouwde en gebouwde eigendommen" staan de
standaardpercelen be- en omschreven. In Velp ligt deze kwestie heel simpel,
want alle loofhout (hakhout en opgaand bos) valt onder "Bossen", ingedeeld in
drie klassen en alle naaldhout kent slechts één tariefklasse. De standaardpercelen
zijn voor:

BOSSEN
Klasse 1
* de percelen Beekhuizen, sectie A nrs 68 en 56, groot 2,9370 ha

respectievelijk 2,6300 ha, eigendom van Baron Van Spaen.
* het perceel op Larenstein, sectie D no 447, groot 2,3810 ha,

eigendom van mevrouw Rubel- Vos van Sinderen.
Deze klasse wordt omschreven:
vrij welig tierende akkermaalsbossen en opgaande beuken- en
eikenbomen, wordende het hakhout gewoonlijk om de acht jaren
gekapt.

Klasse 2
* het percelen Ossendaal, sectie A no 44 groot 3,4920 ha, toebehorend

aan Baron Van Spaen.
* het perceel sectie D no 15,0,2210 ha van dezelfde eigenaar.

De omschrijving luidt:
bossen en opgaande bomen in de eerste klasse op zandgrond gelegen,
niet zo welig groeiende.
Het hakhout wordt mede om de acht jaren gekapt.

Klasse 3
* als standaardperceel is opgenomen op Beekhuizen, sectie A no 13,

groot 13,7510 ha, eigendom van Baron Van Spaen.
Omschreven als:
bossen op dorre, aan de heide onttrokken gronden geplant met
weinig en schraal hout bezet, wordende niet regelmatig gekapt.
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Sectie D 3e blad
487 3,7230 1
489 2,7260 1
491 3,7270 1
493 0,8050 1
497 2,4720 1
511 0,9590
512 5,4510 1
514 0,5040 1

Totaal D 20,3670

Totaal A 160,5230
Totaal B 0
Totaal C 0
Totaal D 20,3670
Samen 180,8900

Boseigenaar Van Spaen had de
gewoonte van Romeinse
landgoedeigenaren, die hij ook in
Frankrijk en Engeland had
aangetroffen, overgenomen om op
daartoe geäigende plaatsen in hun
terreinen zinrijke spreuken of
dichtregels aan te brengen.
Doel daarvan was bij de wandelaar
gevoel voor de schoonheid van de
omgeving op te wekken, dan wel
zijn stemming te intensiveren.
Helaas, Van Spaen zag zijn
pogingen om het plezier van de
wandelaars te vergroten echter
mislukken door vandalisme en
wangedrag.
Wat voor de wandelaars was
bedoeld, vindt de lezer terug in het
door
Paulus Nijhoff in Arnhem
uitgegeven "Geldersen Arkadia of
wandeling over Billioen en
Beekhuizen " (1820).

De tarieven van deze drie klassen werden aanvankelijk voorgesteld en later
definitief vastgesteld op respectievelijk f 18,00, f 12,00 en f 6,00 per ha.

DENNEN
worden zoals boven beschreven in slechts één klasse ingedeeld.
Ofschoon het dennenareaal 180 ha meet, is er maar één
standaardperceel genomen en wel Beekhuizen, sectie A no 2 groot
9,6270 ha eigenaar Baron Van Spaen.
De omschrijving luidt:
dennenbossen op zandgrond aangelegd, die goed voortkomen.

Het tarief, in eerste instantie voorgesteld op f 8,00 per ha, wordt bij de definitieve
vaststelling bepaald op f 6,00 per ha.

De wilgen- en elzenbosjes komen in de genoemde Tabellen van de gekozen punten
niet voor. Uit de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel blijkt, dat voor deze
categorie twee klassen gelden met tarieven van f 20,00 respectievelijk f 12,00
per ha. Deze bedragen gelden ook voor de rijswaarden. Aan de hand van de
klassering en de tarieven valt nu te berekenen in welke mate het bos bijdraagt
aan de belastinginkomsten uit Velp.
Een en ander is samengevat in tabel 7.

Tabel 7
Het belastbaar inkomen der Velpse bossen

Categorie Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Totaal
f f f f

Hakhout 330,24 479,14 133,62 951,00
Opgaand bos 338,29 91,87 11,35 441,51
Els en wilg 0,00 20.28 0,00 20,28
Rijswaard 0,00 13.82 0,00 13,82
Dennen 1085,34 0.00 0,00 1085,34
Totaal van alle Velpse bossen 2511,95

Het totale kadastraal inkomen van de engebouwde elpse eigendommen bedraagt
f 30.875,75 waaruit volgt dat toentertijd de bo sen. die 22% van de oppervlakte
van de gemeente bedroegen, 8, I% van het bela tbaar inkomen van de ongebouwde
eigendommen droegen. Dit geringe percentage hoeft niet te bevreemden in een
gemeente met niet meer dan 11 ha heide (bela tbaar inkomen f 0,50 of 0,25 per
ha) en 942 hectaren aan vruchtbaar akker- en grasland met tarieven oplopend
van f 5,00 tot f 48,00 per ha.
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Enkele gedichten, die men op het
landgoed kon aantreffen van
respectievelijk Poot en Post:

Hoe genoeglijk rolt het leven,
Van den stillen landman heen,
Die zijn zalig lot, hoe kle en,
Voor geen konings-kroon zou

geven!

In 't ruischend lommer dezer olmen
Waar stille rust het harte vleit
Verdwijnen, vrij van angst en

zorgen,
Mijn dagen in tevredenheid.

Hoe verschilt het oude fiscale
regiem met die van het huidige!
In de 20e eeuw is het aantal
belastingen op bosbezit
aanvankelijk uitgebreid met
inkomsten- en vermogensbelasting
alsmede successiebelasting.
Allengs heeft het bos fiscaal
begunstiging ontvangen: te
beginnen met de vrijstelling van
inkomstenbelasting.
Daarna volgden een reductie van
de vermogensbelasting en het
successierecht onder bepaalde
voorwaarden en omstandigheden.
Nochtans ging veel particulier
bos bezit over naar het
Staatsbosbeheer of naar
natuurbeschermingsinstellingen,
die niet belastingplichtig zijn.
Tot slot werden in de tweede helft
van deze eeuw allerlei ad hoc
subsidieregelingen van kracht.
Zo zien wij het bos veranderen van
belastingobject naar
subsidieobject.

De boseigendom
Na de informatie over de bossen zal de lezer de vraag willen stellen van wie die
Velpse bossen eigendom waren. Een enkele naam is reeds genoemd. In totaal
staan er 18 verschillende boseigenaren in Velp te boek.
In tabel 11, die aan het einde van dit verslag is opgenomen, staan zij vermeld
met de hun toebehorende bospercelen, de grootte van hun bosbezit en hun totale
kadastrale eigendom in Velp. Hieruit valt te concluderen aangaande ieders
persoonlijk belang bij zijn bosbezit. De 18 eigenaren bezitten samen de vaker
genoemde 293,0620 ha bos in Velp (onder andere in de tabellen 1, 8 en 11). Hun
kadastraal eigendom in Velp bedraagt 987,1579 ha, wat betekent dat rond 30%
van hun gezamenlijk eigendom uit bos bestaat.
De individuele eigendom is wel zeer uiteenlopend in grootte en varieert van 236
ha bos op naam van Baron Van Spaen tot 0,0560 ha hakhout van Dirk Klaassen,
landbouwer in Velp. Zulke uiteenlopende gegevens vragen een duidelijke
indeling. Een voor de hand liggende grens voor de categorie "kleine bosbezitter"
is 1 ha. Er blijken dan 10 boseigenaren te zijn met minder dan 1 ha bos, die
samen 2,500 ha bezitten. De verdeling van het bosbezit over de verschillende
grootteklassen is weergegeven in tabel 8.

Tabel 8
Verdeling van het van het bosbezit naar oppervlakte

Bezit aantal oppervlakte
eigenaren ha

tot 1 ha 10 samen 2,5000
1 - 5 ha 3 samen 12,3950
5 - 10 ha 2 samen 15,6670
10 - 50 ha 2 samen 26,2920
boven 50 ha 1 samen 236,2080
Totaal 18 samen 293,0620
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Jan van Pallandt l776 - 1844
Potloodtekening van J. Kayser 1835
Verblijfplaats: Rijksarchief Utrecht
Foto Iconografisch Bureau

Een gedicht van D. van der Loo
kon men ook in het bos aantreffen.

Verrukking grijpt ons aan,
waar wij aanschouwend treden.
Hier bood natuur der kunst,
de kunst natuur de hand.
't Is al bekoorlijk schoon.
Hier, broeders! is het Eden,
Van 't heerlijk Gelderland.

Van dit gebergt gezien,
hoe groots valt daar het water,
Door 't licht der zon bestraald,
met murmelend geklots!
Ziet, broeder! in dien glans,
en hoort in dat geklater,
De liefde en grootheid Gods.

De kleine bosbezitters .....
Wie waren die tien kleine bosbezitters?
Hun namen, met hun beroep zijn vervat in tabel 9.

Tabel 9
De kleine bosbezitters

Volg Art. Kad. Naam Beroep Woonplaats
nummer legger

1 19 Aveling, H Molenaar Velp
2 37 Burgers, Lubbert ? Velp
3 44 Domeinen, de

Nationale
4 55 Essen, Weduwe

Theodoor van Velp
5 83 Henny, Christiaan Rentenier Velp
6 106 Ibel, Jan ? Velp
7 110 Klaassen, Derk Landbouwer Velp
8 129 Minkman, Hendrik Landbouwer Worth-Rheden
9 190 Gemeente Velp
10 203 Vollenhove,

David Miehiel Grondeigenaar Velp

Eén duidelijke beroepsgroep valt hierin niet te onderkennen. Wel is Velp de
woonplaats van deze particuliere bosbezitters met uitzondering van Minkman.
die in het aangrenzende Worth-Rheden woont. Ook kan men deze groep niet tot
de kleine luiden rekenen, als daarin eigenaren voorkomen die buiten hun bos bezit
nog tientallen hectaren grond bezitten.

. .... en de grote
Nu de groep met een bosbezit van meer dan 1 hectare. Lijstaanvoerder is Alex-
ander Jacob Baron Van Spaen van Billioen met 236 ha bos in een Velps bezit van
553 ha, zodat het bos 42% van zijn kadastraal eigendom uitmaakt.
Op afstand volgen twee niet in Velp woonachtige adellijke heren, t.w. Jan Baron
van Pallandt tot Walfort, lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, te Arnhem
en Assueer Lubbert Adolf Baron Torck van Rosendael aldaar.
Het landbezit van de eerstgenoemde, 25,26 ha, bestaat voor 15,06 ha uit bos,
dus bijkans 60%. Baron Torck bezit in Velp 11,23 ha bos, dat is 5,4% van zijn
Velps bezit van 207 ha. In de groep van 5 tot 10 ha bos staan twee namen, ene
Samuel van Eck, lid der Staten van Gelderland, wonende te Velp op Overbeek
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Hier in de sombre cel des
Pelgrims neêrgezeten,
Of aan dien waterval,
die stroomen nedergiet,
Zou 'k eer en schat en rang,
ja al wat is, vergeten,
Alleen Gods liefde niet.

Ach! kon in kalme rust
ik dikwerf hier gaan dwalen,
Gelijk het beekje vloeit,
steeds helder, kalm en glad;
'k Verruilde mijn geluk,
deez' bosschen, bergen, dalen,
Voor eer noch Vorste-schat!
Hier zoude ik, stil, gerust,
niet voor de pijlen beven,
Vooroordeel, afgunst, haat!
die gij buiten schiet;
Maar neen! in deze rust bereikte ik
't doel van 't leven
En mijn bestemming niet.

De beek, die hier mij streelt,
drijft ginds de molenraderen:
'k Moet werken, gelijk zij.
Vaarwel dan, berg en dal!
Leer me uwen wil doen, God!
tot dat ik bij mijn vadren,
In vrede rusten zal.

De dichtregels van Delille zullen de
edele Van Spaen in zijn bos zeker
hebben aangesproken:

Qui fait aimer les champs,
Fait aimer la vertu.

en Mr Diederik Gerhard Adriaan van Hasselt, burgemeester van Rheden, wonende
in Velp op Daalhuizen. Eerstgenoemde heeft een boseigendom van 8,51 ha, dat
ruim 19% van zijn Velps bezit van 43,83 ha uitmaakt.
Van Hasselt volgt hem op de voet met 7,16 ha bos in een landbezit van 10,29 ha,
of 70%. Tenslotte, in de groep van 1 tot 5 ha zijn drie boseigenaren ingedeeld:
Hermen Stijgerwalt, grondeigenaar te Arnhem, mevrouw Rubel- Vos van Sinderen,
grondeigenaresse noemt het Kadaster haar, wonende op Larenstein en Berend
van Zadelhoff, landbouwer te Westervoort.

Tabel 10
Samenvatting grondbezit kleine boseigenaren

Eigenaar

Hermen Stijgerwalt
Mevrouw van Rubel- Vos van Sinderen
Berend van Zadelhoff

grondbezit
ha

11,48
18,05
5,07

waarvan
ha

4,88
4,78
2,74

bos
%
43
26
54

De gevolgtrekking, die uit deze analyse valt te maken, is deze: het bosbezit in
Velp anno 1832 was een adelsaangelegenheid. De landbouwende bevolking komt
op de lijst wel voor, maar met niet meer dan drie vertegenwoordigers, waarvan
er twee uitwonend zijn. Neringdoenden ontbreken geheel. Voor de eigenaren,
als rentenier of grondeigenaar genoteerd, was het bos een - vermoedelijk -
kortstondig bezit. Hun eigendom moet gerekend worden tot de "Verloren Luister",
die Kerkkamp beschrijft in 1969: "Bospercelen werden bouwpercelen" , wat ook
Craandijk signaleert als hij schrijft dat villaterreinen als stuifzand de hoofdweg
naderen. Bespaard bleef het bosbezit van Billioen, waarvan uit het complex
Beekhuizen in 1930 het grootste gedeelte aan de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten werd overgedragen.

Grote veranderingen dus in bosomvang en boseigendom sedert 1832, ook in
Velp. Hoe groter de veranderingen des te belangrijker en boeiender is het de
situatie anno 1832 te bestuderen en te boekstaven.

Augustus 1997
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Augustus 1997
Tabel 11

Boseigenaren in Velp anno 1832

Eigenaar Sectie Woon Totale grond Bosgrond Bosgrond
plaats eigendom eigendom eigendom

in ha in ha in percentage

1. Aveling, Hendrik
molenaar Velp 37,5413 1,91

rijswaard: B-176; 0,7160
2. Burgers, Lubbert Velp 1,6880 4,56

hakhout: A-82; 0,0770
3. Domeinen, de Nationale 0,4503 69,07

opgaand bos: D-56113; 0,3110
4. Eck, Samuel van

lid Staten van Gelderland Velp 43,8274 19,41
hakhout: A-95, D-34, 50 en 81; 4,4240
opgaand bos: D-35/6, 64, 74, 78 en 82; 4,0850

5. Effen, Wed. Theodoor van Velp 1,3110 22,43
opgaand bos: D-103; 0,2940

6. Hasselt,
Diederik Gerhard Adriaan van
burgemeester van Rheden Velp 10,2876 69,58

hakhout: D-519; 0,2440
dennen: D-511/2 en 514; 6,9140

7. Henny, Christiaan
rentenier Arnhem 13,9790 1,05

hakhout: A-92/3; 0,1470
8. Ibel, Jan Velp 2,5496 3,29

opgaand bos: D-224; 0,0840
9. Klaassen, Derk

landbouwer Velp 1,1132 5,03
hakhout: A-85/6; 0,0560

10. Minkman, Hendrik
landbouwer Worth Rheden 4,5070 6,57

hakhout: A-31; 0,1580
opgaand bos: B-98; 0,1380
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Vervolg Tabel 11
Boseigenaren in Velp anno 1832

Eigenaar Sectie Woon Totale grond Bosgrond Bosgrond
plaats eigendom eigendom eigendom

in ha in ha in percentage

11. Pallandt tot Walfort,
Jan Baron van Arnhem 25,2600 59,62
lid Gedeputeerde Staten van Gelderland

hakhout: D-492 en 496; 3,5460
opgaand bos: D-490 en 494; 1,7840
dennen: D-489, 491, 493 en 497; 9,7300

12. Rubel-Vos
van Sinderen, de Wed.
grondeigenaresse Velp 18,0456 26,47

hakhout: D-447, 450, 472 en 474/5; 4,3760
opgaand bos: D-448, 468 en 477; 0,4000

13 Spaen, Alexander
Jacob Baron van Velp 553,0266 42,71

hakhout: A-9, 13/5,28,41,43/44,
57, 63/4, 68 en 72,
B-28/9, 34/5 en 61,

D-222; 56,4850
opgaand bos: A-24, 48, 55/6, 74/5 en 79,

B-3, 11, 16/7,28,31,42/43,
48, 54/6, 62, 85 en 88,

C-1,
D-9/l0, 15/6, 18,35/6,64,74,

78, 82, 179 en 223; 18,3460
els: B-59; 0,4180
rijswaard: B-149; 0,4360
dennen: A-2/6, 12, 23, 25/6,

30/4, 58/62, 65 en 98; 160,5230
14. Stijgerwalt, Hermen

grondeigenaar Arnhem 11,4760 42,49
hakhout: D-488; 1,0460
opgaand bos: D-484; 0,1070
dennen D-487; 3,7230
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Eigenaar Sectie Woon Totale grond Bosgrond Bosgrond
plaats eigendom eigendom eigendom

in ha in ha in percentage

15. Torck, Assueer
Lubbert Adolf Baron Rozendaal 207,4533 5,41

hakhout: D-53/4, 56/7, 479 en 482; 7,6870
opgaand bos: D-336, 480, 83,

500,534,536,538,545/7,
50,552,584/7,630/2 en 722; 2,4910

wilg: B-163/4; 1,0540
16. Velp, de Gemeente van 18,5310 0,80

opgaand bos: D-112/113 en 499; 0,1480
17. Vollenhove, Daniäl Michiel

grondeigenaar Velp 31,0370 1,20
opgaand bos: D-439; 0,1530
els: D-445; 0,2180

18. Zadelhoff, Barend van
landbouwer Westervoort 5,0740 54,06

hakhout: D-469; 2,7430

Samen 987,1579 293,0620 29,69

Samuel van Eck
1779 -1843
Tekening
Toegeschreven aan 1. Kayser
Verblijfplaats:
kasteel De Cannenburch Vaassen
Foto Iconografisch Bureau
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Inleiding
Er staan inmiddels in de gemeente Rheden 350 panden op
de gemeentelijke en 38 op de rijksmonumentenlijst. Voor
een groot deel zijn dit woonhuizen, kerken, kastelen doch
ook fabrieken, stationsgebouwen, transformatorhuisjes en
watertorens. oor onze gemeente is de villabouw zeer
opvallend en het grootste deel van de panden op de
monumentenlijst zijn dan ook villa's. Er zijn maar weinig
gemeenten in de regio die er zo rijk mee bedeeld zijn als de
gemeente Rheden. Andere gemeenten in de regio die ook
veel villa's bezitten zijn: Oosterbeek, Apeldoorn, Nijmegen
en Lochem. De villa's en landhuizen met hun tuinen in onze
gemeente zijn ontworpen door architecten, die landelijke
bekendheid genieten of plaatselijke grootheden zijn.
Architecten die landelijk bekend waren, zijn onder andere:
Zocher (tuinaanleg Rosendael/Biljoen), Eberson (Biljoen),
Tétar van Elven (Heuven), London, Hanrath, Bremer en
Rietveld. Plaatselijke architecten zijn onder andere Brink
Evers te Ellecom, Honing en Heineman te Velp en Uiterwijk
te Dieren (zoon van de stadsarchitect van Zutphen).

MONUMENTALE VILLA'S MET HUN INTERIEURS IN DE GEMEENTE RHEDEN

Verslag van Nelleke den Boer-Pinxter van de lezing met dia's
van 16 oktober 1997, gehouden door de heer drs. R.J.A. Crols.

Introductie
De heer Crols is werkzaam bij het Gelders Genootschap,
een onafhankelijke vereniging, die advies geeft aan rijk,
provincie en gemeenten. Hij heeft meegewerkt aan de
inventarisatie in het kader van de gemeentelijke
monumentenlijst en de uitbreiding van de rijks-
monumentenlijst met objecten uit de periode 1850 - 1940
(Monumenten Inventarisatie Project) binnen onze gemeente
en is lid van de monumentencommissie in Rheden. Voor de
pauze gaf de heer Crols een inleiding over het ontstaan van
de villa en vertelde hij iets over de villa's in de gemeente
Rheden uit de periode 1850 -1900 in tijdsvolgorde met een
onderverdeling in de verschillende stijlen. Na de pauze
behandelde hij het ontstaan van de villaparken en de villa's,
die gebouwd zijn tussen 1900 - 1950.

Villa in de trant van het Eclecticisme
H. Avelinhgstraat 3 Velp, bouwjaar ongeveer 1865.
Interieur foto op de naast liggende pagina is van de voormalige
eetkamer - in Neo-Renaissancestijl - in deze villa.
Foto 's Gelders Genootschap

Villa als bouwtype
De eerste villa's zijn ontstaan in de Romeinse tijd. De heer
Crols begint dan ook met een dia van 'Casa dei Mysteri' uit
de omgeving van Pomp ei uit de 2de eeuw voor Christus. In
die tijd ontvluchtten de welgestelde Romeinen de stad en
bouwden villa's op het platteland. In de Renaissance vindt
een herleving van de klassieke idealen plaats. De Villa van
de Medici 'Poggio a Caiano' van Giuliano da Sangallo uit
die tijd dient later als prototype voor veel villa's van de 19de
eeuw. Andrea Palladio, die ook in die tijd leeft, is heel
belangrijk voor de villabouw. Zijn Villa Rotonda te Vicenza
heeft als voorbeeld gediend voor de 18de eeuwse villa
Mereworth in het Engelse Kent. In de 18de eeuw ontstaat
de stroming waarbij men de natuur gaat verheerlijken. Er
ontstaan landschapsparken en huizen met onregelmatige
plattegronden. In de parken vond men decoraties in de vorm
van tempeltjes enz. Men probeerde zijn eigen geïdealiseerde
wereld te scheppen.
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Bij de bouw van kleinere landhuizen grijpt men als voorbeeld
terug op de boerenwoningen. In de 19de eeuw was John Nash
belangrijk voor de villabouw en we zien van hem Blaise
HamIet op dia.

VILLABOUW IN NEDERLAND TOT 1900

Neo-Classicisme en Neo-Gotiek
Voor de Nederlandse villabouw is Zocher van belang; hij
ontwierp parken en huizen. Zijn opleiding kreeg hij in
Frankrijk, maar zijn werk is ook beïnvloed door de Engelse
Gothic Revival. Hij introduceerde deze gotische stijl in
Nederland, maar heeft ook ontwerpen gemaakt in de
neoclassicistische stijl. Van de architect Evert Jenné zagen
we een dia van een villa gebouwd in de neo-gotische stijl in
de Havelaarstraat in Velp. In deze plaats heeft hij ook de
kerk in de Kerkstraat gebouwd in neo-classicistische stijl.
Villa's in neo- classicistische stijl hebben vaak een
rechthoekig grondvlak en zijn symmetrisch ingedeeld. Ze
zijn meestal wit gepleisterd en hebben vaak schuiframen met
een zesdelige onderverdeling.

Voorbeelden van deze stijl, die de heer Crols liet zien zijn:
- Het woonhuis uit 1817 en sinds 1870 van Mej. Vietor en
thans politiebureau in Dieren.

- Het witgepleisterde woonhuis aan de Rozendaalse1aan 6
te Velp uit 1833, dat blokvormig is zonder franje maar
met plafonds met klassieke elementen. Het plafond komt
ook voor in een catalogus uit 1910, dus mogelijk later
aangebracht.

- Villa Tusculum aan de Zutphensestraatweg in Velp uit
1842, die gebouwd is door de heer A. van Spaen van
Biljoen, met pilasters. De dakkapel is later toegevoegd.

- Villa Urbana, op korte afstand van de villa Tusculum, is
gebouwd in dezelfde trant met schijnvoegen.

De bouw van de villa's neemt een vlucht met de
industrialisatie. Hierdoor ontstond een nieuwe middenklasse.
Met de vestiging van fabrieken in de stad, kwamen er steeds
meer arbeiders en werd de stad overbevolkt en daardoor
minder aantrekkelijk om te wonen. Tot het midden van de
19de eeuw trok men naar buiten in de zomermaanden en
had men ook nog een huis in de stad. Het laatste voorbeeld

in onze gemeente van zo'n tweede woning was Heuven.
De nieuwe stedelijke middenklasse ging permanent buiten
de stad wonen, mede door de goede verbindingen met
Arnhem. Tussen 1860 - 1880 vindt er een bouw explosie
plaats en worden er veel villa's gebouwd o.a. langs het spoor
en de straatweg naar Arnhem.

Eclecticisme
Veel van de villa's werden gebouwd in een eclectische stijl.
Dit is een combinatie van verschillende historische
bouwstijlen. Tussen 1850 - 1875 werd er vooral in de
klassieke traditie gebouwd met ornamenten en versieringen
boven de ramen de zogenaamde wenkbrauwboogjes en rijk
versierde consoles. Langs de spoorbaan vind je een groot
aantal van deze villa's. In één van de villa's, die we te zien
kregen, aan de Kastanjelaan, heeft Matahari gewoond. Ook
in de Kerkstraat in Velp staan villa's, die gebouwd zijn in de
eclectische stijl. Een van deze villa's heeft een balkon dat
door Herrnes gedragen wordt en aan weerszijde
fruitversieringen heeft. Aan de Arnhemsestraatweg staat een
villa uit ca. 1885, die gebouwd is in de stijl van Lodewijk
XV, waarschijnlijk van C. Outshoorn, die ook het
Amstelhotel gebouwd heeft.

21

Interieur
Om ons te laten zien
hoe het interieur van
een 19de eeuwse villa
er uitzag, kregen we
dia's te zien van Mu-
seum Bisdom van
Vliet in Haasdrecht,
dat gebouwd is tussen
1874 - 78 in de eclec-
tische stijl.
Kenmerkend voor die
tij d is dat de stij 1 per
kamer vaak verschilde,
al naar gelang de
functie.



Het interieur is overdadig uitgevoerd, met veel kasten en
porselein. De kamers-en-suite zijn rijk gestoffeerd met een
boven- en ondertapijt. De kleine ontvangstsalon heeft
meestal vrouwelijke elementen, hier in de Lodewijk XVe
trant. De eetkamer is in renaissance en de rookkamer in
oosterse stijl uitgevoerd. De stucplafonds waren versierd met
puti's en met kleuren afgewerkt en voorzien van motiefjes,
die met sjablonen waren aangebracht. De meeste
stucplafonds, die we nu nog in villa's aantreffen, zijn wit.
Voor 1850 waren de stucplafonds alleen betaalbaar voor heel
rijke mensen, omdat ze uitgevoerd werden door
handwerkslieden uit Italië. Vanaf 1850 worden er mallen
gebruikt. De villa's hebben meestal marmeren
schoorsteenmantels, vaak zwart, waarover een kleedje ligt
met voorwerpen erop in Lodewijk XVe stijl. Het marmer
kwam meestal uit België.

Bijzonder zijn de drie villa's die Hendrik, Coenraad en
Tieleman Avelingh, de eigenaren van een watermolen, een
leerlooierij en een steenfabriek hebben laten bouwen in Velp.
Twee villa's staan in:de H. Avelinghstraat. Het pand op no 3
is gebouwd ca. 1864 in de eclectische stijl. De voormalige
eetkamer is afgewerkt in neo-renaissancestijl met
lambrizeringen en boven de schoorsteenmantel een tableau
met als voorstelling de tuin van het Loo. De trap is een
mengvorm van Lodewijk XIVe en XVe stijl. Villa' Sperata'
aan de Stationstraat uit 1830 is rond 1858 verbouwd en heeft
in de gang een tegelvloer met neo-gotische motieven. Ook
de keuken is betegeld. Het trappenhuis heeft Jugendstil
tegels. De tegels met gotische motieven werden rond 1850
in Engeland door de firma Minton ontwikkeld, later werden
ze ook door Nederlandse fabrieken gemaakt. De drie villa's
staan op de monumentenlijst. Bijzonder is de aanwezigheid
van de oorspronkelijke tuinaanleg.

Neo- Renaissance
Aan het einde van de 1ge eeuw kwam de neo-renaissance
stijl in de mode. Men greep terug naar de Hollandse renais-
sance uit de Gouden Eeuw. Vaak zien we ook mengvormen.
Mooie voorbeelden van deze stijl vinden we in de Hoflaan
in Dieren. Om te beginnen het pand op no 1 van
graanhandelaar J.Brinkhorst gebouwd tussen 1897 - 98 met
pakhuis. Het heeft versieringen met diamantkoppen (Italië),

leeuwenkopjes en bloemslingers.
De plafond hebben geschilderde decoraties, die met
sjablonen zijn aangebracht, en geen stucwerk-decoraties. In
de Hoflaan vinden we een groepje villa's, die gebouwd zijn
in 1892 door de architecten J. Brink Evers en H. Evers in
opdracht van de heer Schuijmer. Naar verluidt financierde
Schuijmer. die zelf in het pand aan de overkant op no. 7
woonde, de bom met middelen die afkomstig waren uit de
slavenhandel.

Villa Elise aan de Zutphensestraatweg te Dieren
Gebouwd in 1894 in Neo-Renaissancestijl

Foto Gelders Genootschap
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Op het terrein van boerderij Hupkes liet hij vier enkele vil-
la's en een dubbele villa bouwen die oorspronkelijk genoemd
waren naar zijn neven en nichten (Frederik, Joost, Daniël,
Philippa en Johanna). Samen vormen deze villa's een
symmetrisch geheel, bijna een paleisachtige bouw. De ve-
randa's, hier ontstaan door mensen die in Indonesië geweest
waren, zijn bijna allemaal veranderd in serres. De groep
huizen heeft een centraal middengedeelte. De panden links
en rechts hiervan vormen elkaars spiegelbeeld. De panden
hebben sluitstenen boven de ramen. Er is een plastisch beeld
ontstaan door de afwisseling van vlakke geveldelen en
uitspringende erkers. Van deze panden heeft 'Oldegaerde'
het best bewaarde interieur en is de oorspronkelijke
tuinaanleg nog aanwezig. Ook de woning van de geneesheer
directeur van de badinrichting in Laag-Soeren uit ~883 is
van Brink Evers en zijn zoon.

Aan de Zutphensestraat in Dieren staan villa's in een zeer
rijke neo- renaissance stijl met torentjes en asymmetrische
geveldelen. De torentjeswoede in deze straat van rond de
eeuwwisseling wordt niet alom gewaardeerd. In de jaren 80
begon de torendolheid onder andere in Den Haag en deze
nieuwe trend waaide over naar elders. De architect Lofvers
heeft de kleine rentenierswoning 'Ons Plekje', gebouwd met
rond de deur natuursteen tussen 1868-69. De villa's; 'Elise'
uit 1894, 'Helma' en 'Hoekstee.' uit 1896 - 97 en no. 19 en
21 uit 1898 - 99 hebben allemaal van Lofvers dezelfde
stucplafonds gekregen.

Het opvallendste voorbeeld in onze gemeente van een huis
gebouwd in neo-renaissancestijl is het pand aan de Boul-
evard in Velp dat gebouwd is door W. en E.J.M. Muis in
1911. De opdrachtgever was de oud-burgemeester van
Klundert, die een kopie van zijn raadhuis liet neerzetten.

Chaletstijl
Dit is een op de Zwitserse chalet geïnspireerde bouwtrant,
waarbij vaak overstekende daken met houtsnijwerk,
vakwerk, houten erkers en veranda's worden toegepast.
Voorbeelden zijn:
- Het ontwerp van villa Stollenberg van A. Salm uit 1890-
92 in Berg en Dal. A. Salm heeft ook veel in Artis gebouwd.

- De boerderij van kasteel Biljoen naar ontwerp van
J.D. Zocher jr. rond 1828 gebouwd.

- Een villa, die in opdracht van stalhouder Bolderdijk
gebouwd is, in de Frederikstraat in 1890.

- Pastoor Koenestraat 1 en 3, 'Edelweiss' en 'Alpenrose',
die tussen 1903-04 gebouwd zijn door J. Kruseman.

- Het schildersatelier aan het DS.G. Bosplein in 1898
gebouwd door J.F. Klinkhamer uit Amsterdam.

Uitzonderlijk rijk uitgevoerd stucplafond in een
van de kamers-en-suite in de villa Elise te Dieren

Plafond voorzien van gesjabloneerde versieringen
in de villa Hoflaan 1 te Dieren

Foto's Gelders Genootschap Arnhem
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VILLABOUW 1900-1950

Villaparken
De eerst villaparken vinden we in Engeland, een voorbeeld
is het Regents Park in Londen van John Nash uit 1811 met
neo-classicistische gepleisterde gebouwen. In Nederland zijn
de villaparken geïntroduceerd door Jan David Zocher jr. Hij
heeft verschillende studies en ontwerpen gemaakt, die niet
uitgevoerd zijn. In 1863 werd op het Bolwerk in Haarlem
het Frederikspark aangelegd naar ontwerp van zijn zoon L.P.
Zocher. Het villapark Overbeek werd in 1901 aangelegd op
het landgoed Overbeek. De barokke tuinaanleg was in 1800
vervangen door een park in landschapsstijl. Het landgoed
werd in 1900 te koop aangeboden en werd in 1901 gekocht
door de N.V. Villapark 'Overbeek' opgericht o.a. door
W.Honig.
Honig was een succesvol architect in de omgeving van Velp,
die op deze manier zijn praktijk wilde uitbreiden. Het
ontwerp voor het villapark Overbeek werd gemaakt in
landschapsstijl door Hugo A.C. Poortman. Tot voorbeeld
dienden Hollandse villaparken in Bloemendaal en
Hilversum. Er werden vijf nieuwe wegen aangelegd rond de
vijvers, waar de oude bomen zo veel mogelijk gespaard zijn.
Op het eiland in de grote vijver is later een muziektent
gebouwd. In de eerste drie jaren werden de villa's in eigen
beheer gebouwd en ontworpen door Honig, daarna ook door
andere architecten. De eerste bebouwing kwam tot stand aan
de Overbeeklaan en het begin van de Boulevard. Het huis
Overbeek werd in 1906 na mislukte pogingen het te
behouden verkocht aan de bouwmaatschappij
'Westerkwartier' uit Amsterdam om gesloopt te worden.
W. Honig was ook betrokken bij de aanleg van villapark
Schonenberg op het landgoed Ma Retraite.

Overgangsarchitectuur / Art Nouveau
Overgangsarchitectuur is de verzamelnaam voor de vele
varianten van een gemengde bouwtrant, die de overgang
vormt van de eclectische stijl naar de moderne en niet meer
aan historische motieven gebonden architectuur.
We vinden in deze stijl renaissancistische, Jugendstil-achtige
en Berlageriaanse elementen als torentjes, rondbogen en
gekleurde banden, die naast elkaar gebruikt worden.

In villapark Overbeek zijn veel villa's in deze stijl gebouwd.
'Maripo a i in Art Nouveau-stijl gebouwd en heeft
stucplafonds van de firma Silberling uit Amsterdam.
'Welgelegen heeft glas-in-loodramen in Art Nouveau-stijl.
De panden aan de ijverlaan 13,15 en 17 zijn ontworpen
door C. van Engelenburgh en hebben hoefijzerbogen en
gekleurde banden.

Urn 1800-stijl
De Urn 1800- tijl i een historiserende bouwtrant (±1905-
20), die genoemd i naar het in 1908 gepubliceerde boek
'Urn 1800· van Paul Mebes en gekenmerkt is door de
toepassing van vooral 18de eeuwse stijlrnotieven. De stijl
komt uit Duitsland en is vooral een versobering. Een mooi
voorbeeld van deze tijl is het huis aan de Vijverlaan 7 in
Velp. Het dak i met leien bedekt en het pand heeft een sobere
hoofdvorm. Het heeft ovale vensters versierd met
bloemmotieyen en een fraai interieur. Een ander mooi
voorbeeld in \ elp uit 1909 met barokramen met
bloemmotieven raat aan de Arhemsestraatweg. Villa 'Klein
Duimpje', aan de Diepensteeg 42 in De Steeg, is gebouwd
tussen 1908-09 door de architect Hanrath in opdracht van
de familie Viruly. Het Hollands classicisme geldt als
uitgangspunt voor de bouw met wat renaissance-elementen.

\ï/la in Overgangsarchitectuur Havelaarstraat 6 Velp
Architect A.R. Freem Arnhem 1905
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De tuin is ontworpen door de tuinarchitect Springer. De tuin
is aangepast aan het huis en is gedeeltelijk in de Engelse
landschapsstijl en voor een deel in geometrische patronen
aangelegd. Het huis heeft een gevelsteen met Klein Duimpje
er op.

Engelse Landhuisstijl
De Engelse landhuisstijl is een op Engelse landhuizen
geïnspireerde romantische bouwstijl (±1900-25), waarbij
vaak rieten kappen, vensters met kleine roedenverdeling en
soms vakwerk worden toegepast. De Engelse architect
Richard Norman Shaw introduceerde in de laatste decennia
van de vorige eeuw nieuwe plattegronden waarbij de
dienstvertrekken gescheiden waren van de bewoners
vertrekken. Deze stijl werd vooral via de nieuwe vakbladen
hier bekend. Een voorbeeld 'van deze stijl is de
rentmeesterwoning aan de Smidsallee 18, van de architect
Wheaterly uit Londen. Hij heeft ook meegewerkt aan de
restauratie van Middachten. Uiterwijk neemt deze stijl over
en bouwt in deze stijl de panden aan de Hogestraat 4-6 en
8-10, die staan op de plaats van Het Wapen van Gelderland
en in 1910 gebouwd zijn in opdracht van Mej. Vietor. Ook
de villa 'Ollanda' aan het Stationsplein in Dieren, uit 1905
van leerlooier H. v.d. Kloot Meyburg is in deze stijl gebouwd.
Villa 'St. Jozef' aan de Rozendaalselaan uit 1913-14,
gebouwd door Freem en Bremer in opdracht van C.H.B.
Alsche, is opgenomen in het boek 'Het moderne landhuis in
Nederland' uit 1918. Het pand heeft erkers met vakwerk,
opvallende schoorstenen, een loggia en regenpijpen met
vergaarbak versierd met druiventrossen.

Gooise Landhuisstijl
De boerderijen uit het Gooi en Engelse cottages vormden
de inspiratiebron voor de Gooise Landhuisstijl. Binnen wordt
veel gewerkt met lambrisering en balkenplafonds. Het huis
aan de Hogeweg 35, in 1925 gebouwd door J.G.A.
Heineman, is hier een voorbeeld van. Aan het plein
Ruijsdaallaan / Jan Steenlaan vind je als het ware een
miniatuur villapark met rieten kappen. Het pand aan de
Zoutmanlaan, gebouwd door architect G.L. van Straaten,
heeft een enorme kap en is gebouwd in 1925 in de trant van
de Amsterdamseschool.

Nieuw Bouwen en Functionalisme
Functionalisme is een internationale bouwtrant (±1920 - 40),
waarbij het ontwerp is gebaseerd op een analyse van de
functie van het gebouw. Veel aandacht wordt besteed aan de
toetreding van licht en lucht en er wordt veel gebruik
gemaakt van moderne materialen zoals staal, glas en beton,
en blok- en cilindervormen, platte daken en witgepleisterde
gevels zonder ornamenten. Nieuw Bouwen is de Nederlandse
variant van het functionalisme. 'De Bunker' aan de
Rozenhagelaan 4, van architect Van der Ven is in deze stijl
gebouwd op de kelder van een oude buitenplaats. Hij
gebruikt gepleisterd baksteen. Verder zijn zeker de twee vil-
la's van Rietveld het waard ze te bekijken. De villa aan de
Beekhuizenseweg 44, gebouwd 1950-51 door de familie
Stoop, en het woonhuis van de familie Slegers aan den Bruijl
uit 1952-54. De stijl van beide woonhuizen is sober. Ook
elementen in het interieur zijn door Rietveld ontworpen.

Tot slot
De lezing was zeer de moeite waard. We kregen zoveel te
horen en te zien dat we na afloop sprakeloos waren. Er
kwamen dan ook geen vragen uit de zaal. Alle aanwezigen
zullen in het vervolg met andere ogen naar de vele
verschillende type villa's in onze rijke gemeente kijken.
De heer Crols werd door mevrouw Van Dijk-Abbink namens
iedereen bedankt.

Wandelen met Baltjes op Rozendaal
Voor de bekende artikelenreeks "Wandelen op Rozendaal
langs sporen uit het verleden" van de auteur J. Baltjes is
helaas in dit nummer van Ambt en Heerlijkheid geen plaats,
omdat de redactie ervoor gekozen heeft om het artikel
"Bossen en Boseigendommen in Velp anno 1832" niet over
twee nummers te spreiden.
De in nummer 119 toegezegde literatuuropgave houdt u van
ons tegoed en zal gevoegd worden bij het dertiende deel van
de artikelen reeks "Wandelen op Rozendaallangs sporen uit
het verleden", die u in het volgende nummer kunt aantreffen.

De redactiecommissie

25



HONDERDVIJFTIG JAAR
SCHOLENBOUW IN ARNHEM

Boekbespreking door Nelleke den Boer-Pinxter

In de Arnhemse Monumentenreeks is een derde boek
verschenen en wel: "Scholen" met als subtitel
"Honderdvijftig jaar scholenbouw in Arnhem" van de hand
van P. Dijkerman. Het landelijke thema van Open
Monumentendag was in 1997 "Monumentale school
gebouwen". Het was daarom een goed idee om het boek op
Open Monumentendag te presenteren. Het boek ziet er
verzorgd uit en is rijk geïllustreerd met fotomateriaal, dat
voor een groot deel afkomstig is uit het gemeentearchief van
Arnhem. Het boek is uitgegeven door Stichting Matrijs in
Utrecht, in samenwerking met de Stichting Monuscript,
Arnhem.
ISBN-90-5345-107 -2.

Scholenbouw in Nederland
In het eerste hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de
geschiedenis van het onderwijs in Nederland en de diverse
onderwijswetten. Daaraan gekoppeld is de geschiedenis van
de scholenbouw. Eeuwen golden er voor de bouw van
scholen geen regels en was het met de kwaliteit van deze
gebouwen vaak slecht gesteld. Met de belangrijke
schoolwetten uit 1801, 1803 en 1806 kwam daar langzaam
verandering in. Bij besluit van Gedeputeerde Staten van
Gelderland (2 juni 1825) dienden in deze provincie lagere
scholen voortaan volgens een vast bestek één-Iokalig te
worden gebouwd.
Er kwam langzaam ook landelijke wetgeving voor de bouw
van scholen en de gemeenten kregen de plicht school
gebouwen voor lager onderwijs te onderhouden. De
ontwikkeling van het kleuteronderwijs wordt apart
behandeld, omdat dit pas veel later door de overheid serieus
genomen werd. In 1955 wordt de eerste kleuteronderwijswet
aangenomen. Dertig jaar later kwam er een eind aan het
zelfstandige kleuteronderwijs bij de aanvaarding in 1985 van
de Wet op het Basisonderwijs (WBO). Gelijktijdig werd een
nieuw scholenbouwbesluit van kracht, het Bouwbesluit
WBO.

Schoolgebouwen in
Arnhem
Het tweede hoofdstuk
gaat over de geschie-
denis van de scholen
en hun gebouwen in
Arnhem.
Daarbij komen zaken
als het Nut, de school-
strijd, uitbreiding van
de stad, de oorlog en
wederopbouw en de
gevolgen van de ver-
schillende onderwijs-
wetten aan de orde.

Hierbij werd onder andere de samenvoeging van lagere
scholen en kleuterscholen geregeld.

Schoolgebouwen in Arnhem,
een selectie van de 305 school gebouwen, die
de laatste honderdvijftig jaar in Arnhem gebouwd zijn

In dit laatste hoofdstuk wordt een aantal interessante school-
gebouwen getoond en besproken. Opvallend is dat op een
paar uitzonderingen na de meeste gebouwen een hele rij
gebruikers hebben gehad. De schoolgebouwen worden in
chronologische volgorde behandeld en bestaan niet allemaal
meer. Verschillende schoolgebouwen hebben inmiddels een
andere bestemming gekregen en blijven hierdoor hopelijk
ook in de toekomst bewaard.

26



Aan de hand van de gemaakte selectie ziet men de
verschillende bouwstijlen, die in de loop van de tijd de re-
vue gepasseerd zijn. Ook de veranderingen, die in het
onderwijs plaatsvonden, hadden hun weerslag op de
gebouwen.

Voorschriften als deze
afkomstig uit een school in Doesburg,
golden omstreeks de eeuwwisseling
op tal van scholen.

Olympus College aan de Zeegsingel hoek Olympus Arnhem-Zuid
Entree met aula / theaterzaal van architect Arie Blokland in

1995 toegevoegd na een langdurige verbouwing van het
oorspronkelijke schoolgebouw uit 1967

van de architecten prof ir. WJ.G. van Mourik en ir. H. van Wely

Conclusie
Arnhem heeft veel monumentale schoolgebouwen en zelfs voor iemand, die hier niet is geboren en getogen, is het
verrijkend om meer over deze gebouwen aan de weet te komen. Voor de bewoners uit Rheden en Rozendaal, die in
Arnhem één van deze scholen bezocht hebben, moet het boek nog aantrekkelijker zijn. De geschiedenis van honderdvijftig
jaar Arnhemse scholenbouw, ook al is het volgens de schrijver een verslag met hiaten, is zeer de moeite waard.

Christelijke Lagere School
Dalweg Arnhem

Op 15 juni 1935 geopend met
schriftlezing en gebed door de

naamgever zelf, de erevoorzitter
van het schoolbestuur de 84-jarige

A.D.P. V. van Löben Seis
Architecten

E.J. Rothuizen en H.J. Tiemens
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BESTUURSMEDEDELINGEN

Onze voorzitter de heer W.J. Meijerink heeft op de bestuurs-
vergadering van 13 oktober jl de voorzittershamer weer ter
hand genomen. Tijdens zijn afwezigheid heeft de heer J. de
Bruijn, onze plaatsvervangend voorzitter, hem vervangen.
Daarvoor onze hartelijk dank.

Zoals u reeds in nr. 119 van Ambt en Heerlijkheid heeft
kunnen lezen heeft de heer De Bruijn op 30 juni namens de
Kring een verweerschrift voorgelezen tijdens de vergadering
van de gemeentelijke C.ommissie Bestuur en Middelen, die
gehouden werd naar aanleiding van de door de gemeente
Rheden uitgebrachte Perspectief-nota "Wonen Plus". In de
nota kondigde de gemeente aan haar monumenten beleid te
beëindigen Na afloop was hij redelijk hoopvol dat het
monumenten beleid, zij het in een versoberde vorm, zou
worden voortgezet.
De Monumentencommissie maakte ons echter in een brief
van 10 november erop attent, dat er een voorstel lag van het
College van B & W om het monumentenbeleid totaal te
beëindigen. De laatste mogelijkheid om het tij te keren was
om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens de
vergadering van de raadscommissies Bestuur, Middelen en
Economische Aangelegenheden op 17 november. De heer
De Bruijn heeft onze Kring hier weer vertegenwoordigd en
ook deze keer stond hij niet alleen. Er waren meer sprekers
die het met het voorgestelde bezuinigingsbeleid van het
College volstrekt oneens waren. Dit alles heeft er toe geleid
dat het College zijn voorstel heeft ingetrokken en met een
nieuw voorstel is gekomen. Het monumentenbeleid wordt
niet afgeschaft, ook gaat de bezuiniging op personeel niet
door. Verder wordt er onderzoek gedaan naar een nieuwe
subsidieregeling, die waarschijnlijk zal bestaan uit
voordelige leningen aan de monumentenbezitters.

Nieuwe leden

De Kring heeft het afgelopen jaar de volgende nieuwe leden
kunnen begroeten, die wij van harte welkom heten:

Mevrouw A.M. van den Berg
De heer en mevrouw lPC. Beijst
Mevrouw M. van Breda - Gieteling
De heer en mevrouw A.H. Kiesouw
De heer D. Kool
Mevrouw R.l Polman

Laag-Soeren
De Steeg

Laag-Soeren
Ellecom

Laag-Soeren
Rozendaal

Gemeentearchief Arnhem, mevrouw Kuik Arnhem
Mevrouw M.A.B. Poorthuis De Steeg
Mevrouw Ch. van Otteren - van der Heijden Velp
De heer PJ.A. Kamper sr Rozendaal
De heer en mevrouw Drosten van der Hoeven Rozendaal
De heer H.B.S. Stenfert Laag-Soeren
Mevrouw B. Sybrandy - Vroling Dieren
Mevrouw M.M. Ydema Velp
De heer en mevrouw Remmerts de Vries - van der Wolde Velp
De heer en mevrouw de Zeeuw Rheden
Mevrouw T.l Cretier - de Zee Velp
De heer B. van Lingen Dieren

Namens het bestuur
P.J. den Boer-Pinxter, secretaris.
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