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Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is een landelijk opgezet
project met het doel om in betrekkelijk korte tijd - 5 jaar - een
inventarisatie te verkrijgen van bouwkunst en stedebouw uit de periode
1850-1940. De uitvoering van het project wordt verzorgd door de provin-
cies. In Gelderland heeft de provincie de Stichting MIP-Gelderland
opgericht, die belast is met de uitvoering van het project.

In Gelderland wordt het MIP uitgevoerd conform de Gelderse streekplan-
indeling: Midden-Gelderland, Oost-Gelderland, Veluwe en Rivierenland.
Binnen deze inventarisatiegebieden wordt per gemeente geïnventariseerd.

Het eindprodukt, waarover de gemeenten de beschikking krijgen, bestaat
uit 3 rapporten, te weten een regiobeschrijving, een gemeentebeschrijving
en een inventarisatierapport.

In de reqiobeschriivinq wordt op hoofdlijnen een schets gegeven van
ontwikkelingen die bepalend zijn geweest voor de ruimtelijke kwaliteit,
i.c. bouwkundige en stedebouwkundige karakteristieken, uit de periode
1850-1940 in het inventarisatiegebied. Het betreft veelal ontwikkelingen
en karakteristieken die behalve van lokaal belang ook een boven-lokaal
belang vertegenwoordigen.

In de gemeentebeschrijvinq. die kan worden beschouwd als een verfijning
die betrekking heeft op een deel van het grondgebied van de regiobe-
schrijving, worden op beknopte wijze de voornaamste historisch-geografi-
sche, sociaal-economische, bouwkundige en stedebouwkundige ontwikkelingen
uit de periode 1850-1940 weergegeven.
In dit verband dient hoofdstuk 4.5. Karakterisering geïnventariseerde
bebouwing afzonderlijk te worden genoemd. Het betreft een hoofdstuk dat
als "schakel" fungeert tussen het beschrijvende en het inventarisatie-
gedeelte, te weten het inventarisatierapport.

Het inventarisatierapport voorziet in een beknopte weergave per gemeente
van de gebouwde omgeving uit de periode 1850-1940 in de vorm van objecten
en complexen op basis van de uitgewerkte MlP-formulieren.

Hoewel de 3 rapporten afzonderlijk kunnen worden gelezen, verdient het
aanbeveling het inventarisatiegedeelte niet los te zien van het beschrij-
vende gedeelte en omgekeerd.
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1. INLEIDING
Oe gemeente Rheden bevindt zich in het inventarisatiegebied
Midden-Gelderland en heeft een oppervlakte van 8.433 hectare. De
gemeente Rheden bestaat uit de hoofdkernen Velp, Rheden en Dieren,
alsmede de kernen De Steeg, Ellecom, Laag-Soeren en Spankeren (zie
afbeelding 1). De grens van de gemeente Rheden in het zuiden en
zuidoosten wordt bepaald door de IJssel. De gemeente Rheden grenst aan
de gemeenten Arnhem, Rozendaal, Brummen (inventarisatiegebied Veluwe),
Steenderen (inventarisatiegebied Oost-Gelderland), Westervoort,
Angerlo en Doesburg.

De verviervoudiging van het bevolkingsaantal tussen 1850 en 1940 duidt
erop dat zich in de gemeente Rheden in deze periode ingrijpende
ontwikkelingen hebben voorgedaan. Een groot deel van de bevolkings-
toename vloeide voort uit immigratie en op Arnhem gericht forensisme.
Vele weigestelden uit Arnhem hebben in deze periode een villa laten
bouwen op voormalige landgoederen in de gemeente Rheden. Vooral Velp
kreeg deze forensenstroom en villabouw te verwerken. In de 20e eeuw
kwam de industrialisatie op gang. .
Op 1 januari 1989 telde de gemeente Rheden 46.082 inwoners.
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Afbeelding 1
Gemeente Rheden omstreeks 1867
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Afbeelding la
Gemeente Rheden omstreeks 1867
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Afbeelding lb
Gemeente Rheden omstreeks 1867
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2. BODEMGESTELDHEID EN GRONDGEBRUIK
Ruim 200.000 jaar geleden volgde de Rijn zijn weg in noordelijke
richting. Het IJsseldal heeft daarbij als stroombedding gefungeerd.
Gedurende de Saale-ijstijd is hierin grote verandering gekomen. Een
van de landijstongen is via het IJsseldal in zuidelijke richting
doorgedrongen. Onder druk van het opkruiende landijs zijn daarbij met
name aan de west flank van de ijslob hoge stuwwallen opgeworpen,
waarmee een voor Nederlandse begrippen extreem reliëf is ontstaan (zie
afbeelding 3). Het stuwwallencomplex van de Veluwe dateert uit deze
periode. Grove, grindhoudende zanden kenmerken de bodemgesteldheid op
de stuwwal.
Gedurende het afsmelten van het landijs is bodemmateriaal via
smeltwaterstromen tussen het landijs en de stuwwal afgezet, met name
rond Dieren. Het bestaat uit grove en grindhoudende zanden.
Onder invloed van de wind zijn op deze hellingen, alsook aan de
zuidflank van de stuwwal (tussen Velp en Ellecom) fijne zanden (loss
en dekzand) afgezet. Deels zijn deze zanden doorsneden en overspoeld
met door beken meegevoerd en afgezet materiaal.
De zuid- en oostflank van het stuwwallencomplex is in de gemeente
Rheden duidelijk waarneembaar in het hoogteverschil met het door de
IJssel afgesleten lager gelegen terreingedeelte. Het IJsseldal
kenmerkt zich door lage oeverwallen en met klei bedekte beemden.
Op enkele plaatsen bevindt zich tussen de stuwwal en het rivierdal
een laagte waarin veen zich heeft kunnen ontwikkelen als gevolg van
de aanhoudende wateraanvoer vanaf de stuwwal. Deze laagte is een door
de IJssel verlaten en inmiddels drooggevallen rivierbedding (zie
afbeelding 2). Gaandeweg is het veen verdwenen als gevolg van
verlanding en is de laagte opgevuld met zand en klei.
Dergelijke voormalige rivierbeddingen zijn in de beemden van de
gemeente Rheden veelvuldig te vinden, zoals bijvoorbeeld de Dierense
Beek en de Steegsehaven.

Afbeelding 2
Geomorfologische kaart gemeente Rheden
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Het grondgebruik in de periode 1850-1940 heeft betrekking op de
stuwwalbodems, de hellingen en de zuidflank van de stuwwal, het
IJsseldal en de kom- en stroomruggronden. Gezien de hoogteligging en
het grillige reliëf zijn de stuwwalbodems doorgaans beperkt geschikt
voor akkerbouw en weidebouw. Heide en bos zijn zeer kenmerkend voor
het gebied. Mede als gevolg van het grootgrondbezit is in de 19e eeuw
een grootscheepse bebossing op gang gekomen. Het bos leverde hout voor
de papiermolens. Het zijn de hellingen, alsook de zuidflank van de
stuwwal die zich voor akkerbouw veruit beter lenen dan de grove en
grindhoudende zanden op het stuwwallencomplex. De vruchtbaarheid van
het IJsseldal en het gegeven van de voor akkerbouw en weidebouw
ongeschikte stuwwalbodems, hebben bijgedragen tot het in ontginning
nemen van terreingedeelten in het zuiden van de gemeente Rheden. Het
betreft behalve de stuwwalhelling het gebied dat bestaat uit kom- en
stroomruggronden. Rond 1850 waren rogge, aardappelen en boekweit de
belangrijkste teelten. Tabak werd toen op 90 hectare geteeld. Tussen
1850 en 1940 namen de teelten van tabak en boekweit sterk af. Tabak
als gevolg van concurrentie uit de U.S.A. en boekweit als gevolg van
de toepassing van kunstmest in de landbouw aan het eind van de 19e
eeuw. De aanwezigheid van klei in het IJsseldal was gunstig voor de
vestiging van de baksteenfabricage in de 2e helft van de 19e eeuw. De
hoogteverschillen in het gebied hebben geleid tot het ontstaan van een
stelsel van beken en sprengen, die alle uitmondden in de IJssel. De
beken en sprengen zorgden voor de afwatering van het gebied. Aan
sommige werd een geneeskrachtige werking toegeschreven. Aan de oevers
van de beken zijn watermolens gevestigd geweest - als eerste vorm van
industriële bedrijvigheid - ten behoeve van de papierfabricage.

De oude kernen van de nederzettingen in de gemeente Rheden zijn
ontstaan op de overgang van stuwwal naar rivierdal, dat wil zeggen op
de grens van droge naar vochtige gronden op een hoogteligging van 15-
20 meter boven N.A.P. (zie afbeelding 3). Laag-Soeren ligt aan een
door smeltwater en later beekwater uitgeslepen dal. De Soerense Beek
doorsnijdt dit dal en mondt uit in de IJssel. Tot 1850 hebben al deze
voornamelijk agrarische kernen een beperkte omvang.' Na 1850 vond er
een forse afname van het agrarisch grondgebruik plaats als gevolg van
dorpsuitbreiding. Zowel op het (agrarisch) grondgebruik, als op het
wegenpatroon en de structuur van de nederzettingen is het grootgrond-
bezit tot op heden van invloed. De ontbinding van marken, de aankoop
van onontgonnen terreinen door grootgrondbezitters en vervolgens de
verkaveling van voormalige landgoederen zijn structuurbepalend
geweest. De Carolinenberg wordt gekenmerkt door een combinatie van
blokvormige en radiaalvormige bosontginning (Sterrebos), die herinnert
aan de landgoedperiode.
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Afbeelding 3
Hoogtekaart gemeente Rheden
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3. INFRASTRUCTUUR
Aan de zuidhelling van de stuwwal is de oude weg langs de linkeroever
van de IJssel de voornaamste verbinding tussen de diverse kernen. Deze
weg is verschillende keren verlegd, teneinde landgoederen en kernen
roet elkaar te kunnen verbinden. In 1823 werd in het kader van het
rijkswegenplan van Willem I deze weg verhard als onderdeel van de
rijksweg Zeist-Ellecom, via de Grebbe. Tevens werd toen de Ellecomse-
dijk naar Doesburg doorgetrokken. In 1824 werd de weg Velp-Rozendaal
aangelegd. Via landwegen over de stuwwal zijn de kernen weinig
toegankelijk. Bij de diverse wegen die vanuit de kernen in de richting
van de stuwwal lopen gaat het doorgaans om oude schaapsdriften en
drooggevallen beekbeddingen. Een andere belangrijke verbinding was de
oude weg naar Harderwijk die de rijksweg nabij het Huis te Dieren
kruiste.

De spoorlijn Arnhem-Zutphen werd in 1865 opengesteld en loopt
grotendeels parallel aan de Arnhemsestraatweg, de voornaamste
verbinding tussen de diverse kernen;. In Velp, Rheden en Dieren werden
stations gebouwd. In 1887 kreeg de lijn een aftakking naar Apeldoorn,
waarna in 1889 een station in Laag-Soeren werd gebouwd. In de jaren
'80 van de 19e eeuw zijn in de gemeente Rheden diverse tramverbin-
dingen geopend tussen Arnhem, Velp en Dieren en tussen Dieren en
Doesburg.

Van 1858 tot 1869 werd tussen Apeldoorn en Dieren het Apeldoorns
Kanaal gegraven. Dieren werd daarmee rechtstreeks verbonden met
Apeldoorn en Zwolle. Dit project was opgezet door Koning Willem III
met de intentie om de groeiende industrieplaats Apeldoorn een
doelmatige verkeersverbinding met de Rijn en de Zuiderzee te geven.
Het kanaal werd gegraven naast de oostelijke stuwwalhelling langs
Laag-Soeren, Dieren en Spankeren en vervulde tevens een afwaterings-
functie. Als gevolg hiervan is Dieren, gelegen op het knooppunt van
IJssel/Apeldoorns Kanaal en aan het kruispunt van wegen Arnhem-
Zutphen, Harderwijk-Doesburg als overslagplaats en voor de tussen-
handel en industrie een aantrekkelijke vestigingslokatie geworden. Het
Apeldoorns Kanaal is van belang geworden voor de gemeente Rheden na
1890, toen de bevaarbaarheid van de Oude IJssel werd verbeterd en
daarmee een doorgaande vaarroute ontstond Oude IJssel- IJssel -
Apeldoorns kanaal. Bekribben van de IJssel heeft de bevaarbaarheid
verder bevorderd en daarmee de bewoonbaarheid van het IJsseldal.

Onder Dieren bevindt zich een pontveer. Ter hoogte van Gies-
beek/Rhederlaag bevindt zich een voetveer, dat sinds de jaren '70
van deze eeuw dienst doet. Nabij Huis te Dieren bevindt zich het oude
veerhuis Dieren-Doesburg. Het Rhedense pontveer is buiten bedrijf
gesteld. Voor de ontwikkeling van Rheden in de 2e helft van de 19e,
begin 20e eeuw, is de gas-, water- en electriciteitsvoorziening van
belang. De drinkwatervoorziening dateert van omstreeks 1910, de
electriciteitsvoorziening van omstreeks 1920. In 1924 beschikte de
gemeente Rheden over 1 gasfabriek.
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Afbeelding 4
Gemeente Rheden, belangrijkste wegen omstreeks 1910
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4 . NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

4.1. Algemeen
Alle nederzettingen in de gemeente Rheden hebben met elkaar gemeen dat
ze - althans de oude kernen - gelegen zijn op de overgang van stuwwal
naar rivierdal. Laag-Soeren (voor het eerst vermeld in de lle eeuw),
ligt ver van de IJssel. In het meest oostelijk gelegen gedeelte van
het Veluwemassief ligt Spankeren (voor het eerst in de 15e eeuw
vermeld toen de marken van Soeren (838) en Spankeren werden samenge-
voegd) . Daarnaast grenst Dieren, dat gelegen is op het punt waar de
stuwwal de IJssel nadert. De oorspronkelijke kern van Dieren ligt
nabij de Dierense Toren. De Steeg (Middachtensteeg, 1190) bevindt zich
eveneens op het punt waar de stuwwal aan de IJssel grenst. Tussen
Dieren en De Steeg bevindt zich Ellecom (960), vrijwel direct naast
een drooggevallen rivierbedding.

Rheden (960) en Velp (892) zijn de meest zuidelijk gelegen grotere
nederzettingen. De oude kernen van beide nederzettingen liggen op de
stuwwalhelling. In Velp bevindt zich de oude kern nabij Den Heuvel en
Daalhuizen.

Naast het agrarisch grondgebruik, tekende zich in de loop van de 18e
eeuw het begin van functionele ontwikkelingen af als gevolg van
bescheiden industriële activiteiten. In Soeren en Velp stond toen al
een aantal papiermolens. In de Durk bij Velp bevond zich een
steenoven.

4.2. Functionele ontwikkelingen

Periode 1800-1850
De industriële bedrijvigheid in de gemeente Rheden tussen 1800 en 1850
is naar aard en omvang beperkt gebleven. De eerste aanzet tot
functionele ontwikkeling is echter waarneembaar. Acht papiermolens en
een kleine steenfabriek vormden de eerste nieuwe vertegenwoordigers
binnen deze hoofdzakelijk nog op de landbouw georiënteerde gemeente.
Het ontbinden van de Ellecomse en de Soerense/Spankerense marken en
de aankoop van grote delen van onontgonnen terreingedeelten door
grootgrondbezitters, vormden de basis voor de latere ontwikkeling van
de nederzettingen in de gemeente Rheden tot toeristen- en villadorpen.
In Soeren werden diverse badinrichtingen (waaronder "Bethesda") en
wasserij en opgericht.

Periode 1850-1900
De aanleg van de spoor- en tramlijnen en de aanleg van het Apeldoorn-
Dierens Kanaal hebben de ontwikkelingen in de gemeente Rheden sterk
gestimuleerd.
Pogingen om in Laag-Soeren een kuuroord (1865) te vestigen, moeten
gezien worden in het licht van een aantal ontwikkelingen in en buiten
de regio. Mede als gevolg van de Frans-Duitse oorlog die in 1870
uitbrak, leip het (kuur-)toerisme naar het buitenland terug. Verder
was in brede kringen (van weigestelden) de belangstelling voor
gezondshiedszorg en lichaamshygiëne sterk in opkomst. De ontwikke-
lingen in Arnhem na 1870 deed weigestelden met aan hun leefstijl
verbonden voorzieningen uitwijken naar elders.
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Het gemeentebestuur in Arnhem had vanaf het slechten van de hoofdwal-
len vanaf 1830 een voor weigestelden aantrekkelijk vestigingsbeleid
gevoerd. Dit heeft zijn effecten voor de omliggende nederzettingen
gehad. Het natuurschoon dat de Veluwe en het IJsseldal bieden, heeft
voor velen een factor gevormd om zich na 1880 in (onder andere) de
gemeente Rheden te vestigen. Het toerisme begint in de 2e helft van
de 19e eeuw op gang te komen.

De grotere mate van toegankelijkheid en het natuurschoon oefen-
den aan het eind van de 19e eeuw een groeiende aantrekkings-
kracht uit op welgestelde immigranten als financieel interes-
sant alternatief voor Arnhem. Deze bevolkingsgroep vond in de
diverse nederzettingen in de gemeente Rheden voldoende goedkope
grond voor het bouwen van villa'3. De tendens tot verstiging
was sterk toegenomen onder invloed van de Suikercrisis rond
1885, hetgeen de welvaart onder de uit de overzeese kolonies
geëmigreerde weigestelden schade toebracht. Deze crisis, in
samenhang met de algemene agrarische crisis van 1870 had in
grote lijnen een tweeledig gevolg:

de verkoop van grote landgoederen als Ommershof, Larenstein
en Overbeek (verkoop van dit laatste landgoed vond in 1906
plaats)

- de uittocht van weigestelden vanuit Arnhem naar de 'goed-
kopere' omgeving.

In het laatste kwart van de 19e eeuw is in de gemeente Rheden de bouw
van villa's sterk toegenomen. In deze periode is een aantal voor-
zieningen gerealiseerd, waaronder 2 ziekenhuizen, namelijk 1 Velp
(1894-1971), de andere in Dieren (1897-1913). Naast het toerisme en
de aan de welgestelde immigranten te relateren bedrijvigheid is het
vooral de baksteenfabricage die in de 2e helft van de 19e eeuw tot de
werkgelegenheid heeft bijgedragen. Nieuwe steenfabrieken werden in
1863 vermeld te Dieren, in de Fraterwaard en de Havikkerwaard. In
Rhederlaag stonden nog eens 3 steenfabrieken. Verder droegen 5
leerlooierijen (Velp, Dieren), 2 branderijen (Dieren), rijtuig-
fabrieken (Velp) en een zeepziederij (Velp) bij tot uitbreiding van
de industriële werkgelegenheid. Rijwielfabriek Gazelle in Dieren
dateert van omstreeks 1895. De tabaksverwerkende industrie te Dieren
bood rond de eeuwwisseling werk aan 168 personen. De papierfabricage
is dan praktisch verdwenen.

Periode 1900-1940
De bevolkingstoename die vanaf 1850 inzette ging tussen 1900 en 1940
onverminderd voort (zie afbeelding 5). In de ontwikkeling van de
verviervoudiging van het inwonertal zijn geen opmerkelijke af-
wijkingen te constateren voor het tijdvak 1850-1940. De immigratie
was het sterkst tussen 1920 en 1935, met name van op Arnhem gerichte
forensen.
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Afbeelding 5
Bevolkingsontwikkeling gemeente Rheden 1850-1940
(1850, 6.887 inwoners = 100)

1875
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De ontwikkeling van de gemeente Rheden tot villa- en toeristengebied
zette zich na de eeuwwisseling voort. De bouw van hotels en pensions
getuigt hiervan. De Steeg en Ellecom groeiden uit tot voor toerisme
bekende nederzettingen. Een groot deel van de bevolking in deze
nederzettingen leeft van het toerisme. De economische crisis in de
jaren '30 bracht hierin tijdelijk verandering. De verkoop van
landgoederen als Overbeek (1906), Rhederoord (1911), Schoonenberg,
Scherpenhof en Rozenhagen (1937) heeft herverkaveling van de
terreinen tot gevolg gehad. Bouwondernemingen als de N.V. Villapark
Overbeek en de Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen
stichtten op deze terreinen villaparken. Het metselzand werd
afgenomen van de in 1903 te Rheden opgerichtte betonfabriek De
Meteoor. Sommige andere landgoederen en gedeelten van de markegenoot-
schappen werden verkocht aan de Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten .

Rheden is vanaf de eeuwwisseling een opmerkelijk geïndustrialiseerde
gemeente. Enkele grote bedrijven zijn betonfabriek De Meteoor te
Rheden, de Gazelle rijwielfabriek te Dieren, de motorenfabriek
Thomassen te Rheden (1922), emailleerfabriek Edy te Spankeren (1916),
de accufabriek Komeet te Dieren - die de plaats heeft ingenomen van
de sigarenfabriek aldaar - een machinefabriek te Velp (1922), een
ijzerwerkfabriek te Rheden (1931) en-enkele steenfabrieken. Van deze
steenfabrieken zijn er in 1940 nog enkele in bedrijf.

4.3. Stedebouwkundiqe structuur

Velp
Velp bestond van oorsprong uit een aantal agrarische enclaves. Een
zekere kernvorming is nabij de N.H. kerk - bijgenaamd Oude Jan -
ontstaan. Velp kende tot 1850 een lineaire bebouwingsontwikkeling
langs de weg Arnhem-Zutphen en langs de verbindingswegen naar
Rozendaal. De Hoofdstraat en de zijstraten Wilhelminastraat,
Rozendaalselaan, Emmastraat en Kerkstraat waren toen aan weerszijden
bebouwd.

Rond 1850 kreeg Velp, gelegen in de onmiddellijke omgeving van
Arnhem, een snelle ontwikkeling. In het gebied ten noorden van de
straatweg Arnhem-Zutphen, werden vrij veel nieuwe villa's gebouwd.
Het voormalig grootgrondbezit heeft hierbij een grote rol gespeeld:
in sommige gevallen werden villagebieden op voormalige landgoederen
gebouwd, bijv. Overbeek.
Verdichting van villabebouwing en grotere middenstandswoningen vond
plaats langs de structurerende wegen als Ringallee, Rozendaalselaan
en Hoofdstraat. Er kan overigens nog onderscheid gemaakt worden
tussen het gebied ten oosten en ten westen van de Rozendaalselaan.
Het oostelijk deel bestaat uit grote villa's op ruime kavels, terwijl
het westelijk deel meer een mengvorm is van villa's, middenstands-
woningen en arbeiderswoningen op kleinere kavels. Opmerkelijk is de
planmatige bebouwing van het buurtje Torckstraat, Egmondstraat en
Van Pallandtstraat - gebouwd rond 1921 - waar hoogteverschillen,
dakvorm en stedebouwkundige pleinaanleg karakteristiek zijn. Het
overgangsgebied wordt gevormd door Jeruzalem, een oude agrarische
nederzetting. Hier bevindt zich nog de kleinere agrarische bebouwing.
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Het gebied gelegen tussen de Hoofdstraat en de zuidelijke strook
langs de spoorlijn kreeg gedurende de periode 1850-1940 eveneens
villabebouwing. Verder zuidelijk zijn 2 gebieden te onderscheiden,
de Kerkstraat en directe omgeving, waar de bebouwing wordt gevormd
door een mengvorm van herenhuizen, boerderijen, en semi-agrarische
bebouwing en kleinere middenstandswoningen- Meer westelijk ligt rond
de Willemstraat een complex arbeiderswoningen, gebouwd rond 1930. Het
zijn kleine lage huisjes op kleine erven, die gebouwd zijn ten
behoeve van de huisvesting van fabrieksarbeiders.

Rheden
De oude kern van het vroegere enkdorp ligt aan de oostkant van het
huidige dorp, dicht tegen het water "de Laak" aan. De Methorster-
weg/Dorpsstraat en de Groenestraat staan haaks op elkaar en bevinden
zich in het oude deel van de kern. De N.H. kerk markeert het
kruispunt van deze wegen en daarmee het oude deel van de kern. Het
gebied bestaat uit een mengeling van bebouwing ten behoeve van
bewoning, agrarische activiteiten en ambachten. Het dorp heeft zich
vanuit dit oude gedeelte allereerst langs de verbindingswegen naar de
huidige oude rijksweg uitgebreid; de Oranjeweg, Laakweg en Apollo-
straat.
De verbindingsweg van de oude kern met-het later gebouwde station van
de Nederlandse Spoorwegen kreeg een winkelfunctie. Ten noorden van de
spoorbaan liggen langs de oude rijksweg wat oudere middenstands-
woningen, maar ook villa's en arbeiderswoningen.
Worth-Rheden bestaat uit enkele boerderijen en huizen nabij de
Brinkweg.

Dieren
Het oorspronkelijke plattelandsdorp Dieren ligt aan de zuid-oostzijde
van de spoorlijn Arnhem-Zutphen. •
Dieren wordt gekenmerkt door een wegenstructuur die in het rivieren-
gebied veelvuldig voorkomt: een min of meer parallel aan de rivier
verlopende straat (Lagestraat) en- een daarachter lopende straat
(Hogestraat/Kerkstraat) met tussenstraten (Veerstraat, Kruisstraat).
Tot 1930 heeft de woonbebouwing voornamelijk ten zuiden van de
spoorlijn plaatsgevonden. De Hoflaan, Hogestraat en Zutphensestraat
vormden tot die tijd de belangrijkste wegen, die een verdere
verdichting doormaakten in de periode 1850-1940.

De aanleg van de Burgemeester de Bruynstraat veroorzaakte een extra
scheiding tussen het oudere Dieren en de inmiddels op gang gekomen
ontwikkeling in het noordelijk deel. Door de ligging aan het
Apeldoorn-Dierens Kanaal en de spoorlijn ontstonden in het noord-
oostelijk deel van deze kern industrie-activiteiten, gevolgd door
woningbouw. Aan de Harderwijkerweg ontstonden sinds 1920 woningbouw-
complexen, gebouwd door Woningbouwvereniging Dieren ten behoeve van
het perso-neel van rijwielfabriek Gazelle. Direct aansluitend aan het
industriegebied verrezen middenstandswoningen in het gebiedje Sophia-
straat, Koningin Mariastraat.
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De Steeg
Het dorp De Steeg is ontstaan tussen het kasteel Middachten en het
landgoed Rhederoord, bij een kruispunt van wegen. Kasteel Middachten
heeft een sterke invloed gehad op het dorp De Steeg.
De arbeiders die in De Steeg woonden waren verbonden aan het kasteel.
De structuur van het dorp wordt doorsneden door de oude rijksweg
Arnhem-Zutphen en de daaraan parallel lopende spoorbaan. In het
gebied dat ten noorden van de spoorbaan ligt, treft men veel
arbeiderswoningen aan, gebouwd na 1880. Opvallend is het groepje
woningen met rieten daken aan het plantsoen van de Bentincklaan. Deze
groep woningen is in 1920 neergezet door de "Vereniging tot Woning-
bouw De Steeg" ten behoeve van bosarbeiders.
Voorts ligt hier een aantal villa's die op de vroegere landbouw-
gronden van Rhederoord gelegen zijn. Het "centrum" van het dorp wordt
gevormd door de Hoofdstraat, Middachter Allee, en de Diepe Steeg.
Gedurende de periode 1850-1940 vond hier een verdichting en uitbrei-
ding plaats van winkels, horecabedrijven, grote buitenhuizen en
pensions.

Ellecom
Ellecom was aanvankelijk een hoevenzwerm. De oude kern van het dorp
vindt men bij de Hervormde Kerk aan>vde oostkant van het dorp (de
Binnenweg). Langs deze Binnenweg en de noordelijk daarvan lopende
Parallelweg ontstond gedurende de periode 1850-1940 een mengeling van
oude herenhuizen, woonhuizen, winkels en ambachtelijke bedrijfjes.
Langs de Piepers- en Kastanjelaan, die een verbinding vormden tussen
de Zutphensestraatweg en de oude kern, werden grotere middenstands-
woningen gebouwd.

De oude kern Ellecom, gelegen nabij de N.H. kerk aan het kruispunt
van de Binnenweg en Friedhof is intact gebleven. De nieuwbouw langs
de Binnenweg en de Zutphensestraatweg en in mindere mate de Buiten-
singel is dermate ingrijpend geweest, dat gesproken kan worden van
een nieuwe nederzettingsstructuur.

Laag-Soeren
Het van oorsprong agrarische dorp Laag Soeren heeft zich als wegdorp
ontwikkeld langs de Harderwijkerweg en de aftakking daarvan naar
Eerbeek. Verspreide bewoning wordt aangetroffen langs de Soerense
Beek.

Spankeren
Spankeren heeft zich sinds 1850 ontwikkeld van een gebied met
verspreide bebouwing tot een wegdorp. Hoewel het dorp Spankeren
direct aan het sterk gegroeide dorp Dieren grenst, heeft het zelf
nauwelijks uitbreiding van betekenis gekend. De Dorpsweg heeft in een
periode 1850-1940 een verdichting gekregen.

Verspreide bebouwing
Buiten de kernen komt verspreide bebouwing voor.
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4.4. Ontwikkelingen na 1940
Velp, Rheden en vooral Dieren groeiden uit tot plaatsen met stede-
lijke allure aan de zuidrand van de Veluwe. Aan de zuidgrens worden
deze nederzettingen begrensd door de A48. Het Apeldoorns Kanaal is in
de jaren '70 voor doorgaand scheepvaartverkeer afgesloten. Vanaf 1971
behoort Rhederlaag tot de gemeente Angerlo en de Fraterwaard tot de
gemeente Doesburg.

4.5. Karakterisering geïnventariseerde bebouwing

Wonen
Op een aantal landgoederen in de gemeente Rheden zijn villa's in
neoclassicistische stijl of met invloeden daarvan gelegen. In het
geval van Spankeren gaat het om een in 1868 in neogotische stijl
verbouwde middeleeuwse kasteeltoren. Daar en op andere terreinen waar
een 19e eeuws landhuis is verdwenen, bevinden zich bijgebouwen. Tot
het landgoed van het in de 17e eeuw verbouwde kasteel Hiddachten
behoren gebouwen uit de periode 1850-'1940, zoals de stallen (1914) en
het rietgedekte rentmeestershuis (1897). Uitgezonderd Spankeren zijn
veel villa's in en buiten de dorpskernen gesitueerd. Een groep
dateert uit de periode ca. 1860-1910 en vertoont ten dele karakteris-
tieken van het Neo-Classicisme, de Neo-Renaissance, het Eclecticisme,
de Jugendstil en de Chaletstijl. Een aantal villa's met neoclassicis-
tische elementen uit de periode ca. 1865-1880 vormt een lint langs de
spoorweg te Velp (1865). De villa's uit de jaren '20 en '30 van deze
eeuw zijn al dan niet in traditionele landhuisstijl opgetrokken. Van
de vier villa's in de stijl van het Nieuwe Bouwen in Velp zijn er
twee (1951/1954) van de hand van G. Rietveld, één (1938) van W.A.M.
v.d. Ven en één (1964) van H.Th. Wijdeveld. Van de kleinere woon-
huizen maken middenstandswoningen en arbeiderswoningen deel uit. Tot
de laatste categorie behoort een complex rietgedekte woonhuizen uit
1921 langs de spoorweg in De Steeg.

Werken
In en buiten de dorpskernen zijn enkele hotels - in Rheden in
Chaletstijl - en pensions gebouwd. In Laag-Soeren ligt een kuurbad-
huis (XIXb/XXa) en een korenwatermolen. De rijwielfabriek in Dieren -
daterend uit 1902 - heeft in de jaren '20 van deze eeuw en later

uitbreiding ondergaan. Een smederij in Ellecom en in De Steeg dateren
uit ca. 1900. De steenfabriek Bingerden in De Steeg bevat een dubbele
ringoven. Tot het complex behoren een directeurswoning met bij-
gebouwen, alle sterk gerenoveerd, een dubbele bazenwoning, een 5-
dubbele arbeiderswoning en een loods. De relatief gezien weinig
voorkomende boerderijen zijn van het kruk- en hallehuistype. Als
afgeleide vorm van dit laatste type komt de T-boerderij voor. Enkele
komen in de dorpskernen voor, de overige in de buitengebieden en wel
vooral als pachtboerderij . Bij enkele daarvan vindt men een schaaps-
kooi. In enkele dorpskernen zijn winkels gesitueerd.
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Infrastructuur
De categorie infrastructuur omvat een resterend deel van het
stationsgebouw in Dieren, de spoorwegbrug in De Steeg, de IJsselbrug
Rheden-Doesburg, 2 bruggen met dienstwoning langs het Apeldoorn-
Dierens Kanaal en een gewijzigd veerhuis in Dieren.

Maatschappelijke voorzieningen
Als uiting van geestelijk leven richtte men katholieke kerken met
pastorieën op, zoals de neogotische basiliek te Velp (1885) en een
kerk uit 1928 in De Steeg. Twee N.H. kerken in Velp en Dieren zijn
neoclassicistisch van stijl. De overige protestantse kerken in Velp,
Rheden, Dieren en Laag-Soeren stammen uit de eerste drie decennia van
onze eeuw. De gereformeerde kerk te Rheden dateert uit de eerste
decennia van deze eeuw.
In Dieren bevindt zich nog een synagoge. Deze dateert uit 1883 en
werd in 1896 uitgebreid. Het merendeel van de begraafplaatsen ligt
geïsoleerd, ook een Joodse begraafplaats in Dieren. De overige horen
bij een kerk van vóór 1850, op één bij een zusterklooster in De Steeg
gelegen na. Een ander zusterhuis ligt bij de genoemde neogotische
kerk te Velp.

Ten behoeve van het onderwijs werden er in de 2e helft van de 19e
eeuw en de eerste decennia van de 20e,.eeuw schoolgebouwen neergezet.
Hierbij bevinden zich soms schoolmeesterswoningen.
Voor de bejaardenopvang werd er in Dieren in 1911 een complex in
eclecticistische stijl opgetrokken. De gemeente telt 3 postkantoren
uit de periode 1850-1940, te weten die in Velp (ca. 1900), in De
Steeg uit 1905 in vakwerkstijl en de andere uit 1915 te Dieren. Het
voormalige gemeentehuis in De Steeg dateert uit 1908. Daartoe hoorde
een herdenkingsmonument in de vorm van een leeuw uit 1913, dat zich
nu in Rheden bevindt. Onder de categorie maatschappelijke voor-
zieningen vallen ook een verenigingsgebouw in Rheden, 3 muziektenten,
het zgn. Priessnitz-monument te Laag-Soeren (ca. 1860) en een aantal
kazematten langs de IJssel en een bunker op de Veluwe.
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4.6. Typologie uitbreidingen gemeente Rheden 1850-1940

Toelichting bij kaart 1

Type aanduiding Type-omschrijving

Niet-gtedeliik ingerichte gebieden

Algemeen

Villagebieden

functie gemengd of wonen
niet-planmatig of plan-
matige ontwikkelingen
vaak eenvoudig of op pre-
st edelijke structuur ge-
ent stratennet
regelmatige voortuinen
weinig aaneengesloten be-
bouwing

bebouwing vnl. niet-complex-
matig

functie: wonen <-
niet-planmatige en plan-
matige ontwikkelingen
stratennet vaak met bijzondere
patroon- of vorraenkenmerken
groene straten, tuinen rondom
vnl. losse bebouwing
bebouwing vnl. niet-complex-
matig.

Bijzondere gebieden

1. Velp, Torck-
straat, Van
Pallandtstr.,
Egmondstraat

2. Velp, Villa-
park Overbeek

Gebieden zonder woonfunctie

Industriegebieden functie: industrie/bedrijvig-
heid/handel/verkeer (b.v.
spoorwegemplacement, vliegveld)
inrichting en bebouwing vaak
in samenhang met specifieke
locatie en/of specifieke
functies (b.v. haventerreinen,
kolenmij n/waterleidingbedrij f)

Andere aanduidingen

- Lineaire ontwikkelingen
- functie: gemengd of wonen

d Q • Q D D niet-planmatige en plan-
matige ontwikkelingen

3. Dieren,
Zutphensestr.,
Hogestraat,
Hoflaan
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4.7. Bijzondere gebieden
De term bijzonder gebied wordt gehanteerd voor gebieden die zijn
gebouwd of aangelegd in de periode 1850-1940. Bij de beoordeling ia
de criterialijst (zie blad 25) gehanteerd volgens de zgn. "MIP-
handleiding". Hierbij zijn grotere samenhangende (stede-)bouwkundige
structuren bekeken. Bij de bouwkundige inventarisatie zijn samen-
hangende bouwkundige complexen aangegeven.
Dat in de gemeente geen of weinig bijzondere gebieden voorkomen, zegt
niets over de schoonheid of opbouw van de gemeente.

1. Woonwijk Velp. Torckstraat, Van Pallandtstraat en Eqmondstraat
Planmatig opgezet arbeiders-/middenstandswijkje uit de jaren '30.
Vrij eenvoudige opzet van wegenpatroon met driehoekig pleinvorm bij
Van Pallandtstraat en een klein plein bij aansluiting van de
Torckstraat op de Egmondstraat. De hoekoplossingen zijn apart
behandeld door de daken lager door te laten lopen. Hoogteverschillen,
pleinen en hoekoplossingen geven dit wijkje een geheel eigen identi-
teit.

De middenstandswoningen (1922) met invloeden van de Amsterdamse
Schoolstijl zijn van de hand van de architecten Vorkink en Wormser.

Torckstraat

van Pallandtstraat

Egmondstraat



- 23 -

2. Velp, villawijk Overbeek
Villapark op voormalig landgoed Overbeek, ontwikkeld in de periode
rond 1910.
Bij de verkaveling is duidelijk rekening gehouden met de oorspronke-
lijke padenstructuur van de tuin van het landgoed. Eveneens zijn de
waterpartijen en vijvers van de tuin ingepast in de opzet van het
villagebied.
Oe villa's (ca. 1900) laten deels karakteristieken zien van de Neo-
Renaissance, de Jugendstil en de Chaletstijl. Enkele midden-
standswoningen dateren uit het 2e kwart van de 20e eeuw. In de vijver
staat een rietgedekte muziektent uit 1921.

K. XyY VILLAPARK QvERBEEK, '/fe
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3. Dieren, Zutphensestraatweg. Hoaestraat en Hoflaan
De van oorsprong structuurbepalende weg Zutphensestraat, Hogestraat,
in de verbinding Zutphen-Arnhem is door de aanleg van de Burgemeester
de Bruynstraat een interne ontsluitingsweg van Dieren-Zuid geworden.
De nog aanwezige oorspronkelijke bebouwing, voornamelijk uit de
periode 1850-1940, bestaat uit een mengeling van herenhuizen, villa's
en winkels. In het middengedeelte van de Hogestraat zijn als gevolg
van de kavelrichting de woningen onder een hoek aan het straatverloop
gebouwd.

De Hof laan, die aansluiting geeft op de Harderwij kerweg, is aan beide
zijden bebouwd met grote vrijstaande villa's. Het totale gebied vormt
met de bebouwing, de parken en torens een nog bewaard gebleven
gedeelte van de lintvormige ontwikkeling van het dorp Dieren aan een
doorgaande weg.

De karakteristieke bebouwing bestaat uit villa's in neoclassicis-
tische, neorenaissancistische en eclecticistische stijl, kleinere
huizen en winkels waarvan sommige met neoclassicistische, c.q.
neorenaissancistische elementen, middenstandswoningen uit het 2e
kwartaal van onze eeuw, 2 19e eeuwse'boerderijen, een graanmalerij in
de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid uit 1938-1956, het "Telefoon-
bureau" uit 1905 met invloeden van het, Rationalisme, de toren van de
afgebroken neogotische kerk met 19e eeuwse pastorie en een 19e eeuws
weeshuis.
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CRITERIA VOOR DE AANDUIDING BIJZONDERE GEBIEDEN

Gebied 1 : Velp, Torckstraat, Van Pallandtstrat, Egmondstraat

Gebied 2 : Velp, villapark Overbeek

Gebied 3 : Dieren, Zutphensestraat, Hogestraat, Hoflaan

I. Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1. kwaliteit van het ruimtelijk concept;
2. betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/

voorzieningen;
3. betekenis vanwege architectonische/architec-

tuurhistorische kwaliteit;
4. betekenis vanwege specifieke vorm voor spe-

cifieke functionele ontwikkelingen (b.v.
havengebied, city-ontwikkeling, spörtpark)

II. Bijzondere historische betekenis, zoals:
1. structuur, bestemming of verschijningsvorm,

verbonden met en duidelijk uitdrukking ge-
vend aan een specifieke politieke, culturele,
geestelijke, sociale, economische of algemeen
historische ontwikkeling;

2. betekenis voor de geschiedenis van de ruimte-
lijke ordening en voor de ontwikkeling van het
stedebouwkundig denken;

3. betekenis vanwege de innovatieve waarde of pio-
niersfunctie (type, motief, datering)

III. Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals:
1. betekenis als onderdeel van een groter geheel
2. betekenis vanwege ruimtelijke relaties met de

omgeving;
3. betekenis vanwege markering van het stadsbeeld,

als ruimtelijke of functionele dominant in een
groter geheel of als representant van een groter
geheel

IV Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)

V Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde
kwaliteiten)
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* Afbeelding 1
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* Afbeelding 4

* Afbeelding 5

* Kaart 1

Gemeente Rheden omstreeks 1866
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Gemeente Rheden omstreeks 1866

Geomorfologische kaart gemeente Rheden

Hoogtekaart gemeente Rheden
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Typologie uitbreidingen gemeente Rheden 1850-1940
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