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Regiobeschrijving Veluwe: ontbreken van een drietal kaarten.

L.s.,
Op 4 oktober 1993 heeft te Wageningen de oplevering plaatsgevonden van
de regio Veluwe van het M.I.P. in Gelderland.
Bij die gelegenheid heeft u o.a. een exemplaar in ontvangst genomen van
de Regiobeschrijving Veluwe. Aan deze regiobeschrijving ontbraken, zoals u zult hebben opgemerkt, drie kaarten die betrekking hebben op bebouwing en infrastructuur in drie perioden, te weten 1870, 1910 en
1993. Deze kaarten konden helaas niet meer tijdig voor de oplevering in
oktober gereed worden gemaakt. Hiervoor onze excuses.
Bedoelde kaarten zijn onlangs gereedgekomen. We hebben gemeend ze u
alsnog ter beschikking te stellen. U treft ze bijgaand aan.
Hoogachtend,
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Ten geleide
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 provincies. 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 streekplanindeling: 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 eeïi regiobeschrijving, een gemeentebeschrijving
en een inventarisatierapport.
In de regiobeschrijvinq 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 qemeentebeschriivinq. die kan worden beschouwd als een verfijning
die betrekking heeft op een deel van het grondgebied van de regiobeschrijving, worden op beknopte wijze de voornaamste historisch-geografische, 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 inventarisatiegedeelte, 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 beschrijvende gedeelte en omgekeerd.
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Betreft : Ten geleide (vervolg)

Met betrekking tot het gebruik
volgende te worden opgemerkt.

van

de MlP-eindprodukten

dient

het

Bij schrijven d.d. 21 september 1989 - nr. WZ89.59395 - WZ/CE404 is de
provincie Gelderland accoord gegaan met de samenwerkingsovereenkomst,
zoals opgesteld van rijkswege bij schrijven d.d. 11 augustus 1989, nr. U172.612, inzake de uitvoering van het Monumenten Inventarisatie Project
in Gelderland.
In artikel 8 van bedoelde overeenkomst is het gebruik van de eindprodukten geregeld. Dit artikel luidt als volgt:
"Artikel 8. Gebruik eindprodukten
1.
De Provincie is evenals de Rijksdienst ook nadat de eindprodukten
als bedoeld in artikel 1, leden a t/m e (*) zijn opgeleverd
gerechtigd deze eindprodukten, geheel of gedeeltelijk voor eigen
gebruik aan te wenden, te vermenigvuldigen of te publiceren, dan
wel, al dan niet tegen financiële vergoeding, voor gebruik aan
derden beschikbaar te stellen.
2.
De Provincie maakt met derden die zij bij de uitvoering van het
Project betrekt zodanige afspraken, dat hen niet de bevoegdheid
toekomt, bv. door een beroep op hun toebehorende auteursrechten,
in het in het eerste lid omschreven gebruik, geheel of gedeeltelijk te beletten of te belemmeren.
3.
De Rijksdienst en de Provincie bevorderen de totstandkoming van
openbare publicaties over jongere bouwkunst en stedebouw uit de
periode midden 19e eeuw - Tweede Wereldoorlog."

Wij verzoeken u bij het gebruik van de eindprodukten de geraadpleegde
bron(nen) te vermelden.

REGIO-BESCHRIJVING
VELUWE
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39
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VOORWOORD
Achtergrond en inhoud van het MIP
In 1984 heeft de Tweede Kamer een breed ondersteunde motie aanvaard
waarbij werd uitgesproken dat zo spoedig mogelijk een begin moest
worden gemaakt met de inventarisatie van jonge bouwkunst en stedebouw
uit de periode 1850-1940, aangezien de kennis op dit gebied nog vele
leemten vertoont.
De uitvoering diende plaats te vinden volgens een zich over het hele
land uitstrekkende uniforme systematische aanpak en in nauw overleg
met regionale en lagere overheden.
Met dit uitgangspunt is van rijkswege het Monumenten Inventarisatie
Project (MIP) ontwikkeld. Samengevat komt het erop neer dat het land
per provincie wordt geïnventariseerd en dat de coördinatie en
uitvoering worden verzorgd door de provinciale besturen en de vier
grote steden. De hele operatie dient binnen een tijdsbestek van vijf
jaar (1987-1993) te zijn afgerond.
Met de resultaten van het MIP worden diverse doelen gediend:
1. Het MIP is gericht op het verkrijgen van een landelijk overzicht
van jonge bouwkunst en stedebouw uit de periode midden 19e eeuw
- Tweede Wereldoorlog
2. Het MIP is gericht op het bevorderen van kennis en waardering voor
historische stads- en dorpsgezichten en monumenten van geschiedenis en kunst uit de periode midden 19e eeuw - Tweede Wereldoorlog
3. Het MIP kan dienen als uitgangspunt voor uitwerking in publikaties
en voor wetenschappelijk onderzoek op architectuurhistorisch,
bouwhistorisch, stedebouwkundig, historisch-geografisch en/of
industrieel-archeologisch terrein
4. Het MIP kan dienen als bouwsteen voor te ontwikkelen beleid van
de drie bestuurslagen ten aanzien van ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en monumentenzorg en als basis voor planologische en
stedebouwkundige afwegingen.
5. Het MIP kan dienen ten behoeve van selectie- en registratieactiviteiten van de drie bestuurslagen ten aanzien van objecten,
ensembles, structuren en gezichten.
Het MIP is dus gericht op het verkrijgen van een landelijk overzicht
van objecten, complexen en structuren van jonge bouwkunst en stedebouw
uit de periode 1850-1940. Bedoelde objecten hebben betrekking op
afzonderlijke gebouwen of bouwkundige elementen, zoals bijvoorbeeld
stationsgebouwen, kerken, postkantoren, watertorens, tolhuizen,
hekwerken, kazematten en grenspalen. Van complexen is sprake wanneer
het om meer dan twee gebouwen of bouwkundige elementen gaat waartussen
architectonisch/bouwkundig en/of functioneel een relatie bestaat.
Voorbeeld in dit verband zijn een sluis met dienstwoning en brug, een
kerk met pastorie en begraafplaats of een kleine (arbeiders-)wijk.
Bij het inventariseren van structuren kan in de meeste gevallen niet
worden volstaan met het inventariseren van objecten en complexen.
Structuren hebben betrekking op gebieden die groter zijn dan complexen
en die bestaan uit functies met de daarmee samenhangende ruimtelijke
opbouw. Bij gebruik van het begrip structuur dient onderscheid te
worden aangebracht naar ruimtelijke typologieën, zoals vermeld in de
van rijkswege verstrekte Handleiding.
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Bedoelde typologieën zijn ingedeeld naar oorspronkelijke functie en
ruimtelijke opbouw, bijvoorbeeld stedelijk ingericht gebied, nietstedelijk ingericht gebied, industriegebied, villagebied e.d. Naast
stedebouwkundige typologieën zijn van rijkswege criteria ontwikkeld
voor het aangeven van gebieden met bijzondere waarden. Het betreft
gebieden waarvan het hoofdaccent in de ontwikkeling(en) dateert uit
de periode 1850-1940: de daarmee samenhangende functie(s) en
ruimtelijke opbouw zijn nog als zodanig herkenbaar.
Bedoelde bijzondere gebieden dienen te voldoen aan vijf hoofdcriteria,
te weten intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, bijzondere historische betekenis, stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving,
gaafheid en zeldzaamheid.
Uitvoering
Op grond van contractuele verplichtingen tussen Rijksdienst voor de
Monumentenzorg (RDMZ) en de provincie Gelderland dienen uiterlijk
1 januari 1994 de volgende eindprodukten te zijn opgeleverd:
A. vier rapporten houdende de beschrijving van de in Gelderland
onderscheiden inventarisatiegebieden conform de streekplanindeling, te weten Midden-Gelderland, Oost-Gelderland, Veluwe en
Rivierenland (de zogenaamde regio-beschrijvingen)
B. Rapporten houdende de beschrijving van de 86 Gelderse gemeenten
(de zogenaamde gemeentebeschrijvingen)
C. Inventarisatieformulieren houdende de gegevens van ca. 24.000
geïnventariseerde objecten en complexen van jonge bouwkunst en
stedebouw.
Het MIP in Gelderland wordt uitgevoerd op basis van de van rijkswege
verstrekte richtlijnen, zoals vermeld in de Handleiding. Daarbij
worden op uiterst kritische wijze de van rijkswege verstrekte criteria
gehanteerd, zowel ten aanzien van de inventarisatie van objecten/complexen, als ten aanzien van "bijzondere gebieden". Bij de
inventarisatie van objecten/complexen gaat het erom op hoofdlijnen een
samenhangend, representatief beeld te schetsen van het betreffende
gebied uit de periode 1850-1940. Daarbij vormen visuele herkenbaarheid
en het representatief
zijn voor bepaalde
sociaal-economische
ontwikkelingen belangrijke aspecten, waarbij ruimte is gelaten voor
regionale kenmerken. Met betrekking tot het weergeven van "bijzondere
gebieden" geldt dat ook hier een uiterst kritische en zorgvuldige
afweging dient plaats te vinden. Dit maakt het in principe mogelijk
dat bepaalde gebieden ondanks hun ruimtelijke kwaliteit niet als
"bijzonder" worden aangemerkt vanwege hun weinig specifieke karakter
(elders zouden zij evengoed hebben kunnen voorkomen). Sommige gebieden
zijn dermate beperkt van omvang dat daarvoor de inventarisatiegegevens
met betrekking tot complexen geraadpleegd dienen te worden.
Op de Veluwe
aangemerkt:
*
Apeldoorn

*

Wageningen_

zijn

de

volgende
-

grotere

gebieden

als

bijzonder

Parkenbuurt
Radio Kootwijk
Tuinwijk aan de Hooiweg
Bowlespark
Arboretum e.o. (Amsterdamse School)
wederopbouw stadskern (Delftse School)

- 5 -

Behalve de inventarisatie van objecten, complexen en structuren van
jonge bouwkunst en stedebouw uit de periode 1850-1940, worden in
bepaalde gevallen ook. objecten, complexen en structuren van vóór 1850
en na 1940 geïnventariseerd. Objecten en complexen van vóór 1850
worden uitsluitend geïnventariseerd als zij niet vermeld staan op de
rijkslijst van beschermde monumenten. Het betreft in de regel
agrarische bebouwing en in sommige gevallen kerken.
Structuren van bouwkunst en stedebouw van vóór 1850 en na 1940 die
een bijzondere kwaliteit hebben worden aangeduid met de kwalificatie
"karakteristieke gebieden". Het betreft gebieden waarvan de hoofdelementen dateren van vóór 1850 of na 1940, die ook daarna herkenbaar
zijn gebleven. Dit neemt niet weg dat 'karakteristieke gebieden' in
sommige gevallen uit belangrijke elementen kunnen bestaan uit de
periode 1850-1940. Objecten en complexen uit de periode 1940-1950
hebben in de regel betrekking op de wederopbouw, tijdens en na de
oorlog. Wederopbouw in de vorm van individuele panden (woonhuizen,
boerderijen) en complexen (kerken, scholen).
Als 'karakteristiek' zijn aangemerkt:
*
Apeldoorn
- Paleis het Loo met tuinen
- landgoed het Woudhuis
- enken van Lieren en Beekhuizen
- nederzettingen Hoog Buurlo en Haslo
- Hoog Soeren
*
Brummen
- Zutphensestraat/Arnhemsestraat e.o.
*
Elburg
- stadskern
*
Epe
- Oene
- Gortel, Niersen, Tongeren
*
Ermelo
- Staverden
*
Harderwijk
- stadskern
*
Hattem
- binnenstad
*
Heerde
- kern Veessen
*
Nunspeet
- kern Vierhouten
- noordelijk deel kern Elspeet
*
Nijkerk
- Kolkstraat/Koetsendijk/kop van de haven
*
Scherpenzeel
- Plein 1940
*
Voorst
- kernen Voorst en Wilp
Voorts worden gemeentegrens overschrijdende zones aangeduid. Het
betreft gebieden die zijn opgebouwd uit geografische, landschappelijke, stedebouwkundige en bouwkundige elementen die een zekere
samenhang vertonen qua functie en ruimtelijke opbouw en die nog als
zodanig herkenbaar zijn.
Hierbij zij aangetekend dat zowel in de gemeentebeschrijvingen als de
regio-beschrijvingen het aspect landschap-cultuurhistorie grotendeels
buiten beschouwing blijft. Daarvoor wordt bij deze verwezen naar de
terzake uitgebrachte provinciale nota Cultuurhistorisch Landschapsonderzoek, die in december 1987 is verschenen.
Stichting MIP-Gelderland
De provincie Gelderland heeft de Stichting MIP-Gelderland opgericht
en belast met de uitvoering van het project. De uitvoering heeft
betrekking op het bewaken van de inhoudelijke kwaliteit van de
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eindprodukten en de voortgang van het project. De Stichting wordt
hierin bijgestaan door een begeleidingscommissie. De projectleider is
belast met de dagelijkse leiding. De financiële en eindverantwoordelijkheid voor het project berust bij de projectcoördinator, i.c. de
provincie Gelderland.
Met de projectcoördinatie is belast de dienst RWG van de provincie,
met de projectleiding drs W.H. Knoop. Het projectsecretariaat wordt
verzorgd door mw. J. Vervat. Ir F.P.G.M. Gielens en drs R.G.W. Gerrits
verrichtten stedebouwkundig (veld-)werk en onderzoek, respectievelijk
historisch-geografisch (veld-)werk en onderzoek.
De inventarisatiewerkzaamheden werden verricht door een vijftal
inventarisatoren, te weten mw. drs. G.M.H. Frenken, mw. drs. H.J.M.
Peterse, mw. S.M. Jurgens, de heer drs. V.M.J.A.N. Collette, en de
heer J.W. van Beusekom.
Veluwe
Het inventaristaiegebied Veluwe het derde inventarisatiegebied dat
ter hand is genomen. De Veluwe wordt gekenmerkt door een geringe
uitbreiding van steden en dorpen in de periode 1850-1940, met
uitzondering van Apeldoorn en Ede. In deze periode bevindt zich de
beginfase van de sluiting van de bebouwingsring rond het Veluwemassief. De Veluwe is een regio met een complex buitengebied, dat niet
kan worden begrepen zonder nader in te gaan op de relatie landschapcultuurhistorie (zie hiervoor eerder genoemde nota Cultuurhistorisch
Landschapsonderzoek).
Het eindprodukt Veluwe bestaat uit één regio-beschrijving Veluwe, 18
gemeentebeschrijvingen, alsmede 18 sets inventarisatieformulieren
(met copie-foto).
Het eindprodukt per gemeente bestaat uit één regiobeschrijving Veluwe,
één gemeentebeschrijving, één complete set inventarisatieformulieren
van alle in de betreffende gemeente geïnventariseerde objecten/complexen (met copie-foto).
Uitgangspunt van de provincie Gelderland/Stichting MIP-Gelderland is
dat het project doelmatig en efficiënt wordt uitgevoerd. Dit houdt in
dat van begin af aan rekening is gehouden met de mogelijkheid derden
op onderdelen van de uitvoering bij het project te betrekken mits
deze beschikken over de nodige kennis en ervaring, respectievelijk
belast zijn met opdrachten voor gemeenten die qua aard en doelstelling
inpasbaar zijn binnen de tijdsplanning van het MIP. Het gaat dan om
inventarisatie-activiteiten. Op deze wijze kan dubbel werk worden
vermeden.
Dit heeft ertoe geleid dat van provinciezijde in overleg met de
Stichting MIP-Gelderland:
a. aan het Gelders Genootschap opdracht is verstrekt voor de
aanlevering van inventarisatiegegevens. De inventarisatiegegevens
hebben betrekking op Oldebroek en Ermelo.
b. aan het Monumenten Adviesbureau (MAB) te Grave opdracht is
verstrekt voor de aanlevering van inventarisatiegegevens van
Apeldoorn.

- 7 -

Vervolg op het MIP
Wat er met de MlP-gegevens zal gebeuren en hoe het vervolg op het MIP
in concreto gestalte zal krijgen, valt thans nog niet geheel te
overzien.
Wel is bekend dat er in het kader van het MSP/MRP (Monumenten Selectie
Proces/Monumenten Registratie Project) op rijksniveau vervolg zal
worden gegeven aan het MIP, waarbij provincies en gemeenten nauw
zullen worden betrokken.
De MlP-gegevens kunnen als bouwstenen dienen voor het monumenten-,
respectievelijk ruimtelijke ordeningsbeleid op rijks-, gemeentelijk
en provinciaal niveau.
A.

Rijksniveau: Naar verwachting zal maximaal 10% van het geïnventariseerde objecten- en complexenbestand in aanmerking komen voor
plaatsing op de rijkslijst van beschermde monumenten. Ten aanzien
van "bijzondere gebieden" bedraagt het percentage maximaal 30.

B.

Gemeentelijk niveau: Van de minimaal resterende 90% van het
geïnventariseerde objecten- en complexenbestand zal een deel in
aanmerking kunnen komen voor plaatsing op gemeentelijke moaumentenlijsten. Van de minimaal resterende 70% van de "bijzondere
gebieden" zal van gemeentewege een deel in aanmerking kunnen komen
voor maatregelen in het kader van het ruimtelijke ordeningsbeleid,
in het bijzonder structuur-, respectievelijk functieversterkende
maatregelen.

C.

Provinciaal niveau: Objecten en complexen die een (boven-)lokaal
belang vertegenwoordigen zouden aandachtspunten kunnen vormen
voor het provinciaal ruimtelijke ordeningsbeleid.
Gedacht kan worden aan structurerende activiteiten van provinciewege gericht op instandhouding, resp. bescherming van bedoelde objecten/complexen, zoals het expliciet vermelden van bedoelde
objecten en complexen, alsmede "bijzondere" en "karakteristieke
gebieden" in structuurplannen, het aandacht vragen hiervoor bij
gemeenten in het kader van het regulier overleg over bestemmingsplannen e.d.
Het betreft:
1. objecten en complexen die vanwege hun aard, verspreiding en
aantallen een bijdrage leveren aan de herkenbaarheid van
Gelderland of een deel ervan (bijvoorbeeld fruitboerderijen,
pachtboerderijen)
2. objecten en complexen die op enigerlei wijze in relatie staan
tot ontsluiting van streek of regio. Het zal in dit verband
in de eerste plaats gaan om infrastructurele voorzieningen,
variërend van stations, overslagdepots tot bruggen, watertorens, onderstations (electriciteitsvoorziening), strategische infrastructuur (o.a. forten), sluiscomplexen.
3. objecten en complexen die al dan niet in vervolg op het onder
2 genoemde representatief genoemd kunnen worden voor
ontwikkelingen van waaruit in materieel, economisch en
geestelijk/sociaal opzicht ontsluiting heeft plaatsgevonden
van streek of regio. Het zal in dit verband gaan om (agrarische) industrieën en bepaalde soorten ambachten/nijverheden
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(o.a. tabaksnijverheid, zuivelindustrie, textiel-, leer-,
schoenen- en metaalindustrie), maar ook om instellingen op
maatschappelijk
en
religieus
gebied
(o.a.
sanatoria,
herstellingsoorden, bepaalde kloosters, kerken, onderwijsinstellingen) .
Met betrekking tot "bijzondere gebieden", "karakteristieke
gebieden" en gemeentegrens overschrijdende zones zou van
provinciewege aandacht gevraagd mogen worden ter ondersteuning
van structuur-, resp. functieversterkende maatregelen.
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1.

INLEIDING
De provincie Gelderland is overeenkomstig de provinciale streekplanindeling verdeeld in de inventarisatiegebieden Midden-Gelderland, OostGelder land, Veluwe en Rivierenland. De Veluwe is het derde inventarisatiegebied .
De Veluwe bestaat uit 18 gemeenten: Apeldoorn, Barneveld, Brummen,
Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hoevelaken,
Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Scherpenzeel, Voorst en
Wageningen.
De Veluwe grenst aan de provincies Flevoland, Overijssel, Utrecht en
aan de inventarisatiegebieden Midden-Gelderland, Oost-Gelderland en
Rivierenland.
De Veluwe werd in de periode 1850-1940 gekenmerkt door een aantal
ontwikkelingen op het gebied van landbouw, nijverheid, infrastructuur
en maatschappelijke voorzieningen. De overwegend kleinschalige
landbouw op de Veluwe, die in hoge mate traditioneel bepaald was, werd
geleidelijk steeds meer gemechaniseerd. Na 1850 ontwikkelde zich de
pluimvee- en eierhandel tot een bloeiende bedrijfstak.
Mechanisatie van het (klein)bedrijf in stad en dorp voltrok zich na
1870. Vanaf 1880 de fabrieksmatige bedrijvigheid, in het bijzonder in
en rond Apeldoorn en langs het Apeldoorns Kanaal (traject ApeldoornHattem). Een en ander hield verband met een goede ontsluiting als
gevolg van de aanleg van spoorlijnen, lokaalspoorlijnen, tramlijnen
in combinatie en als aanvulling op de vanouds bestaande waterwegen.
Met de komst van het wegvervoer na 1920 zou een nieuwe situatie
ontstaan.
De oudst belangrijkstee industrie op de Veluwe in de periode 18501940 was de papierindustrie (Apeldoorn, Eerbeek, Wapenveld). Daarnaast
waren van belang tabaksindustrie, textielindustrie, chemische
industrie (kunstzijde, inkt- en verfstoffen), wasserij- en blekerijnijverheid, houtverwerkende industrie, baksteenindustrie en visserij industrie (Zuiderzee) . Moderne grootindustrie kwam tot ontwikkeling in Ede (ENKA) en Epe (Vulcanus).
Na 1880, mede bevorderd door de aanleg van spoorlijnen vestigden zich
tal van landelijk bekende gezondheidscentra, herstellingsoorden en
verpleeghuizen aan of nabij spoorlijnen. De aanleg van militaire
oefenterreinen, garnizoenen en kazernes werd mede gestimuleerd door
de spoorlijnen. Hotels, pensions en uitspanningen verrezen in het
laatste kwart van de 19e eeuw in gebieden die toeristisch in trek
kwamen.
De bevolking op de Veluwe nam in de periode 1850-1940 toe met bijna
200 %. In 1850 bedroeg het bevolkingsaantal ruim 87.500. In 1940 was
het aantal opgelopen tot circa 255.000, d.w.z. een toename met circa
167.500. Hiervan heeft Apeldoorn ongeveer 36 % voor zijn rekening
genomen.
Het totale vertrekoverschot op de Veluwe over de periode 1850-1940
illustreert het honkvast zijn van de bevolking: slechts 2 %. Met dit
geringe migratiesaldo wijkt de Veluwe duidelijk af van de overige
inventarisatiegebieden (vergelijk percentage Achterhoek: 26).
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2.

BODEMGESTELDHEID EN GRONDGEBRUIK
Het interglaciaal dat voorafging aan het Saalien is in zoverre van
belang, dat de Rijn door het huidige IJsseldal en de Maas door de
Gelderse Vallei noordwaarts stroomden.
Tijdens het Saalien, de voorlaatste ijstijd (200.000-120.000 v. Chr.)
was de Veluwe geheel bedekt met landijs. Landijstongen schoven grote
grondijsmassa's voor zich uit en vormden stuwwallen. Het betreft de
stuwwal van de oostelijke Veluwe (van Hattem via Apeldoorn naar
Dieren), de stuwwal van Arnhem (van Wolfheze via Arnhem naar Velp),
de stuwwal van Ede (van Wageningen via Ede naar Lunteren), de stuwwal
van Oud-Reemst, de stuwwal van Garderen, de stuwwal van Kootwijk en
de kleine stuwwal van Stakenburg. Als gevolg van de stuwwallen werd
de loop der rivieren in westelijke richting afgebogen.
Aan het eind van het Saalien vormden zich smeltwaterbekkens tussen de
stuwwallen. Een der smeltwaterbekkens bevond zich tussen het huidige
Montferland en de zuidoost Veluwe, waarna de Rijn in noordelijke
richting via het stroomgebied van de Oude IJssel, zijn oude loop
hervatte.
Tijdens de daaropvolgende koude periode (Weichselien) van ca. 70.000
tot ca. 10.000 v. Chr. daalde de zeespiegel opnieuw en sneed de IJssel
een diepe bedding uit. In m.n. het Laat-Weichselien werden dekzandruggen afgezet (Westenwind). Tussen 12.000 en 10.000 v. Chr. heerste
er wederom, maar nu een korte, koude periode en hier en daar
ontstonden dekzandduinen (paraboolduinen). Inmiddels was het Holoceen
aangebroken en ontstonden uitgestrekte venen in de Gelderse Vallei en
langs de IJssel. De IJssel ontwikkelde een meanderend verloop. In deze
tijd ontstonden de stroomruggen en komgronden.
Als gevolg van de betrekkelijk lage ligging van de Gelderse Vallei ten
opzichte van de Rijn, was de waterafvoerende functie van deze rivier
beperkt. De uitgestrekte venen die zich vanaf het begin van de
jaartelling aan de noordzijde van de Veluwe hadden gevormd, werden na
800 na Chr. geleidelijk meer teruggedrongen (transgressiefase). Tot
de 14e eeuw, met de aanleg van de eerste dijken langs de Zuiderzeekust, rukte de kustlijn steeds verder landinwaarts op. Omstreeks
de 16e eeuw bezat de Zuiderzee de vorm en omvang die het behield tot
een begin werd gemaakt met inpolderingen (20e eeuw) en de aanleg van
de Afsluitdijk in 1932.
Het grondgebruik in de periode 1850 - 1940 werd bepaald door agrarisch
grondgebruik, domeingoederen, landgoederen en industrieel grondgebruik.
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Afbeelding 2
Globale bodemkaart regio Veluwe
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Afbeelding 3
Hoofdstructuur Veluwe (geomorfologie en afwatering)
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Het agrarisch grondgebruik heeft
gemengd bedrijf.

in hoofdzaak betrekking

op het

Domeingoederen lagen en liggen voor een belangrijk deel op het
centrale deel van de Veluwe. In 1843 werd een deel van deze goederen
verkocht aan gemeenten. In de loop van de 2e helft van de 19e eeuw
werd een deel bebost. De niet beboste delen, die bedekt waren met
heidevelden werden bestemd tot militaire terreinen.
Landgoederen
Landgoederen werden en worden nog steeds verspreid over de Veluwe
aangetroffen, vaak in combinatie met ligging aan water of beek. Langs
de
voormalige
Zuiderzeekust
met
een concentratie
langs de
Hierdense/Leuvenumse Beek, langs de IJssel met een concentratie rond
Wilp en Twello, rond Apeldoorn en in de Gelderse Vallei (Scherpenzeel,
Barneveld).
Gemengd bedr ij f
Reeds in de loop van de 19e eeuw kwam de akkerbouw op de Veluwe
geleidelijk aan steeds meer in dienst van de veeteelt te staan. In
gebieden die vanouds beschikten over weide- en hooilanden, langs de
IJssel, de voormalige Zuiderzeekust (rundveefokkerij) en delen'van de
Gelderse Vallei (rundveemesterij) lag in die tijd het accent al op
weidebedrijven. Ondanks de introductie van kunstmest bleven veel
zandboeren tot in de eerste decennia van de 20e eeuw de potstalmethode
trouw. Onder druk van de agrarische crisis in het laatste kwart van
de 19e eeuw gingen vele bedrijven op de Veluwe alsnog over tot
gemengde bedrijfsvoering met nadruk op rundveehouderij. Dit lag niet
alleen aan de traditionele instelling van veel boeren in die tijd.
Bedoelde ontwikkeling voltrok zich op de Veluwe met grotere moeilijkheden dan bijv. in de Achterhoek, omdat men niet of in mindere mate
beschikte over na ontwatering voor grasland geschikt te maken
broeklanden. Naast, maar ook in combinatie met het gemengd bedrijf,
ontwikkelde zich vanaf 1850 de pluimveeteelt als een typische vorm van
gespecialiseerd kleinbedrijf.
Wat de bedrij fstypen betreft, kan het volgende worden opgemerkt. Rond
Hoevelaken en Nijkerk overheerste het grotere pachtbedrijf (grote
bezittingen), terwijl rond Zwarte Broek en Nijkerkerveen kleinbedrijf
werd aangetroffen. Van Putten tot Oldebroek langs de voormalige
Zuiderzeekust overheerste de aanwezigheid van een vrij arme, boerenbevolking (keuterboertjes). Er bestonden echter ook enkele grote
boerenbedrijven. Rond Harderwijk en Ermelo werden vaak in combinatie
met het boerenbedrijf eendenhouderijen aangetroffen (steunend op
aanvoer visafval).
In de polder Oosterwolde ten noord-westen van Wezep werden zuivere
weidebedrijven aangetroffen. Langs de oostelijk Veluwe van Hattem tot
Apeldoorn werden in het noordelijk deel keuterbedrijven aangetroffen
en in het zuidelijke deel het gewone zandbedrijf. In het gebied langs
de IJssel van Nijbroek tot Dieren overheerste het gemengd bedrijf.
Afhankelijk van de toestand van de cultuurgrond werden hier bedrijven
hetzij met accent op akkerbouw, hetzij met accent op veeteelt
aangetroffen. Algemeen zijn de bedrijven hier groter dan gemiddeld in
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Gelderland. Vele beslaan een oppervlak van 30, 60 of meer ha. Een
groot gedeelte van de uiterwaarden in dit gebied is in handen van
grootgrondbezitters.
Verbouwd werden: tarwe, rogge, haver, gerst, aardappelen, voederbieten, koolrapen, wortelen, bonen en erwten.
In de eerste helft van de 19e eeuw werd een begin gemaakt met de
opheffing resp. uitgifte van voormalige markegronden en gemene
gronden.
De bedoeling hiervan was dat vooral de kleine boeren van deze
maatregelen zouden profiteren. Het tegendeel was vaker het geval. De
beste stukken werden in de regel gekocht door grootgrondbezitters en
grote boeren. Wel had de verkoop van bedoelde gronden vestiging resp.
uitbreiding van het aantal (kleine) boerenbedrijven tot gevolg.
Het industrieel grondgebruik op de Veluwe heeft in hoofdzaak
betrekking op houtteelt, papierverwerkende industrie, wasserij- en
blekerijnijverheid, visserijindustrie, voedings- en genotmiddelenindustrie, baksteenindustrie, chemische- en metaalindustrie.
De papierverwerkende industrie is de vanouds belangrijkste industrie
op de Veluwe. De chemische- en metaalindustrie zijn niet uit traditionele bedrijfstakken voortgekomen.
Houtteelt
Aan het eind van de 18e eeuw bestonden de dekzanden en stuwwallen van
de Veluwe nog grotendeels uit uitgestrekt woeste gronden en heidevelden.
Hierin trad in de tweede helft van de 19e eeuw aanzienlijke verandering op. Het bosbestand bestond in die tijd uit eikehakhoutbossen en
loofhoutbossen. De eikehakhoutbossen werden in toenemende mate, in het
bijzonder na 1880 minder belangrijk, vanwege de verminderde vraag naar
eek (leerlooierijen). Vanaf die tijd werden deze opstanden gekapt en
omgezet in hetzij cultuurland, hetzij gemengd bos.
De loofhoutbossen waren eigendom van maalschappen of grootgrondbezitters. Na inwerkingtreding van de Markewet in 1885 kwamen vooral
de bossen van de maalschappen onder grote druk (versnippering) te
staan. Aan dit lot zijn een aantal thans nog bestaande bossen
ontkomen, doordat zij tijdig in andere handen zijn overgegaan en
daarmee werden gespaard. Het betreft het Speulderbos, Sprielderbos,
Putterbos, Uddelerheegde, Elspeeterbos, Gortelse bossen en het
Vierhouterbos. Een nieuw element vormden de dennenbossen, die in de
tweede helft van de 19e eeuw werden aangelegd, mede in verband met de
toegenomen vraag naar mijnhout, o.a. uit België. De in 1888 opgerichte
Heidemaatschappij heeft een belangrijk aandeel gehad in de ontginning
van heide- en woeste gronden middels haar adviezen aan grootgrondbezitters inzake de mogelijkheden van bebossing. In tegenstelling tot
de Achterhoek waar ontginningen tot bouw- en grasland op de voorgrond
traden, lag op de Veluwe het accent op bosaanleg (produktiebossen).
De houtkap op de Veluwe had in het begin van de 20e eeuw een dermate
grote omvang aangenomen dat herbebossingsprogramma's noodzakelijk
werden geacht. Vanaf 1917 werden deze gerealiseerd. Zaadeesten werden
gebouwd. Een laatste werd gebouwd in de gemeente Barneveld (Stroe).
Houtskoolbranderijen werden in de 2e helft van de 19e eeuw verspreid
over de Veluwe aangelegd (o.a. te Uddel).
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Papierverwerkende industrie
De papierverwerkende industrie is tot ontwikkeling gekomen Langs beken
en sprengen waar de Veluwe zo rijk aan was, in het bijzonder op de
stuwwallen en de dekzanden. De waterkwaliteit was buitengewoon in
verband met het geringe ijzergehalte. De Veluwezoom (Brummen), de
Oostelijke Veluwe en de omgeving van Apeldoorn zijn vanouds de
belangrijkste gebieden. In mindere mate de Westelijke Veluwe: rond
Ermelo legde men zich toe op de fabricage van tabakspapier.
Vanaf de 17e eeuw vestigden zich aan beken en sprengen papiermolens.
Hun belangen waren vaak tegengesteld aan die van de boeren, die belang
hadden bij een snelle en goede afwatering.
Wa9serii- en blekeriiniiverheid
De wasserij- en blekerijnijverheid is eveneens tot ontwikkeling
gekomen langs beken en sprengen op de stuwwallen en dekzanden. Veel
wasserijen en blekerijen zijn na 1870 voortgekomen uit papiermolens
die de concurrentiestrijd (mechanisatie en specialisatie) niet konden
volhouden. Zij werden aangetroffen rond Apeldoorn, de Noordwest Veluwe
en de Noordoost-Veluwe.
Visserij-industrie
De visserij-industrie werd aangetroffen in en rond Harderwijk en
Elburg. Deze industrie trok vele gespecialiseerde nevenbedrijven,
geconcentreerd op een relatief klein oppervlak aan: zeilmakerijen,
touwslagerijen, nettenmakerijen, rokerijen. In Harderwijk werd het
begin van de industrialisatie toegeschreven aan de vestiging van de
vismeelfabriek in 1912. Eendenfokkerijen in de omgeving profiteerden
van de visafslag. Na 1930 {aanleg Afsluitdijk 1932) nam de betekenis
van de visserij geleidelijk af. Men schakelde over op de zoetwatervisserij, hetgeen bedrijfsmatig nog enkele topjaren opleverde. Aan het
eind van de jaren '50, na de inpoldering van Oostelijk Flevoland, liep
de visserij in Harderwijk en met name in Elburg, goeddeels ten einde.
Voedinqs- en genotmiddelenindustrie
De tabaksteelt was uiterst arbeidsintensief en was een typische
gewasteelt voor het kleinbedrijf. Vanaf de 17e eeuw werd deze teelt
aangetroffen o.a. in en rond Nijkerk, Diermen (gem. Putten) en
Wageningen. In de 18e eeuw bereikte de teelt zijn hoogtepunt. In de
tweede helft van de 19e eeuw nam het belang van de tabaksteelt af ten
gunste van de tabaksteelt op de kleigronden (Betuwe, Land van Maas en
Waal).
Met de opkomst van de veehouderij ontstonden zuivelfabrieken en
vleesverwerkende bedrijven in die gebieden die vanouds beschikten over
uitgestrekte weiden en graslanden (gebied langs de IJssel, hooilanden
langs de' voormalige Zuiderzee, graslanden, Gelderse Vallei).
Langs de IJssel werden op de stroomruggen appelboomgaarden aangelegd
(appelsiroopfabriek).
Baksteenindustrie
De baksteenindustrie werd aangetroffen langs de IJssel en de Rijn
(Wageningen). In Brummen, Hattem en Voorst waren behalve goedkope
arbeidskrachten ruime uiterwaarden aanwezig. Hoewel de baksteenindustrie voor Gelderland als geheel omstreeks 1920 de belangrijkste
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bedrijfstak vormde, was deze voor de Veluwe van marginaal belang. Na
1930 werden de belangrijkste fabrieken langs de IJssel gesloten.
Chemische industrie
Het onderdeel van de chemische industrie dat deels is voortgekomen uit
traditionele bedrijfstakken is de verf- en kleurstoffenfabriek van
Talens te Apeldoorn (wasserijen/blekerijen).
Ede dat zich aan het eind van de 19e eeuw had ontwikkeld tot infrastructureel knooppunt op de zuidelijke Veluwe werd mede om deze reden
(en de aanwezigheid van elektriciteit) in 1919 vestigingsplaats van
het moderne, industrieel grootbedrijf ENKA.
Metaalindustrie
Deze bedrijfstak heeft zich langs de Oost-Veluwe ontwikkeld,
allereerst in de vorm van kopermolens. Deze verdwenen in de loop van
de tweede helft van de 19e eeuw. Behalve in Apeldoorn, waar zich
machinefabrieken vestigden heeft zich in Vaassen vanwege de gunstige
infrastructurele voorzieningen (combinatie spoorwegen - waterwegen)
een uiterst moderne ijzergieterij gevestigd.
Afwatering
In verband met de aanwezigheid van uitgestrekte stuwwallen' op de
Veluwe, afgewisseld met lage en hoge dekzanden, kan het over het
algemeen moeizaam afstromende water overwegend ondergronds zijn weg
zoeken. Middels beken stroomt het water in zuidelijke richting af naar
Rijn en een deel van de IJssel, in oostelijke richting naar de IJssel,
in noordelijke richting naar het IJsselmeer en in westelijke richting
uiterst moeizaam via de Eem ook naar het IJsselmeer.
Het westelijk gedeelte van de Veluwe, de Gelderse Vallei, wordt
vanouds gekenmerkt door een uiterst moeizame afwatering. Vanwege de
lage ligging van het gebied tussen enerzijds Rijn en anderzijds de
voormalige Zuiderzee, fungeert het gebied als vergaarbak. Daarbij
vormde een complicerende factor het gegeven dat de vele dekzandruggen
in het gebied west-oost georiënteerd waren, en aldus een barrière
vormden. Het middelste deel van de Gelderse Vallei bevat de meeste
beken die alle min of meer samenkomen bij Amersfoort, om vervolgens
gezamenlijk via de Eem het IJsselmeer te bereiken.
Kunstmatige ingrepen om de afwatering te bevorderen hebben in het
bijzonder langs de randen van de Veluwe plaatsgevonden. De 3rift
vervult een belangrijke rol in de afwatering van het oostelijk
gedeelte van de Veluwe.
Langs de IJssel bevinden zich diverse
gemalen/sluizen (o.a. te Zutphen, Terwolde) ten behoeve van de
afwatering van de komgronden achter de oeverwallen/stroomruggen. Langs
de voormalige Zuiderzeekust bevinden zich eveneens een aantal
gemalen/sluizen ten behoeve van de afwatering van de polders (die op
hun beurt weer in verbinding staan met beken, waardoor de hoger
gelegen gronden van het achterland van de Veluwe hun overtollige water
kunnen lozen). Zo bevindt zich te Noordeinde (gem. Oldebroek) de
Gelderse Sluis. Verderop naar het westen bevinden zich het Puttergemaal en het gemaal van de polder Arkemheen. Beide laatstgenoemde
gemalen ontlenen hun bestaan aan wijzigingen in de waterstaatkundige
situatie in dit deel van de Veluwe in het begin van de 18e eeuw. In
die tijd werd de Arkervaart ten behoeve van de scheepvaart via de
Zuiderzee van en naar Nijkerk
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verdiept. Bij die gelegenheid werd de Zeepolder Arkemheen in waterstaatkundig opzicht in twee min of meer onafhankelijke gebieden
verdeeld: de Nijkerker- en de Putterpolder. Beide polders kregen eind
19e eeuw een stoomgemaal.
Het westelijk gedeelte van de Veluwe, de Gelderse Vallei, leverde
vanouds veel problemen op terzake van de afwatering. Het middelste
gedeelte is al ter sprake gebracht. Het noordelijke deel van het
Valleigebied watert af via de Nijkerkerpolder op het IJsselmeer; het
zuidelijk deel via de veel vergraven Grift op de Rijn. In 1949 kwam
het Valleikanaal gereed en daarmee een doorgaande verbinding tussen
Rijn en IJsselmeer.
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Afbeelding 4
Belangrijke waterlopen regio Veluwe
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Nederzettingen en andere bewoningsconcentraties
Nederzettingen en andere bewoninasconcentratie3 bevinden zich in de
regel op de hogere gronden. Onderscheid kan worden gemaakt tussen de
rivierkleigebieden in het oosten langs de IJssel en de veen- en
kleigebieden langs de voormalige Zuiderzeekust enerzijds en de
gebieden met stuwwallen en dekzanden anderzijds.
De basisstructuur van de nederzettingen, zowel op de zandgronden c a .
als in de kleigebieden, is in essentie overwegend esvormig. De
karakteristiek bestaat eruit dat de brink zich temidden of naast de
nederzetting bevindt, met wegen naar de in de regel lager gelegen
graslanden respectievelijk hoger gelegen bouwlandcomplexen, begrensd
door bos en heide. In veel gevallen is van de brinkstructuur weinig
of niets meer over.
Langs de oostkant van de Veluwe wordt een dubbele rij nederzettingsconcentraties aangetroffen. De eerste bevindt zich op de oeverwallen/stroomruggen van de IJssel, de erachter gelegen rij op de
gradiënt van de dekzandhelling ten oosten van de stuwwallen op een
niveau van 10-15 m boven N.A.P. Dit patroon wordt aangetroffen van de
gemeente Voorst tot de gemeente Hattem. In de gemeente Brummen wordt
dit patroon nog niet aangetroffen. Hier bevinden zich een- aantal
nederzettingen op de overgang dekzandhelling/oeverwallen, o.a.
Leuvenheim, Oeken, Brummen en Empe.
Langs de voormalige Zuiderzeekust worden nederzettingen aangetroffen
op dekzandruggen met oude bouwlanden, al dan niet omgeven door
uitgestrekte klei- en veengebieden. Het betreft hier de oudste
nederzettingen. In het erachter gelegen gebied (stuwwal, dekzanden,
smeltwaterdalen) bevinden zich jongere, vaak 19e eeuwse nederzettingen. Laatstgenoemde nederzettingen, die wisselen van omvang zijn in
de regel gesitueerd in de nabijheid van beken, met als uitgangsbasis
veelal een landgoed. Het betreft bosontginningen die kunnen worden
aangemerkt als agrarische enclaves (o.a. Kruishaar, Driedorp,
Houtdorp).
Langs de westkant van de Veluwe, in het centrum van de Gelderse Vallei
worden nederzettingen aangetroffen op dekzandruggen omgeven door lager
dekzandgebied
(o.a.
Barneveld,
Scherpenzeel,
Hoevelaken,
Kootwijkerbroek, Ederveen, De Klomp). Daarnaast worden in het zuiden,
in Ede en Wageningen op de overgang van stuwwal naar vallei (15-20 m
boven N.A.P.) nederzettingen aangetroffen, die van oorsprong
gekenmerkt worden door een brinkstructuur (o.a. Bennekom, Ede,
Lunteren). In het centrum en het zuidelijke deel van de Veluwe worden
nederzettingen aangetroffen op de overgang van natte naar droge
gronden (overgang stuwwal-stuwwalhelling; stuwwal-smeltwaterdal; langs
beken). In de gemeente Apeldoorn bevinden zich o.a. Apeldoorn, Wenum,
Ugchelen en Loenen op de gradiënt van de stuwwal - stuwwalhelling.
Uddel en Meerveld zijn langs beken ontstaan. In de gemeente Ede zijn
Otterlo, Oud en Nieuw Reemst in vlakke beekdalen ontstaan. Hoenderloo
is een 19e eeuwse ontginning.
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Afbeelding 5
Hoogtelijnen regio Veluwe
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Verklarende woordenlijst

Beemden:

het door rivieren regelmatig overstroomde deel van het
rivierdal dat niet is ingedijkt

Dekzand:

fijn zand dat in het Weichselien door de wind is
afgezet en als een deken over de oudere afzettingen
ligt.

Komgronden:

laagte achter een oeverwal of stroomrug, bestaande uit
fijn bezinksel, veelal zware klei

Laagterras:

het laagst gelegen terras, enige meters boven de
huidige rivierdalbodem gelegen, gevormd in Weichselien
en Holoceen door snelle insnijding.

Oeverwallen/stroomruggen:

natuurlijke rug langs een rivier of kreek, gevormd
door afzetting van veelal zavelig materiaal

Rivierduin:

natuurlijke rug in het rivierengebied, bestaande uit
stuifzanden die door de wind vanuit het rivierdal
landinwaarts zijn getransporteerd.

Stuwwal:

door het landijs tot een heuvelrug omhoog gedrukte
(zand)ondergrond

Gleygronden:

gronden met een sterk wisselende grondwaterstand

Es:

gezamenlijk
bouwlandcomplex,
waarop
individuele
rechten gelden, van een agrarische gemeenschap

Kamp:

eenmanses, veelal individuele, doorgaans omheinde
percelen aan de rand van de es of in het buitengebied

Brink:

open ruimte, aanvankelijk aan de rand van een dorp
gelegen, naderhand soms ook wel in het midden ervan

Zaadeest:

instelling/gebouw waar zaadkegels (den) worden bewaard
teneinde hieruit het zaad te kunnen eesten (winnen).
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3.

INFRASTRUCTUUR
Wegen
De Veluwe was vanouds doorsneden met wegen. Alleen langs de randen,
waar zich venen bevonden, leverde de doorgang problemen op, in het
bijzonder in najaar en winter. Opvallend was het verschil tussen het
wegennet van de Veluwe en de lager gelegen, meer vruchtbare gebieden
langs de voormalig Zuiderzeekust, langs de IJssel en door het Laag van
Barneveld en Ede. In laatstgenoemde streken werden meer verharde wegen
aangetroffen.
Dwars over de Veluwe liepen vanouds een aantal belangrijke wegen, die
aanvankelijk de steden langs de voormalige Zuiderzee (Harderwijkerwegen, o.a. vanuit Arnhem resp. Dieren), daarna Holland verbonden met
Pruissen en het noorden van het land. Vanaf de 17e eeuw verdichtte
zich het wegennet, mede als gevolg van de toegenomen handel op
Holland. Tijdens het bewind van Koning Willem I werden gedurende de
eerste helft van de 19e eeuw wegen en andere infrastructurele
voorzieningen verbeterd, respectievelijk aangelegd.
Vermeldenswaard zijn de volgende verbindingen:
.'
- de weg van Amersfoort over De Glind (gem. Barneveld), Lunteren en Ede
naar Arnhem, waar deze aansloot op de zogenaamde Keulse Baan. Deze
verbinding werd vooral in de tweede helft van de 18e eeuw erg
belangrijk, na verbetering van de veerverbinding met Westervoort
(schipbrug). In 1830 werd de weg verlegd naar het zuiden (via Zeist
over Scherpenzeel) en stond bekend als 'Poort van Gelderland'.
- de weg van Dieren-Harderwijk (als voortzetting van Gendringen naar
Doesburg). Na de 17e eeuw richtte deze weg zich meer op Holland en
verlegde daarmee zijn tracé. Laatstgenoemde weg kwam aanzienlijk
onder druk te staan als gevolg van de verbetering van de Keulse Baan
in de tweede helft van de 18e eeuw. In het begin van de 19e eeuw werd
de verbinding met het westen verbeterd, nadat in 1823 de rijksweg
Zeist-Rhenen-Wageningen via Arnhem en Ellecomsedijk naar Doesburg
was aangelegd respectievelijk op onderdelen verbeterd.
- de verbinding van Holland over Amersfoort en Zwolle naar het noorden
van het land. In 1829/1830 werd deze verbinding voor wat betreft het
onderdeel langs de voormalige Zuiderzee tot Zuiderzeestraatweg
getransformeerd en verving daarmee de oude Hessenweg van Putten over
Elspeet en de Dellen naar Hattem. Na aanleg van ue brugverbinding
over de IJssel, werd het vanouds bekende Katerveer buiten bedrijf
gesteld.
- de oude Hamburgerweg die liep van Amersfoort over Apeldoorn,
Deventer, door Salland en Twente naar Noord-Duitsland. In 1807 kwam
op een deel van dit traject (Amersfoort-Het Loo) de eerste rijksstraatweg van Gelderland gereed. In de loop van de jaren '20 van de
19e eeuw volgde de aanleg van de straatweg naar Deventer en Zutphen
(1823).
- de provinciale weg Apeldoorn-Arnhem werd in 1829 aangelegd. Daarmee
werd een bestaande verbinding 'rechtgetrokken'.
- de weg van Kampen over Heerde naar Deventer en de weg van Voorst naar
Deventer (1830).
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Als gevolg van verdichting van het wegennet vanaf de 17e eeuw
ontstonden op de Veluwe een aantal paardenwissels en kruisingen, o.a.
te Barneveld, Voorthuizen, Garderen, Hoog-Soeren, Beekhuizen en
Apeldoorn. Herbergen en logementen (o.a. Woeste Hoeve) markeerden tot
ver in de 19e eeuw deze verbindingen. Apeldoorn dat gelegen was aan en
nabij tal van kruisingen van wegen ontwikkelde zich op dit knooppunt
van wegen als een plaats waar bestuurlijke en kerkelijke bijeenkomsten
werden gehouden én vanwege zijn neutraliteit en vanwege zijn open
structuur (met veel wegen en zonder stadsmuren).
Spoorwegen en tramverbindinqen
De oudste spoorlijn op de Veluwe dateert van 1845. In dat jaar kwam de
Rijnspoorweg Amsterdam-Arnhem via Ede tot stand. In 1877 werd de
stationskeet Ede-Wageningen vervangen door een permanent station.
Hierop werd de lokaalspoorweg van Ede naar Wageningen in 1882
aangesloten. In 1937 werd deze lijn voor personenvervoer gesloten; eind
jaren '60 werd ook het goederenvervoer gestaakt en de lijn opgebroken.
Een andere lijn die aansloot op de Rijnspoorweg was de lokaalspoorweg
van Ede via Lunteren-Barneveld naar Nijkerk. In 1937 werd het traject
Barneveld Nijkerk buiten bedrijf gesteld en
werd het resterende
traject verbonden met de bestaande spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn.
In 1863 werd de spoorlijn Utrecht-Zwolle over de Veluwe aangelegd. De
aanleg van de spoorbaan had nogal wat voeten in de aarde. Zij mocht
slechts worden aangelegd op de grens landbouw- bosgrond. Deze en andere
oorzaken leidden ertoe dat veel stations buiten de dorpen werden
aangelegd. Sommige stations werden pas veel later aangelegd, zoals te
Ermelo (1898).
In 1865 volgde de aanleg van de spoorlijn Arnhem-Zutphen via Brummen.
In 1876 de aanleg van de spoorlijn Amsterdam via Apeldoorn naar
Deventer. In hetzelfde jaar werd Paleis Het Loo door middel van een
korte spoorlijn met deze lijn verbonden. De spoorbaan liep door tot in
de tuin van het paleis. Een andere spoorlijn die aansloot op de
spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn was het spoorlijntje Assel-Radio
Kootwijk (begin jaren '20). Kort na W O U werd de lijn opgeheven.
In 1887 werd de lokaalspoorweg Dieren-Apeldoorn-Hattem respectievelijk
Apeldoorn-Zutphen opengesteld. Daarmee was Apeldoorn een belangrijk
spoorwegknooppunt geworden.
Verdere ontwikkelingen betreffen de aanleg van de stoomtramlijn
Wageningen-Rhenen in 1887, de Zuiderzeetramweg (NCS) van 1908-1931 op
het traject Zwolle-Nunspeet en de in 1913 aangelegde spoorlijn Kampen
-Hattem. Het knooppunt Hattemerbroek ontwikkelde zich tot een
belangrijk station, waarvan uitsluitend het oude stationskoffiehuis
resteert.
Het lokaalspoortraject Apeldoorn-Dieren, dat na W O U werd gesloten
werd met ingang van 1975 weer nieuw leven ingeblazen middels de
oprichting van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) die in de
zomermaanden het traject Apeldoorn-Dieren onderhoudt uit oogpunt van
toeristische attractie. Station en emplacement te Lieren vormen de
thuisbasis van de VSM.
Autobusdiensten
In het busvervoer op de Veluwe is de in 1923 opgerichte N.V. de
Veluwsche Autobusdienst, thans VAD de belangrijkste vervoersmaatschap-
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pij gebleven. In Ermelo opgericht werden in 1938 de volgende diensten
onderhouden:
Nunspeet-Harderwijk;
Harderwijk-Nijkerk-Amersfoort;
Nijkerk-Arnhem; Ermelo-Nunspeet en Ermelo-Barneveld.
In 1938 onderhielden kleine en grotere autobusondernemingen diensten
op de navolgende trajecten:
Fa. van Maanen (Harderwijk): Apeldoorn-Harderwijk; Apeldoorn-Loenen;
Apeldoorn-Radio Kootwijk; BarneveldAmersfoort; Apeldoorn-Amersfoort
Fa. Gebr. Robart (Apeldoorn): Apeldoorn-Arnhem; Deventer-Woeste Hoeve;
Hoenderlo-Ede NS
De Verenigde Diensten Fa. van Dijk & Gebr. Brummelkamp (Epe):
Apeldoorn-Zwolle; Epe-Zwolle; Heerde-Deventer;
Vaassen-Deventer;
Zwolle-de Dellen
Fa. Weterkamp (Apeldoorn):
Apeldoorn-Zutphen
Autobusdienst Deventer-Apeldoorn (ADA): Deventer-Apeldoorn
Fa. W. Hardon (Deventer):
Deventer-Zutphen
N.V. Ato (Utrecht):
Nunspeet-Zwolle ( na ophef f ing Zuiderzeetramweg
in 1931)
Gebr. Dijkstra (Epe):
Epe-Deventer; Epe-Harderwijk; Deventer-Epe;
Epe-Elburg
Fa. Gebr. ten Broek (Woudenberg):
Scherpenzeel-Amersfoort;
_ •
Scherpenzeel-de Klomp
Fa. Wed. A.W. de Haas: Veenendaal-de Klomp; Zeist-Utrecht; VeenendaalArnhetn; Ede (station)-Veenendaal (station)
Fa. v.d. Weerd (Bennekom):
Ede (station)-Wageningen
Eerste Drentsche Stoomtram Mij (EDS;Hoogeveen): Zwolle-Hattem-Heerde
Geldersch Tramwegen (GTW;Doetinchem): Zutphen-Brummen-Arnhem; ArnhemEde; Ede-Veenendaal
Nederlandsche
Buurtspoorweg
Maatschappij
(NBM;Zeist):
overname
Oosterstoomtrein in 1927; vanaf 1936/37 inzet autobussen op traject
Wageningen-Rhenen; Wageningen-Arnhem.
Waterwegen
De belangrijkste waterwegen omgeven de Veluwe: IJssel, Rijn en
voormalige Zuiderzee. Na verbetering van de Nederrijn met het graven
van het Pannerdens Kanaal in 1707 kreeg de Rijn meer water te
verwerken, waardoor de moeizame afwatering van het zuidelijk deel van
de Gelderse Vallei zo goed als stagneerde. Het Valleikanaal, in 1949
aangelegd, bezat zo goed als geen betekenis voor de scheepvaart.
Elburg en Harderwijk kwamen na 1920, voor het eerst sinds de bloei
tijdens de Hanzetijd, weer tot voorspoed. Nijkerk was in de tweede
helft van de 18e eeuw, nadat in 1715-1720 de Arkemheensevaart verbreed
was en de haven was aangelegd tot bloei gekomen vanwege de scheepvaart
op Holland.
Rond de aanleg van het Apeldoorns Kanaal, dat de economische positie
van Apeldoorn moest versterken, bleken de verwachtingen ondanks de
stimulansen die ervan uitgingen ten behoeve van nijverheid en
industrie, te hoog gespannen.
Veren werden aangetroffen tussen Wageningen en Opheusden, Bronkhorst
en Brummen, Vorchten en Wijhe, Welsum en Olst. In 1926 werd de oude
motorpont van het Katerveer overgevaren naar Wageningen, waar het
dienst deed aan het Lexkesveer.

- 26 -

Strategische infrastructuur
Op de overgebleven heidevelden op de Veluwe werden militaire oefenterreinen aangelegd vanaf het eind van de 19e eeuw (o.a. Harskamp 1899;
Ede 1906; Artillerie Schietkamp 't Harde 1878-1884, resp. XXb). Op de
grens van de gemeente Ede en de gemeente Arnhem werd in de jaren '30
het vliegveld Delen aangelegd. Uit dezelfde periode dateert vliegveld
Teuge ten behoeve van de burgerluchtvaart.
In het kader van de verdediging van de IJssel (IJssellinie) werden in
de loop van de jaren '30 langs de rivier diverse brugkazematten (op
Gelders grondgebied nabij Zwolle) en kleinere mitrailleurkazematten
gebouwd, waarvan een deel nog aanwezig Ls.
Gas, water, elektriciteit
Diverse plaatsen op de Veluwe beschikten al vroeg over een eigen
gasfabriek: Nijkerk 1860; Barneveld 1861; Apeldoorn en Brummen 1863;
Elburg 1886; Ede 1904. Na 1900 werden de eerste gemeentelijke
waterleidingnetten op de Veluwe aangelegd (Wageningen 1898; Nijkerk
1899; Ede 1905; Hoog-Soeren 1927; Apeldoorn na WOI). In 1938 werd de
N.V. Waterleiding Maatschappij Gelderland opgericht, die de drinkwatervoorziening op de Noord en Oost-Veluwe ter hand nam.
Op het gebied van elektriciteitsvoorziening heeft de PGEM- een
belangrijke rol gespeeld. In 1918 was in Oldebroek een eigen elektriciteitscentrale opgezet, die in 1924 door de PGEM werd overgenomen. In
het begin van de jaren '30 kwamen permanente onderstations (50KV)
gereed te Ede, Kootwijk en Apeldoorn. Een bijzonder interessant gebied
betreft het zendstation Radio Kootwijk, dat begin jaren '20 werd
gebouwd. Het zendstation is enig in zijn soort in Nederland, aangelegd
op voormalig domeingrond.
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4.

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

4.1

Algemeen
De meeste van oudsher bestaande nederzettingen op de Veluwe bevinden
zich op de hoger gelegen delen langs of nabij (voormalige) waterwegen:
de voormalige Zuiderzee, de IJssel, beken en oude stroombeddingen.
Vanaf de Karolingische periode is de Veluwe permanent bewoond.
Ontginningen die aanvankelijk door kloosters (van diverse herkomst)
werden geïnitieerd werden later door de graven van Gelre ( na 1339
hertogen) voortgezet. Onder Reinald II bereikten de ontginningsactiviteiten in de eerste helft van de 14e eeuw een hoogtepunt en een
eerste eindpunt. Een van de grootste ontginningen in die tijd vond
plaats rond Nijbroek. In de eeuw daarop werd de Gelderse Vallei
ontgonnen ten behoeve van de vervening. Het gevolg hiervan was dat de
afwatering van dit gebied nog slechter werd dan hij als was, vanwege
de verminderde sponswerking.
De eerste polder ontstond in 1360, namelijk de Polder Oosterwolde (gem.
Oldebroek). De polder ontstond nadat hij eerst door een zeedijk was
omkaad. In de 14e eeuw werd tussen Spakenburg en Putten de eerste dijk
aangelegd. Nadien ontstond achter deze dijk Polder Arkemheen. Nadat
deze dijk was aangelegd kreeg Nijkerk stadsrechten.
_ •
Ontginningen vonden plaats vanuit de hoger gelegen gronden, steeds
verder in de richting van de lager gelegen gronden. Het sluiten van de
dijkring langs de IJssel vond plaats in de 14e eeuw, waarna de
komgronden konden worden ontgonnen. De eerste steden op de Veluwe
kwamen tot ontwikkeling langs de voormalige Zuiderzeekust. Het huidige
Elburg dateert van eind 14e eeuw, nadat een dichter bij de zee gelegen
nederzetting wegens afbrokkeling van de kust verlaten was. Harderwijk
kreeg in het begin van de 13e eeuw stadsrechten. Beide steden waren
aangesloten bij het Hanzeverbond. Tot de 17e eeuw profiteerden ze van
hun ligging. Daarna werd hun positie door steden in het westen (Holland
en Zeeland) overgenomen.
Hattem, Staverden en Wageningen kregen eveneens stadsrechten. Hattem
mede vanwege de ligging aan de IJssel. Staverden vanwege de verwachting
dat het een stad zou worden, hetgeen niet het geval is geweest. Thans
geldt het als fraai voorbeeld van een begin 20e eeuws kasteelgehucht.
Wageningen was behalve uit economisch oogpunt van belang vanwege haar
ligging op de grens van Rivierenland, het Sticht en de Veluwe.
Onder Karel V kreeg Gelderland een stadhouder, Leenkamer, Hof en
Rekenkamer. In de eeuw ervoor waren de Kwartieren ontstaan. Kastelen
en landgoederen worden aangetroffen langs de IJssel (in het bijzonder
rond Hattem en Voorst), langs de voormalige Zuiderzeekust (rond
Harderwijk en Elburg en langs de Leuvenumse Beek), verspreid in de
Gelderse Vallei (Hoevelaken, Scherpenzeel) en rond Apeldoorn. De
Gelderse Rekenkamer bezat uitgestrekte heidevelden.
Omstreeks het midden van de 18e eeuw bestond het midden van de Veluwe
overwegend uit kale heidevelden. De aanwezigheid van bossen verried een
landgoed. De merendeels kleine boeren waren zelfvoorzienend. Het
boerenbedrijf was een gemengd bedrijf. Schapen werden gehouden voor de
mest en werden gehoed op de gemene, woeste gronden. Op enk en es werd
akkerbouw (o.a. rogge) geteeld. Extra inkomsten werd verkregen uit de
imkerij. De wegen waren slecht en 's winters onbegaanbaar. Een plaag
vormde de jacht van de heren die in hun tomeloze enthousiasme boeren
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noch buitenlui ontzagen. Vanaf de 17e eeuw waren de tabaksteelt en de
papierfabricage op de Veluwe in opkomst. Wageningen en Nijkerk, gelegen
aan de Gelderse Vallei ontwikkelden zich tot centra van de tabaksteelt
en -handel. De oudst bekende papiermolens zijn vermoedelijk rond
Apeldoorn ontstaan (begin 17e eeuw). In deze tijd vestigden zich vele
papierbedrijven uit de zuidelijke Nederlanden (gevolg van Spaans
overheersing) op de Veluwe. Behalve genoemde activiteiten werden
kopermolens (oostelijke Veluwezoom) aangetroffen. Verder werd op
bescheiden schaal langs de IJssel, maar ook elders geticheld.
4.2

Functionele ontwikkelingen
Periode 1800 - 1850
Na de Bataafse Republiek heerste in het noorden en het westen van de
Veluwe een zekere heerloosheid omdat het onduidelijk was wie nu de
eigenanaar was van de voormalige Rekenkamervelden. Vanuit dorpen,
buurtschappen en landgoederen kwam een min of meer spontane ontginning
door landarbeiders op gang. Op de grens van marken vestigden zich
landloze arbeiders in zogenaamde huttenkolonies (o.a. Horsthoek,
Wapenveld en Hoornerveen te Heerde). Hoenderloo is ook op deze wijze
ontstaan. De keuze van ds. O.G. Heidring om in deze plaats in 1851" een
inrichting voor 'gevallen jongens en meisjes' op te richten, moet
hiervan niet los worden gezien.
Tijdens het bewind van Koning Willem I, wiens regeerperiode tot 1840
duurde werden ontginningen en bedrijfsvestigingen gestimuleerd. De
aanleg respectievelijk verbetering van wegen en kanalen was daartoe een
eerste vereiste. De aanleg van het Apeldoorns Kanaal tot Hattem zou
ontginningen en bedrijfsvestigingen moeten stimuleren. De oprichting
van de Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) in 1824 leidde er onder
meer toe dat veel Twentsche textielbedrijven het weven van calicots
uitbesteedden aan textielbedrijven van armbesturen op de Veluwe (o.a.
Harderwijk, Nunspeet).
Omstreeks 1843 verkocht de Nederlandse Staat ruim 24000 ha. grond van
de voormalige Gelderse Rekenkamer aan gemeenten met het doel deze door
particulieren te doen ontginnen. In het bijzonder op de Noord-west
Veluwe was dit het geval (o.a. Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem,
Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten). Er werd daarnaast een begin
gemaakt met ontbinding van marken/gemene gronden (o.a. gemeente
Brummen, Ar ldoorn).
De papierfabricage vormde naast de landbouw de belangrijkste bedrijfstak (o.a. Apeldoorn, Brummen, Epe, Ermelo, Heerde, Nunspeet en Putten).
Langs de IJssel ontstonden steenfabrieken (Brummen, Hattem). Kopermolens werden aangetroffen in Apeldoorn, Epe en Voorst. In de omgeving
van de Gelderse Vallei hield de tabaksteelt nog enige tijd stand
(Hoevelaken, Wageningen, Nijkerk), alsmede te Diermen (gem. Putten).
De schapenteelt leidde in Barneveld, Ede, Nunspeet, Scherpenzeel maar
ook elders tot huisweverijen. In Veenendaal en Scherpenzeel vormde dit
de basis voor de •wolkammerijen en de latere wolindustrie. Bijenteelt
leverde in de Gelderse Vallei maar ook elders op de Veluwe een welkome
aanvulling op het karige boerenbestaan middels verkoop van honing.
Hoewel de aardappelteelt in de eerste helft van de 19e eeuw van groot
belang werd (hoofdvoedsel) leidde dit niet tot de opkomst van
aardappelmeelfabrieken. W.A. Scholten, die in 1838 een mislukte poging
ondernam in Tonden (gem. Brummen) een aardappelmeelfabriekje op te

- 29 -

richten, vertrok daarna naar Groningen, waar zijn initiatief meer
succes had.
Elburg en Harderwijk ondervonden een opleving van de visserij na
beëindiging van de Bataafse Republiek.
In Apeldoorn en Brummen vestigden zich de eerste welgestelde
gepensioneerden. In Apeldoorn rond Het Loo. Brummen was gedurende de
eerste helft van de 19e eeuw de snelst groeiende gemeente in Gelderland
als gevolg van vestiging van gegoede burgerij.
Periode 1850 - 1900
Bestond het midden van de Veluwe omstreeks het midden van de 18e eeuw
nog uit uitgestrekte woeste gronden en heidevelden, na 1850 zou dit
beeld aanzienlijk wijzigen. In de tweede helft van de 19e eeuw werden
grootscheepse bebossingsactiviteiten ontplooid en kreeg de Veluwe al
meer haar huidig aanzien. Namen als Houtdorp, Drie en Hoog-Soeren gaan
terug tot deze periode die gekenmerkt wordt door het ontstaan van
nieuwe bosontginningen, dat wil zeggen agrarische enclaves omgeven door
uitgestrekte bosaanplanten waar zich vroeger heidevelden bevonden.
Houtteelt en houthandel floreerden. Er was grote vraag naar mijnhout,
ook vanuit België. Verspreid over de Veluwe ontstonden houtzagerijen.
Houtskoolbranderijen werden onder meer aangetroffen te Uddel. Verder
waren er diverse ekerijen. In de meeste gemeenten op de Veluwe was wel
een of andere vorm van houtverwerkende industrie aanwezig. In Apeldoorn
was de luciferfabriek het grootste bedrijf in die tijd. In Voorst was
de houtverwerkende industrie de voornaamste werkgever in de tweede
helft van de 19e eeuw. Andere gemeenten waar de houtverwerkende
industrie van belang was, zijn Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Heerde,
Nunspeet, Nijkerk (klompenmakerijen, bezembinderijen, meubelmakerijen)
en Wageningen (meubelfabriek).
In zekere zin is in de tweede helft van de 19e eeuw sprake van een
stagnerende werking op velerlei gebied. Een stagnerende werking die
behalve tot mechanisatie van het (klein-)bedrijf ook geleid heeft tot
de opkomst van nieuwe bedrijven en bedrijfstakken. De mechanisatie in
de papiernijverheid leidde er na 1870 toe dat vele kleine bedrijven
moesten sluiten. Het gevolg was een eerste concentratie en specialisatie van de grotere bedrijven. De papierindustrie concentreerde zich
rond Apeldoorn, Eerbeek (gem. Brummen), Epe (belangrijkste werkgever),
Hattem en Heerde. Op de Noord-Veluwe, langs de voormalige Zuiderzee
zijn de papierfabriekjes zo goed als verdwenen. Vele bedrijven die de
concurrentie niet konden volhouden schakelden noodgedwongen over op
wasserij- en blekerijactiviteiten. Deze ontwikkeling vond vanaf 1880
plaats (Ugchelen, Loenen, Beekbergen ,Epe, Heerde en Nunspeet). Wat de
kopermolens/koperpletterijen betreft, ook deze bedrijfstak zou zich in
de tweede helft genoodzaakt zien om te schakelen op andere activiteiten. De kopermolen te Epe schakelde over op een ijzergieterij. In
die tijd bestond grote vraag naar gietijzerprodukten voor zowel
industrie als landbouw
(landbouwwerktuigen) . De kopermolen te
Klarenbeek (gem. Voorst) schakelde na 1870 over op houtverwerking.
Het belang van de (giet)ijzerindustrie begon zich al af te tekenen
(Epe, Hattem, Apeldoorn: machinefabriek). Deze bedrijfstak zou zich in
de 20e eeuw verder ontwikkelen.
De textielnijverheid na 1850 levert een niet eenduidig beeld op. De
calicotweverijen verdwijnen, mede als gevolg van concurrentie uit
Nederlands-Indië en het wegvallen van de NHM. De huisweverijen op de
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noordelijke Veluwe zijn omstreeks 1880 zo goed als verdwenen (o.a.
Nunspeet). In de Gelderse Vallei daarentegen leverden zij een
belangrijke bijdrage aan het ontstaan van de later zo belangrijk
geworden wolindustrie. In Bennekom ontstond tijdelijk een wolfabriekje.
In Scherpenzeel bloeiden huisnijverheid en wolkammerijen, lakenfabrieken in de tweede helft van de 19e eeuw op. Buiten de Gelderse
Vallei was nog een breifabriek in Apeldoorn gevestigd (het op één na
grootste bedrijf in deze plaats) en een wolkammerij in Heerde. De
fabrieksmatige wolverwerking dateert uit het laatste kwart van de 19e
eeuw.
De baksteenindustrie ontwikkelde zich verder langs Rijn (Wageningen)
en IJssel (Voorst en Hattem) . In Hattem werd de steenfabriek in de
uiterwaarden het grootste bedrijf in de gemeente.
De tabaksteelt is in de tweede helft van de 19e eeuw zo goed als
verdwenen (Putten, Nijkerk), althans economisch gezien. Daarvoor in de
plaats traden sigarenfabrieken (Wageningen, Apeldoorn, Barneveld).
In de tweede helft van de 19e eeuw werd de ontbinding van marken/gemene
gronden voortgezet. In het laatste kwart van de eeuw vonden diverse
ontginningen plaats (Apeldoorn, Barneveld, Brummen, Ede, Oldebroek en
Scherpenzeel). Deze ontginningen werden uitgevoerd ter verkrijging van
meer grasland ten behoeve van de groeiende veestapel (rundveey. De
Hattemer polderwerkers waren in die tijd beroemd. Uit deze tijd dateert
ook de eerste toepassing van kunstmest die de boeren minder afhankelijk
maakte van de schapenteelt ten behoeve van de mest.
Het boerenbedrijf op de Veluwe was zelfvoorzienend. Daar kwam mede
onder
invloed van mechanisatie/rationalisatie
zeer geleidelijk
verandering in. De eerste zuivelfabrieken op coöperatieve grondslag
verschenen in het dorpsbeeld in het laatste decennium van de 19e eeuw.
In Epe verrees de eerste (1893). Andere stonden o.a. in Barneveld,
Nunspeet, Voorst en Scherpenzeel. In de gemeente Voorst, die beschikte
over uitgestrekte weiden langs de IJssel, ontstond naast zuivelindustrie, vleesverwerkende industrie.
De visserij kwam in het laatste kwart van de 19e eeuw weer tot bloei
in Harderwijk en Elburg, alsmede toeleveringsbedrijven. Nadat de
tabaksteelt uitsluitend nog voor huishoudelijk gebruik van belang was,
werd omgezien naar andere teelten. In Wageningen werd de fruitteelt
van belang. In Nijkerk werd het verlies van de tabaksnijverheid
gecompenseerd door aardappelmeel en veevoederfabrieken. In de gemeente
Heerde werden rond Vorchten boomgaarden aangelegd. Hier werd een
appelsiroopfabriek gebouwd, een der weinige op de Veluwe.
Een bedrijfstak die zich in de tweede helft van de 19e eeuw sterk
ontwikkeld heeft en geen last heeft gehad van stagnatie, was de
pluimveeteelt. In 1852 was in Barneveld al een weekmarkt voor pluimvee.
Met de opkomst van de pluimveeteelt, bloeide de eierhandel op. De
pluimveeteelt heeft geprofiteerd van de goedkope graanprijzen.
Gedurende het laatste kwart van de 19e eeuw werden bepaalde delen van
de Veluwe aantrekkelijk uit oogpunt van vestiging. In Apeldoorn was
deze ontwikkeling al in de eerste helft van de 19e eeuw op gang
gekomen. Ook Brummen was geliefd. Nunspeet, Epe en Putten raakten in
trek. Behalve gepensioneerde welgestelden vestigden zich vanwege
natuurschoon en frisse lucht tal van landelijk vermaarde instellingen
op het gebied van de gezondheidszorg/revalidatie op de Veluwe. In
Veldwijk en 's Heerenloo (beide gemeente Ermelo) ontstonden instellingen ten behoeve van verstandelijk gehandicapten. Ook in en om Putten,
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Apeldoorn en Harderwijk vestigden zich sanatoria en verpleeghuizen.
Behalve uit oogpunt van permanente vestiging was de Veluwe in trek als
tijdelijke verblijfplaats voor de opkomende middenklasse. Over de hele
Veluwe verspreid ontstonden hotels, pensions, uitspanningen.
In de gemeente Ermelo werden militaire oefenterreinen aangelegd.
De gemeenten Ede en Apeldoorn ontwikkelden zich aan het eind van de 19e
eeuw tot een belangrijk infrastructureel knooppunt (wegen en spoorwegen) . In Apeldoorn profiteerde de inkt/verffabriek al van deze
ligging. In Wageningen werd in 1876 de Rijkslandbouwschool opgericht.
Periode 1900 - 1940
De toepassing van verbeterde drainagetechnieken in combinatie met
kunstmest bracht met zich mee dat in het begin van de 20e eeuw de
nattere gronden aan het landbouwareaal konden worden toegevoegd, in het
bijzonder ten behoeve van de veeteelt. De Heidemaatschappij, die zijn
hoofdkantoor in 1913 in Arnhem had gevestigd, heeft hierbij een
belangrijke rol gespeeld. Nieuwe ontginningen worden aangetroffen in
o.a. Barneveld, Brummen, Epe, Ermelo, Nunspeet en Putten. De laatste
marken/gemene gronden werden in deze periode verkocht, zoals de
Loenermark. Deze werd na 1932 in het kader van de werkverschaffing
bebost. Ook elders vond bebossing plaats (o.a. Eperholt 1917)-. In
Barneveld bevindt zich nog de enige zaadeest. In Nijkerk ontwikkelde
de houtverwerkende industrie zich tot belangrijkste bedrijfstak. In
Voorst was deze bedrijfstak het al (sigarenkistenfabriek). De
toonzetting voor de beperkte industriële ontwikkeling op de Veluwe had
al plaats gevonden aan het eind van de 19e eeuw. Het Apeldoorns Kanaal
tussen Hattem en Dieren was toen al gerealiseerd. Apeldoorn dat al
vanouds gelegen was aan een knooppunt van wegen, werd met de aanleg van
spoorwegen en lokaalspoorwegen een nog belangrijker knooppunt. De
industriële bedrijvigheid langs het Apeldoorns Kanaal tussen Apeldoorn
en Hattem ontleende haar betekenis aan de gecombineerde ligging aan
spoorlijn en waterweg. Langs de zuidelijke Veluwe was het Ede dat zich
ontwikkelde tot industrieel centrum, vanwege haar ligging aan de in
1845 aangelegde Rijnspoorweg. Daarnaast was Ede van belang als
infrastructureel knooppunt in het zuidelijk deel van de Veluwe.
Mede vanwege de gunstige infrastructurele overwegingen, gecombineerd
met een ruim aanbod aan beschikbare arbeidskrachten, die in nijverheid
en landbouw geen emplooi konden vinden, ontstonden bedrijfstakken die
weinig of geen directe binding bezaten met de streek. In 1919 vestigde
de ENKA zich te Ede, de eerste echte moderne grootindustrie op de
Veluwe. In Apeldoorn profiteerden de verfwarenindustrie, de metaalnijverheid de textielnijverheid en de houtverwerkende industrie van de
centrale ligging.
Langs het Apeldoorns Kanaal tussen Apeldoorn en Hattem vestigden zich
diverse bedrijven in verband met de aanwezigheid van de spoorlijn. In
1908 had zich om deze reden emaillefabriek Gelria te Hattem gevestigd.
Ook de textielbranche vestigde zich om deze reden in Hattem, dat dicht
bij Zwolle is gelegen. Een ander belangrijk bedrijf, dat weinig of geen
binding met het verleden bezat was de N.V. Nederlandse IJzergieterij
Vulcanus, die zich in 1920 in de gemeente Epe langs de spoorlijn
vestigde. Laatst genoemd bedrijf behoorde in zijn tijd tot de modernste
en voornaamste ijzergieterijen in ons land. Nieuwe bedrijven als
machine- en metaalbedrijven (Apeldoorn, Brummen, Nunspeet) leverden
machines voor de opkomende industrieën. Bedrijven die bouwmaterialen
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Naast deze veelal nieuwe bedrijven bleven de traditionele bedrijfstakken voortbestaan. De papierindustrie was en bleef de oudste,
belangrijke bedrijfstak. In Apeldoorn, Eerbeek en Heerde wist de
papierbranche zich te handhaven. De grootste bedrijven stonden te
Apeldoorn (Van Gelder) en Cramer te Wapenveld. Eerbeek ontwikkelde
zich tot het voornaamste papiercentrum van ons land. In Heerde vormde
de Berghuizense papierfabriek het grootste industriële bedrijf in de
gemeente. Ook in de 20e eeuw zette zich het proces voort van omschakeling van papierfabrieken naar wasserijen/blekerijen. In de gemeente Epe
werd de chemische wasserij van Palm, die terugging tot een papiermolen
van dezelfde eigenaar uit 1871, in 1909 overgenomen door N.V.
Utermöhlen en uitgebreid. In Heerde, waar ook wasserijen gevestigd
waren werd in 1903 zeepfabriek 'De Klok' opgericht.
De textielindustrie was van belang in Apeldoorn en in Harderwijk. In
deze laatste plaats vestigde zich in 1903 een tapijtfabriek. In Elburg
werd na 1932 ter compensatie van de visserij de Confectie Centrale
gevestigd. In Scherpenzeel nam het belang van de textiel af. De
lakenfabrieken schakelden hier over op de produktie van fietsket-tingkasten. In Nijkerk werd in 1918 een knopenfabriek opgericht, die tot
1939 de grootste industriële onderneming in deze gemeente was.
De baksteenindustrie langs de IJssel leidde een kommervol bestaan. In
Hattem, Voorst en Brummen moesten de fabrieken sluiten. In Wageningen
is de baksteenindustrie blijven voortbestaan.
In de meeste gemeenten werden een of meerdere zuivelfabrieken gebouwd.
(Apeldoorn, Ermelo, Oldebroek).
'De schapenteelt is dermate achteruitgegaan dat i.p.v. schapenmarkten
eiermarkten werden gehouden (in Scherpenzeel vanaf 1905). Apeldoorn
ontwikkelde zich tot centrum van de Oost-Veluwe eierhandel (tijdens
WOI). Ook in Barneveld is de schapenteelt, evenals de imkerij
afgenomen. De handel in pluimvee onderging in deze gemeente in de jaren
'30 een sterke groei. In Epe werd vanaf 1910 een eiermarkt gehouden.
In 1927 werd een eierhal gebouwd. In Oldebroek werd een pluimveevoederfabriek gebouwd. De Zuiderzeevisserij bloeide kortstondig op gedurende
WOI en kort daarna. Met de vestiging van een vismeelfabriek in 1912
werd Harderwijk geacht het industriële tijdperk te zijn binnengetreden.
Vleeswarenindustrie werd aangetroffen in Epe, Heerde en vanaf 1916 ook
in Twex^o.
Een nieuwe ontwikkeling was de opkomst van de voedings- en genotmiddelenindustrie (Epe: Venz 1930; Heerde: Arkebeschuit; Nijkerk:
suikerwaren).
De vestiging van gepensioneerden en weigestelden in diverse gemeenten
zette zich na 1900 voort. Nunspeet, Putten, Epe en Apeldoorn bleven als
vanouds in trek. Het toerisme concentreerde zich o.a. op Apeldoorn,
Harderwijk en Putten. Een nieuw verschijnsel, het forensisme deed zich
voor in o.a. Apeldoorn, Brummen, Hoevelaken, Oldebroek, Hattem en
Wageningen.
In Apeldoorn, Brummen (Eerbeek), Harderwijk, Ermelo en Putten
concentreerden zich sanatoria, verpleeghuizen en revalidatieoorden. In
Barneveld werd in de jaren '20 de Rudolfstichting opgericht t.b.v.
jongeren met sociale problemen.
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Onderwijsinstellingen concentreerden zich in Apeldoorn en Wageningen.
In deze laatste plaats werd de Rijkslandbouwschool in 1918 omgezet in
een Landbouwhogeschool.
Militaire instellingen en terreinen werden aangetroffen in Oldebroek,
Ede, Nunspeet, Elburg en Apeldoorn.
In de gemeente Ede werd vanaf 1909 door de familie Krol Ier-Muller grond
aangekocht ten behoeve van de aanleg van een park waar cultuur en
natuur naar persoonlijk inzicht geïntegreerd werden. In 1935 is dit
park uitgeroepen tot Nationaal Park, waarna het met gebouwen en
inboedel eigendom werd van de Staat.
Tussen 1850 en 1940 nam het bevolkingsaantal in het inventarisatiegebied Veluwe toe met bijna 200 %, namelijk van ruim 87.500 inwoners
in 1850 tot ongeveer 255.000 inwoners in 1940. In totaal een toename
van ruim 167.000 inwoners. Het gemiddelde groeipercentage op de Veluwe
bedroeg 180 %.
Het totale vertrekoverschot op de Veluwe over de periode 1850 - 1940
bedroeg slechts zo'n 2.500 personen, hetgeen overeenkomt met ongeveer
2 % van de natuurlijke bevolkingsgroei in deze periode. Met dit geringe
migratiesaldo week de Veluwe duidelijk af van andere vergelijkbare
gebieden (Achterhoek: 26 % ) . Sterke expulsiegebieden tussen 1850 en
1940 waren de gemeenten Nijkerk, Harderwijk, Elburg, Voorst en Brummen.
Van de bevolkingstoename van ruim 167.000 inwoners nam de gemeente
Apeldoorn ongeveer 59.000 inwoners voor zijn rekening, dat wil zeggen
ongeveer 36 % van het totaal. Deze groei komt overeen met het
provinciaal gemiddelde over deze periode.
Het zijn de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede en Ermelo waar de
sterkste bevolkingsgroei plaatsvond. Apeldoorn was steeds een geliefde
vestigingsplaats voor renteniers en gepensioneerden. In Ede vanwege de
vestiging van het garnizoen in 1905 alsmede de komst van de ENKA. In
Ermelo vanwege de vestiging en groei van verpleeginrichtingen. In
Barneveld na 1900 vanwege ontginningen (Heidemij) en pluimveeteelt. In
Wageningen vanwege o.m. de aantrekkingskracht van de landbouwhogeschool, thans Landbouwuniversiteit (LU).
4.3

Stedebouwkundiqe structuur
Stedebouwkundige ontwikkelingen tot 1850
Het volk dat vermoedelijk de oudste Veluwse boerenbevolking genoemd kan
worden is het Trechterbekervolk. Uit deze cultuurperiode zijn in de
omgeving van het Uddelermeer resten van gebruiksvoorwerpen gevonden.
Andere volken die tot omstreeks het begin van de jaartelling op de
Veluwe hebben gewoond, zijn achtereenvolgens het Standvoetbekervolk,
het Klokbekervolk en het Urnenbekervolk.
De invloed van de mens op het natuurlijke landschap werd door het
toenemend landbouwkundig gebruik langzamerhand groter. Op de hoogstgelegen zandgronden kwam van nature een open bostype voor. Uit vele
vondsten is geconcludeerd dat de oudste nederzettingen door kleine
groepen mensen werden bewoond.
Opvallend is dat de meeste bewoningssporen gevonden worden op gronden,
waarvan de hoogteligging varieert tussen de 10 en 30 meter boven N.A.P.
Hetgeen betekent dat vooral de zandgebieden bewoond werden.
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Dit zijn de gebieden met veel gradiënten van droog-nat, zoet-zout,
hoog-laag.
Omstreeks de zesde en zevende eeuw na Chr. kwam de bewoning van de
Veluwe op gang. In de jaren 800-900 ontstonden nederzettingen waarvan
de namen duiden op de aanwezigheid van bos. Zo hebben veel plaatsnamen
de uitgang 'lo', hetgeen bos of open plek in het bos betekent.
Voorbeelden zijn Ermelo, Otterlo en 't Loo.
Een aantal namen wijst op de aanwezigheid van moerassen en broekbossen.
Deze liggen aan de rand van het Veluwemassief, o.a. Oldebroek, Nijbroek
en Kootwijkerbroek.
Door de uitbreiding van bewoningskernen werd steeds meer bosgebied
ontgonnen. Vanaf de negende eeuw gebeurde dit o.a. vanuit 'hoven',
kloosters en door horigen van wereldlijke instanties.
In de Middeleeuwen ontstond in Nederland overal een meer permanente
vorm van landbouw, omdat men technieken als bemesting en vruchtwisseling leerde hanteren. Bij de nederzettingen lagen de gemeenschappelijke bouwlanden, de engen of essen en een aantal weilanden.
De hogere gronden bestonden vooral uit heidevelden, onontbeerlijk voor
de schaapskudden, de belangrijkste mestleveranciers. De lage gronden
bestonden uit moeras en natte heide en voor een deel uit hooilanden ten
behoeve van de veestapel. Kleine bosjes leverden het noodzakelijke
hout.
De ontginning ging heel geleidelijk en uiteindelijk minder gemeenschappelijk en meer individueel. Uit de Late Middeleeuwen dateren dan ook
de "kampen", de akkers van individuele boeren. Deze akkers lagen
meestal op de drogere en soms ook hogere dekzandruggen. Omdat tot de
komst van het kunstmest (eind vorige eeuw) niet veel veranderde aan de
vorm van de landbouw, was ook in het kampengebied het grootste deel
bedekt met heide en natuurlijk grasland.
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De invloed van de mens tot en met de 19e eeuw
In de lagere delen o.a. de Gelderse Vallei, werden de gronden pas in
gebruik genomen na het graven van de Grift (circa 1473). Turfwinning
werd daardoor mogelijk en geleidelijk ook landbouw op de beter
ontwaterde gronden.
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De ontginning vond nu wat systematischer plaats, waardoor plaatsen als
Ederveen zijn ontstaan. Pas in deze eeuw heeft het landschap zijn
huidige vorm gekregen. Door het toenemend gebruik van kunstmest, werden
de heidevelden met schaapskudden als mestleveranciers overbodig. Grote
heidevelden werden bebost met als gevolg dat slechts kleine restanten
heidevelden zijn overgebleven.
De nederzettingen op de Veluwe zijn van oorsprong vooral esdorpen met
een es.
Het Veluwegebied is waarschijnlijk als gevolg van het verdwijnen van
een immens veenpakket, meer noordelijk, steeds meer verdroogt.
Door de droogte en de aanwezigheid van een grote oppervlakte dennenbossen en heidevelden, was de beschikbare ruimte voor vruchtbare grond
beperkt. Dorpen die ontstonden aan een grote dorpses zijn o.a.
Garderen, Elspeet. Latere uitbreidingen in de vorm van kampgehuchten
zijn o.a. Ginkel en Laag Soeren.
Aan de nattere westzijde wordt de bebouwing onderbroken door kleine
kerk- en marktdorpen, o.a. Ede en Barneveld.
Andere nederzettingen kregen hun ontwikkeling als gevolg van de
aanwezigheid van een kasteel, zoals Voorstonden, Staverden en 't Loo.
Langs de voormalige Zuiderzee liggen de ommuurde nederzettingen Elburg
en Harderwijk. Deze plaatsen hadden een belangrijke handelsfunqtie,
evenals Hattem, gelegen aan de IJssel.
In het centrale deel van het stuwwallengebied behoorden grotere
gebieden niet tot het territorium van een dorp. De gebieden de
Rekenkamervelden van de Noord-Veluwe en van de Zuid-Veluwezoom
behoorden tot de zogenaamde landheerlijke domeingronden.
De omliggende dorpen hadden hier wel vaak gebruiksrechten.
Daarnaast was er een aantal malebossen (bossen in gemeenschappelijk
beheer bij een aantal gerechtigden). Voorbeelden hiervan zijn het
Vlierhouterbosch, het Speulder- en het Sprielderbosch.
Stedebouwkundige ontwikkelingen 1850-1940
De stedebouwkundige ontwikkelingen in deze periode kunnen niet los
gezien worden van de ontginning van bijna alle heide en woeste grond.
Verder valt op dat de meeste dorpen in deze periode slechts gering
uitbreiden. Met als uitzondering Apeldoorn en in mindere mate Ede.
Binnen de regio Veluwe zal verder ingegaan worden op deze ontwikkeling.
Daarbij kunnen vier deelgebieden onderscheiden worden:
De Gelderse Vallei, de Randmeerkust, de IJsselvallei en de Veluwe.
De Gelderse Vallei
Opvallend bij de dorpsgebieden in het zuidelijk deel van de Gelderse
Vallei is de langgerekte spinvormige structuur, waarbij de noord-zuid
verbinding tussen de dorpen een van de dragers is. En de oost-west
gerichte wegen dwars op de stuwwalhelling, die de ontsluiting van het
landbouwgebied vormden.
De bebouwing ligt voornamelijk aan de lage kant van de bouwlanden en
verspreid in de Gelderse Vallei.
In het centrale en noordelijke deel van de Gelderse Vallei komt meer
verspreide bebouwing voor. Een deel van de verspreide bebouwing is het
gevolg van het gebruik om in delen van het veld (de heide) nederzettingen van armen en oude landarbeiders te tolereren. Voorbeelden
hiervan zijn Halvinkhuizen en Krachtighuizen.
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Een duidelijk van de rest van de Vallei verschillend gebied, vormt het
gebied van Hoevelaken, Holk en stichtenhorsten, het westelijk deel van
Voorthuizen. Het venige karakter van dit gebied heeft geleid tot een
ontginning vanaf de dekzandrug langs de Hoevelakense beek. De
ontwikkeling van de bebouwing in de periode 1850 tot 1940 is overwegend
agrarisch langs de bestaande wegen.
Uitzonderingen vormen de industriële ontwikkeling van Ede door de
vestiging van ENKA en de militaire betekenis die deze garnizoensplaats
kreeg.
Nijkerk, dat middels de Arkervaart een verbinding met de voormalige
Zuiderzee had, heeft in de periode 1850-1940 een sterkere groei
doorgemaakt als handels- en industrieplaats.
Langs de gehele Veluwezoom heeft de opkomst van het toerisme en de
ontsluiting van het gebied door de aanleg van spoorwegen geleid tot de
recreatieve verstedelijking.
De Randmeerkust
De Randmeerkust vormt de overgangszone tussen de vroegere Zuiderzee,
de Gelderse Vallei en de Veluwe.
In de Randmeerkust is een aantal gebieden te onderscheiden. Allereerst
de zone direkt langs de voormalige Zuiderzee. Dit gebied bestaat
voornamelijk uit onbebouwd grasland. Waarbij de polder van Arkemheen
zeer oud is en waarschijnlijk dateert van vóór de bedijking. In een
aantal sloten is het aloude krekenverloop nog te herkennen.
In het gebied ten noorden van Harderwijk liggen tussen de graslandgebieden hogere ruggen waarop een groot deel van de bebouwing is
geconcentreerd.
Bij Oldebroek liggen enkele zones met meer bos. Een deel van deze
bossen behoort bij de in de zeventiende en achttiende eeuw aangelegde
landgoederen.
Zowel Harderwijk als Elburg hebben in de periode 1850-1940 geen sterke
groei gekend. Bebouwing vond voornamelijk langs reeds bestaande wegen
plaats en incidenteel werd een wijkje gebouwd.
De IJsselvallei
Het gebied tussen de stuwwal van de Veluwe en de IJssel wordt geheel
door een dijk tegen overstroming beschermd.
Het gebied bestaat uit een aantal duidelijk van elkaar te onderscheiden
zones. Allereerst de overgangszone van de Veluwe naar de IJsselvallei.
Het noordelijk deel bestaat uit een aantal kleine dorpsgebieden. Vanaf
Ernst neemt naar het zuiden de grootte van de dorpsgebieden toe.
Hier is zowel een oost-west structuur, agrarische ontsluitingsstructuur, als een noord-zuid verbindingsstructuur herkenbaar.
Het centrale deel van de IJsselvallei valt in twee delen uiteen. Het
noordelijke deel met grasland en bebouwing is alleen in Nijbroek
aanwezig in de vorm van linten met verspreide boerderijen.
Het zuidelijk deel omvat veel meer bos, afgewisseld met bouw- en
grasland. In dit deel is de bebouwing meer verspreid.
De zone vlak langs de IJssel bestaat uit kleine dorpen en nederzettingen als uit verspreide bebouwing. Plaatsen met een duidelijke
relatie met de rivier zijn Veessen en Hattem.
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De Veluwe
Oorspronkelijk bestond de Veluwe uit heide en zandverstuivingen. De
meeste zandverstuivingen ontstonden doordat de mens te grote ingrepen
in het bos pleegde.
Na de Franse tijd werd in de periode tot 1830 door de provincie
verordeneerd dat het stuifzand met plaggen moest worden vastgelegd en
bovendien moest worden beplant.
Verspreid over de Veluwe komen grote en kleine nederzettingen voor. Bij
veel van deze nederzettingen is de bebouwing omgeven door bouwland
(Garderen, Elspeet en Meerveld).
Op een aantal plaatsen ia in het begin van de 19e eeuw woeste grond
uitgegeven ter ontginning. Zo is bij Elspeet domeingrond verkocht aan
kleine boeren. Hierdoor zijn de Grote en Kleine Kolonie ontstaan.
Ook ontstonden kleine illegale ontginningen. Hoenderlo ontstond vanuit
een in 1815 door een schaapsherder gebouwde plaggenhut.
Aparte vermelding verdient de ontwikkeling van Apeldoorn.
Apeldoorn maakte als buurtschap deel uit van een reeks nederzettingen
die op de grens van akker- en weidegronden zijn ontstaan.
Het van de stuwwal naar de IJssel stromende water gaf tevens de aanzet
tot industriële bedrijvigheid op basis van watermolens (papier- en
kopermolens in zuidelijk en oostelijk deel van de Veluwe).
Door de vestiging als koninklijke residentie in Het Loo, heeft
Apeldoorn in de periode 1850-1940 een aantrekkingskracht gekregen met
als gevolg een enorme groei als woonplaats voor de beter gesitueerden.
Ontwikkelingen in de villawijken: Parkenbuurt en Berg en Bosch laten
de spectaculaire groei van Apeldoorn zien.
Evenals in het westelijk deel van de Veluwe heeft de ontwikkeling van
de recreatie in dat oostelijk deel in genoemde periode een belangrijke
verstedelijking opgeleverd.
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Afbeelding 6
Globale structuur regio Veluwe
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4.4

Ontwikkelingen na 1940
De landbouw die vroeger vooral georiënteerd was op plaatselijke
markten, kreeg steeds meer een nationale oriëntatie. Deze veranderende
marktoriëntatie leidde tot constante aanpassingen op bedrijven. Anders
dan in grootschalige weide- en akkerbouwgebieden werd op de Veluwe
gekozen voor intensivering. Niet alleen intensivering maar ook de forse
uitbreidingen, aanleg van autosnelwegen en wegen, uitbreidingen van
recreatieve voorzieningen versnipperden en verstedelijkten het gebied.
Deze verstedelijkingselementen gingen een zodanige bedreiging voor de
Veluwe vormen, dat zowel op Rijks- als op provinciaal niveau een
toenemend stringent beleid gevoerd wordt.
Een vergelijking tussen de bebouwingskaart van 1850 en 1990 laat zien
dat de ring rond het Veluwemassief steeds meer gesloten wordt.
Gebieden die een oorspronkelijke struktuur hebben en na 1940 weinig
verandering hebben ondergaan zijn:
- Het gebied ten westen van Brummen, tussen Hall en Brummen, een vrij
onbebouwd landgoederenlandschap.
- Het gebied ten oosten van Voorst-Wilp, een uiterwaardenlandschap met
gave overgangen naar de dorpen.
- Het gebied ten oosten van Vorchten-Veessen, dit is eveneens een nog
goed bewaard gebleven landschap, bestaande uit uiterwaarden,
oeverwallen en kommen, met op de oeverwal de kernen Veessen en
Vorchten.
- Een kleiner gebied ten noordwesten van Vaassen, bestaande uit de
kampenzone met Niersen, en iets noordelijker de es met Gortel.
- De noordwesteljke randmeerkust vanaf Harderwijk met Elburg.
- Het gebied rond Staverden.
- De landgoederen-kampen en natte ontginningszone in het gebied Nijkerk
-Scherpenzeel. Dit gebied sluit aan op de nog gave polder Arkemheen,
een wijds en grootschalig poldergebied, waar in het zuidwestelijke
deel een concentratie van op pollen gelegen boerderijen aanwezig is.
- Gebieden die behoorden bij het paleis het Loo, de huidige Staats- en
Kroondomeinen met daarin Hoog-Soeren.

4.5

Karakterisering geïnventariseerde bebouwing
ALGEMEEN
In een zestal hoofdthema's kunnen de ontwikkelingen op de Veluwe in de
periode 1850-1940 worden samengevat:
1.
de continuering van het agrarisch bedrijf en de modernisering
c.q. intensivering van de bedrijfsvoering in de randgebieden van
de Veluwe
2.
de industriële ontwikkelingen die in beperkte mate hebben
plaatsgevonden aan de randen van de dorpskernen
3.
de veranderende opvattingen en posities op religieus gebied
4.
de stilistische en functionele ontwikkeling op het gebied van het
wonen
5.
de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen
6.
de functie die delen van de Veluwe vervullen als militair
oefenterrein.
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Daarbij hebben de volgende aspecten een bevorderende werking gehad:
de verbetering van bestaande, respectievelijk de aanleg van
nieuwe infrastructurele voorzieningen met name in de randgemeenten van de Veluwe
de opkomst van (nieuwe) maatschappelijke voorzieningen
de verbetering van de bestaande economische structuur, respectievelijk de opkomst van nieuwe economische activiteiten
de verbetering van de waterhuishouding
de opkomst van het toerisme
de ontwikkeling op militair gebied.
Het middendeel van de Veluwe is, zeker sinds de grote verstuivingen,
praktisch onbewoond. Bewoning - en daarmee ook de belangrijkste
ontwikkelingen op het gebied van de gebouwde omgeving en de ruimtelijke
structuren - vond plaats op de overgang van Veluwe naar lager gelegen
land. Uitzonderingen vormden Uddel, Elspeet en Garderen, gelegen op een
smeltwaterterras dat wel voor bewoning geschikt was.
Het centrale gedeelte van de Veluwe behoudt gedurende de periode 18501940 zijn betrekkelijk geïsoleerde positie en is o.a. daardoor ten dele
als militair oefenterrein geschikt. Alleen het toegenomen toerisme
vormt een inbreuk op de bestaande leefstructuren. Toch is het bos- en
heidelandschap niet of nauwelijks aangetast.
In dit hoofdstuk wordt aangegeven aan welke objecten of complexen van
(boven-)lokaal belang in de categorieën wonen, werken, infrastructuur
en maatschappelijke voorzieningen de bovenvermelde ontwikkelingen zijn
af te lezen. De gehanteerde criteria zijn architectuurhistorische,
stedebouwkundige, historische en functionele kwaliteit.
Wonen
In Apeldoorn werden vanaf 1840 in nabijheid van paleis Het Loo villa's
gebouwd in neoclassicistische en eclectische stijl. Uniek is in dit
verband villawijk De Parken, die vanaf 1875 werd bebouwd.
Neorenaissance, Chaletstijl en Jugendstil komen naast en door elkaar
voor in alle mogelijke uitvoeringen en mengvormen. Eveneens waardevol
is de architectuur van gebouwen op de terreinen die in bezit zijn van
het Koninklijk Huis.
Van belang, ook buiten Apeldoorn, is het werk van architecten als
Chr. Wegerif en A.H. Wegerif. Zeer markant zijn 20e eeuwse villa's als
De Essenhoeck (invloed villa Henny respectievelijk Frank Lloyd Wright)
aan de Soerenseweg in Berg en Bos naar ontwerp van J.A. Heuvelink en
Nieuw Veldzicht aan de Amersfoortsweg van K.P.C, de Bazel.
De bouw van villa's op landgoederen (buitenplaatsen) vond plaats in de
gemeente Barneveld (De Schaffelaar, Neo-tudor), Brummen (de Wildbaan,
1910; Michaelshoeve, 1884, Het Lensveld, 1911, Klein Engelenburg, 1911
en 't Malster, 1865), Ede (Jachtslot Sint Hubertus, 1909), Elburg
(Klarenbeek, Neo-classicisme, ca. 1841), Ermelo (Oud Groevenbeek, Huis
te Leuvenum), Hattem (de Hezenberg, Neoclassicisme 1851), Heerde (o.m.
Borchgrave, Bonenburg, Winfried), Nunspeet (Groeneveld, De Groote
Bunte, Hulshorst), Oldebroek (IJsselvliedt, Neoclassicisme), Putten
(Vanenburg, ca. 1850; Groot Spriel, 1880; Schoenhorst, Chaletstijl;
Bijstein) en Wageningen (Hinkeloord, Neoclassicisme; Nudenoord).
Bijzonder is de kring van landgoederen rondom Twello in de gemeente
Voorst. Voorbeelden zijn Het Schol (Eclecticisme), de Matanze (Neo-
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barok), de Hartelaar, Hunderen en Het Lathmer. Dienstwoningen maken
deel uit van de landgoederen. De bouw van herenhuizen en villa's nam
een hoge vlucht in de gemeente Hattem, in het gebied zuidelijk van het
bastidestadje, in Nunspeet, in de gemeente Voorst van noord naar zuid
langs de Rijksstraatweg in de gelijknamige plaats en in Twello. De
huizen hebben kenmerken van het Neoclassicisme, het Eclecticisme, de
Neorenaissance, de Chalet-stijl, de Jugendstil, het Expressionisme, het
Traditionalisme en de Engelse Landhuisstijl. Deze stijlkarakteristieken
zijn ook veelal van toepassing op herenhuizen en villa's die in
kleinere concentraties worden aangetroffen in de gemeenten Brummen
(Brummen en Eerbeek), Ede (Ede, Bennekom en Lunteren), Epe, Ermelo,
Nijkerk, Putten, Wageningen en her en der verspreid in de overige
gemeenten.
Middenstandswoningen van groot tot en met klein formaat uit het tweede
kwart van onze eeuw bevinden zich in de grootste gemeentekernen.
Vermeldenswaard is een parkje met woonhuizen uit de jaren '20 van deze
eeuw in de stijl van de Amsterdamse School in Hoevelaken en blokken
onderofficierswoningen in Harderwijk. Het Veluwegebied telt nauwelijks
complexen arbeiderswoningen in min of meer oorspronkelijke staat. In
de gelijknamige kern van de gemeente Ede valt de tuinwijk van de ENKAfabriek langs de spoorweg op; in Vaassen in de gemeente Epe een.zeer
klein tuinwijkje. Ook in Apeldoorn liggen enkele tuinwijken, ó.a. de
Metaalbuurt.
Werken
De agrarische werkgelegenheid was de belangrijkste bedrijfssector op
de Veluwe. Daarnaast maakten een aantal plaatsen een industriële
ontwikkeling door.
De Veluwse boerderijen zijn in de regel bescheiden van opzet en hebben
een langsdeel. Enige daarvan zijn op landgoederen gesitueerd. In het
rivierenlandschap van de IJssel liggen zij op verhoogd terrein of tegen
de dijk. Elburg en Hattem zijn nog een enkele stadsboerderij rijk. De
meeste boerderijen behoren tot het hallehuistype op rechthoekige
grondslag met wolfdak of met zadeldak. Gesneden windveren verfraaien
veelal het gevelaanzicht. Boerderijen in Barneveld, Nijkerk en Putten
hebben geen deur in de voorgevel, die in Elburg en Harderwijk
daarentegen meestal twee deuren in verband met de voormalige dubbel
woonfunctie. Van de afgeleiden van het hallehuistype komt de Tboerderij regelmatig voor, het krukhuis daarentegen weinig.
Opvallend zijn een aantal T-boerderijen te Voorst, waarvan de
voorhuizen met het neoclassicistische of neorenaissancestijl een villaachtige allure bezitten. In grote hoeveelheden resteren op de erven
schuren, bakhuisje en hooibergen. De vele schaapskooien komen of op de
boerenerven of solitair in het bos- en heidegebied voor.
Kastelen en buitenplaatsen van vóór 1850 en de reeds vermelde
buitenplaatsen onder 'wonen' worden omringd door bijgebouwen zoals
koetshuizen en stallen, eventueel annex dienstwoningen. Windkorenmolens, al dan niet met mulderswoningen leveren een karakteristiek
beeld op in het landschap van Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Hattem,
Nijkerk, Nunspeet, Putten en Voorst, watermolens in Apeldoorn, Brummen,
Epe en Hattem, en een rosmolen in Brummen. Tot de overige ambachtelijke
bedrijven behoren smederijen te Brummen, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem
en Hoevelaken en een koperslagerij te Voorst, tabaksschuren te Putten,
17e-18e eeuwse pakhuizen, deels voor de tabak en tabakskerverij in een
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neoclassicistisch pand te Nijkerk en een eekschillerij te Putten. Aan
de papierfabricage herinneren de papierfabrieken te Brummen en Heerde.
In Apeldoorn en omstreken bevinden zich nog watermolens ten behoeve van
de papierindustrie (Middelste Molen; Beekbergen: Ruitersmolen) . In het
laatste kwart van de 19e eeuw schakelde een deel van de papiermolens
over op wasserij- en blekerijactiviteiten
(Utermölen, Vaassen;
Holthuizen te Ugchelen).
Van de ijzerindustrie zijn de metaalwarenfabrieken te Epe (XXa) en
Brummen en de ijzergieterij te Epe en de gewijzigde ijzerwarenfabriek
te Wageningen over.
Aan de agrarische bedrijvigheid te relateren zijn de coöperatiegebouwen
in Apeldoorn (Welcoop: Amsterdamse School), Brummen, Epe, Heerde,
Voorst (baksteenexpressionisme), Putten en Oldebroek (1925), een
graanmaalderij te Ermelo (1935), een uniek zaadeestgebouw te Barneveld
en een melkerij in Jugendstil te Hoevelaken. Het kantoorgebouw van
Talens in Apeldoorn is gebouwd in de stijl van de Haagse School.
Andersoortige fabrieken zijn een kunstzijdefabriek (ENKA, 1921) te Ede,
een ladderfabriek te Epe (XXa), een specerijen-, een zeep- en een
bakkerijenfabriek te Heerde en het fabriekscomplex van Nestlé (1954)
in Nunspeet. Relicten van de baksteenfabricage zijn drie steenfabrieken, twee met vlamoven en een met zigzagoven langs de Neder. Rijn
te Wageningen en twee veldovens (1900/1909) langs de IJssel te Hattem.
In Apeldoorn bevindt zich de Albasteenfabriek (kalkzandsteen) .
Overige bedrijfspanden zijn een boekdrukkerij/uitgeverij (ca. 1905) in
Harderwijk, een drukkerij in Nijkerk, een kantoorpand in Nieuwe
Zakelijkheidsstijl eveneens te Nijkerk, een bankgebouw te Barneveld en
een waaggebouw te Wageningen en Nijkerk (ca. 1904).
Een boerderij aan de IJssel in Brummen fungeerde tevens als
schipperscafé. Apeldoorn, Brummen, Elburg, Epe, Hattem, Harderwijk,
Nijkerk, Putten en Wageningen beschikten over enige winkelpanden,
waarvan de puien elementen van onder meer de Neorenaissance, de
Jugendstil, het Expressionisme en de Delftse School-stijl vertonen. In
verband met de toeristenindustrie zijn er horeca-panden in Apeldoorn,
Brummen, Ede, Epe, Putten, Nunspeet en Wageningen ingericht.
Infrastructuur
Op de Veluwe zijn diverse stationsgebouwen buiten functie geraakt. Dit
geldt o.a. voor de stations aan de niet meer in gebruik zijnde
spoorlijn van Dieren naar Apeldoorn en van Apeldoorn naar .. ttem. Aan
eerstgenoemde lijn zijn nog de stationsgebouwen van Eerbeek en Lieren
te vinden. Deze gebouwen dateren van omstreeks 1886, het jaar waarin
ook de spoorlijn werd aangelegd. Verder naar het noorden aan dezelfde
spoorlijn staat in Vaassen (gemeente Epe) een stationsgebouw uit 1887.
In de gemeente Epe bevinden zich bovendien nog twee baanwachtershuisjes. Ook in Apeldoorn bevindt zich een dergelijk gebouw. Deze huisjes
dragen een nummer op de zijgevel.
In Twello (gemeente Voorst), dat geen halte bezit aan de spoorlijn
Apeldoorn-Deventer, staat nog wel een stationsgebouw, daterend van rond
de eeuwwisseling. Het vertoont elementen van de Chaletstijl. Aan de
Spoorstraat in dezelfde plaats is het stationGkoffiehuis uit 1905 te
vinden, dat eveneens kenmerken van de Chaletstijl vertoont.
Barneveld, gelegen aan het 'kippenlijntje' Ede-Lunteren-Barneveld,
heeft nog een stationsgebouw uit 1905. De stationsgebouwen van Ede-

- 43 -

centrum en van Lunteren hebben een nieuwe bestemming gekregen, nu hun
eigenlijke functie is overgenomen door moderne wachthokjes (abri's).
Aan de spoorlijn Amersfoort-Zwolle zijn drie stations uit de periode
1850-1940 te vinden. Het eerste, in Mijkerk, dateert van ca. 1880 en
is gebouwd in Waterstaatsstij1. Het NS-station van Putten is gebouwd
in 1930. In deze gemeente is goed te zien dat de excentrische ligging
van het station geleid heeft tot betrekkelijk late bouwactiviteit langs
de Stationsstraat, die van de eigenlijke rand van het dorp naar het
station loopt. Het derde station, in Ermelo, werd geopend in 1883, maar
dateert in zijn huidige vorm uit 1898. Als laatste, maar niet de
minste, kan station Apeldoorn (1876) genoemd worden aan de lijn
Amsterdam via Apeldoorn naar Deventer.
Buiten de omwalling van het bastidestadje Elburg ligt een tramremise
van de Zuiderzeestoomtram uit ca. 1908. Binnen de wallen worden in
kalkzandsteen uitgevoerde rijtjeswoningen aangetroffen ten behoeve van
het trampersoneel.
Van de vele tolhuisjes die er geweest zijn, zijn nog voorbeelden te
vinden in Apeldoorn, Barneveld, Ermelo, Putten, Scherpenzeel en Voorst.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de spoorbrug (1862) en de autobrug
(ca. 1929) over de IJssel bij Hattem ernstig beschadigd geraakt. Na de
oorlog zijn ze weer in oorspronkelijke staat hersteld. Ook de diverse
ijzeren ophaalbruggen over het Apeldoorns Kanaal in de gemeenten
Apeldoorn, Brummen en Epe zijn na de oorlog herbouwd, dikwijls met
gebruikmaking van oude, nog aanwezige materialen.
Bakstenen bruggetjes zijn te vinden in Staverden (gemeente Ermelo) over
de Staverdense Beek, en in de gemeenten Heerde en Voorst. In deze
laatste gemeente zijn enkele oude ijzeren brugleuningen te vinden. In
Putten ligt een gepleisterde brug met ijzeren leuningen.
Ter ontwatering van de polders dienden van oudsher poldermolens. Zij
zijn in de periode 1850-1940 vervangen door stoomgemalen. Deze werden
op hun beurt vaak weer vervangen door electrische gemalen. Het
stoomgemaal van Putten uit 1886 is niet meer in gebruik. Het bestaat
uit een machinistenwoning, een ketelhuis met schoorsteen en machinehuis. In dit laatste gebouw bevindt zich een ééncilinder stoommachine
met stoomschuif, gebouwd in 1885 door Sepp & Co te Enschede. Het water
werd verplaatst via een deels gietijzeren scheprad met houten schoepen,
dat door deze machine werd aangedreven.
Zeer fraai is het gemaal aan de Bandijk te Terwolue, gemeente Voorst.
Het dateert van de eerste helft van de 20e eeuw en heeft deels
kenmerken van de Delfste Schoolstijl.
In Nijkerk staat aan de Zeedijk een stoomgemaal uit 1882. In de
nabijheid van gemalen worden ook vaak andere waterstaatkundige werken
aangetroffen. Zo heeft het gemaal 'Pouwel Bakhuis' in Heerde een
bijbehorende sluis. In Wageningen staat bij de haven, aan de buitendijkse zijde, een havenkantoor met transformatorhuisje/gemaal in de
stijl van de Amsterdamse School. Binnendijks is hier overigens nog een
Dijkstoelhuis uit 1859 te vinden.
Langs het Apeldoorns Kanaal zijn meerdere met het kanaal verband
houdende objecten te vinden. Voorbeelden zijn de brugwachterswoningen
die vaak aangetroffen worden bij bruggen en sluizen. Dit is het geval
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in Hattem, waar een complex te vinden is van een brugwachterswoning,
schuur en twee sluizen, waarvan één met brug. Bij deze, vermoedelijk
uit 1872/1873 daterende objecten staat nog een wachtershuisje uit het
tweede kwart van de 20e eeuw. Naast dit complex is er in de gemeente
Hattém nog een sluis zonder bijgebouwen.
In Vaassen staat een brugwachterswoning bij de schutsluis. Vermoedelijk
dateren beide uit de periode 1870-1880, de tijd waarin het Apeldoorns
Kanaal verbreed is. In de nabijheid van dit complex staat een niet meer
in gebruik zijnd, zeer bijzonder gietijzeren inlaatsluisje tussen het
Apeldoorns Kanaal en de Grift. Het dateert vermoedelijk uit de vorige
eeuw. Het gebruik van het materiaal gietijzer houdt mogelijk verband
met de ijzergieterij in de streek.
De sluiswachterswoning in Heerde dateert uit het eerste kwart van de
20e eeuw. In Oldebroek is de zogenaamde Gelderse Sluis aangetroffen.
Ook in Apeldoorn worden brugwachterswoningen, sluizen met sluiswachterswoningen aangetroffen.
Vroeger zorgden de watertorens voor een constante druk op het
waterleidingnet. Op de Veluwe zijn er slechts enkele. Het exemplaar in
Wageningen is gebouwd in Delfste Schoolstijl. De watertoren van
Harderwijk dateert uit 1895 en staat op een heuvel in de bossen. De
watertoren van Nijkerk uit 1898 is gebouwd in Neorenaissancestijl door
F.A. de Jongh. Van de diverse watertorens in de gemeente Ermelo is er
maar één bewaard gebleven. Hij staat op het landgoed Oud Groevenbeek
en verkeert in ruïneuze staat. Op het landgoed Oldenaller in Putten
staat ook een watertoren. Ook op het terrein van Radio Kootwijk bevindt
zich een watertoren (ca. 1920). Ook in Hoenderloo bevindt zich een
watertoren (landgoed Deelerwoud).
In enkele gemeenten staan nog dorpspompen. In de gemeente Barneveld
staan er zelfs twee: één in de plaats Barneveld (1874) en één in
Garderen (1900). In Putten staat nog een houten dorpspomp met ijzeren
zwengel en kraan.
Transformatorhuisjes uit de periode 1925-1940 komen in meerdere
gemeenten voor. Diverse trafohuisjes zijn gebouwd in een stijl die
invloed van de Amsterdamse School vertoont. In Harderwijk is een
transformatorhuisje in expressionistische
stijl neergezet. Een
transformatorhuisje in Ermelo heeft nog een originele lantaarn aan een
van de gevels.
Zeer waardevol is het zendstation Radio Kootwijk van architect
J. Luthmann. Het diende als eerste draadloze telegraafverbinding ter
wereld.
Resterende infrastructurele werken zijn hardstenen grenspalen in Heerde
en Nijkerk, waarvan de eerste de grens aangaf van het voormalige
Karspel Oene. In de gemeente Voorst staan gietijzeren richtingwijzers.
In Veessen (gemeente Heerde) bevindt zich een dijkmagazijn. Ook te
Heerde (Heerde en Veessen) staan twee nagenoeg identieke brandspuithuisjes uit 1851-1852.
Maatschappelijke voorzieningen
In 1876 werd in Wageningen de Rijks Landbouwschool opgericht, vanaf
1918 met de status van Landbouwhogeschool, thans Landbouwuniversiteit.
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Deze landbouwuniversiteit heeft als onderwijsinstelling internationale
betekenis. Ook een aantal van haar gebouwen neemt een zeer belangrijke
plaats in in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Met name drie
laboratoria, vergezeld van tuinmanswoning gebouwd in Amsterdamse
Schoolstijl, hebben een grote architectuurhistorische waarde. Ze zijn
alle ontworpen door architect C.J. Blaauw. Ook van belang zijn twee
laboratoria (XlXd) die gebouwd zijn met medewerking van Rijksbouwmeester Jo van Lokhorst, enkele 20e eeuwse proefboerderijen en een aula
in Delftse Schoolstijl. Tevens van belang is het Instituut voor
Landmeetkunde van Röntgen.
Van betekenis voor de. regio van Wageningen waren de regionale
Israëlitische Begraafplaats (1668-1928), een Latijnse School (ca. 1850),
een H.B.S. in Neorenaissancestijl, een ziekenhuis dat dateert uit 1865,
twee sanatoria: de Leemkuil (oorspronkelijk villa) en Oranje NassauOord, beide rond de eeuwwisseling gebouwd en een marechaussee-kazerne
met paardenstallen met Neorenaissancestij1-invloeden.
Kerkhistorische ontwikkelingen in de 19e eeuw hebben ertoe geleid dat
vooral de protestantse kerken in al haar diverse gezindten een actieve
rol vervulden op de Veluwe. Hetzelfde geldt, zij het in mindere mate,
voor de katholieke kerk. Ook Joodse gemeenschappen werden op de Veluwe
aangetroffen. Architectonisch heeft dit geresulteerd in zeer vele merendeels nog intact zijnde - kerken en bijbehorende gebouwen. In de
Veluwse kernen en langs uitvalswegen v/ordt dus een grote diversiteit
aan protestantse kerken en kerkjes van diverse gezindten aangetroffen.
Meestal gaat het om eenvoudige zaalkerkjes, veelal uitgevoerd in
neogotische stijl of in een neutrale, sobere bouwtrant. De N.H.-kerk
van Doornspijk (gemeente Elburg) van 1829 is gebouwd in Waterstaatsstijl. Van belang zijn verder de N.H.-kerk in neogotische stijl aan de
Loolaan te Apeldoorn, de kerken gebouwd in zakelijke stijl (o.a. aan
de Arnhemseweg te Apeldoorn). Op de Veluwe worden ook nog verschillende
evangelisatie-gebouwtjes aangetroffen.
Aan Joodse gemeenschappen herinneren nog drie synagogen: te Hattem
(1893), te Harderwijk (XIXA) en Elburg (ca. 1855).
Voor de katholieke kerk betreft het vooral monumentale neogotische
kerken met pastorie en begraafplaats. Vanwege hun monumentaliteit
domineren deze Neogotische bouwwerken veelal de stads- en dorpskernen.
Enkele belangrijke architecten van deze neogotische kerken waren
Pothoven, C.J. te Riele, Oosterhof, J.W. Boerbooms en J. Verheul Dzn.
Behalve Neogotische kerken staan op de Veluwe ook vele neoromaanse
katholieke kerken. Uit de 20e eeuw dateert een aantal katholieke kerken
in expressionistische stijl. Bijzonder stijlvol is de expressionistische R.K.-kerk te Klarenbeek (1930) van architect C. Hardeman. Aparte
vermelding vanwege zijn opvallende stijlkenmerken verdient een R.K.kerk te Heerde, gebouwd in een strakke aan het Rationalisme verwante
bouwstijl. Van belang zijn verder de Sebastiaanskerk, de Theresakerk
en de St. Victorskerk, alle te Apeldoorn.
Kloostergebouwen of -complexen komen op de Veluwe - met uitzondering
van Wageningen en Nijkerk - niet voor. Te Twello, gemeente Voorst,
staat nog een fraai, zij het deels verbouwd, patronaatsgebouw. Aan de
Arnhemseweg te Apeldoorn bevindt zich het Klein Seminarie, ontworpen
door architect Van Dongen, in de jaren '30.
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De katholieke begraafplaatsen liggen in veel gevallen bij de katholieke
kerk; de algemene begraafplaatsen daarentegen liggen meestal geïsoleerd, aan de rand of zelfs buiten de kernen. Fraaie poortgebouwen
markeren soms de toegang tot de begraafplaats. Vermeldenswaardig is een
neoclassicistisch
poortgebouw
(1829) te Wageningen. Ook twee
portierswoningen te Terwolde, respectievelijk te Bussloo, zijn zeer
fraai van stijl en verlenen toegang tot begraafplaatsen die zowel
vanuit landschaps-architectonisch oogpunt als wat de grafplaten betreft
zeer fraai van aanleg en inrichting zijn. Van historisch belang is het
graf van de Nederlandse natuurkundige Buys Ballot. Het graf ligt geheel
geïsoleerd, op een uitgestrekt heidegebied in Heerde.
In Elburg, tegen de buitenzijde van de omwalling, ligt een Joodse
begraafplaats met bakstenen ommuring. Buiten Nijkerk ligt een Joodse
begraafplaats waarvan de grafplaten alle dateren van na 1945. Ook aan
de Arnhemseweg te Apeldoorn bevindt zich nog een joodse begraafplaats.
Te Vaassen bevindt zich een begraafplaats met gietijzeren grafstenen
van vóór 1850.
Verspreid over de hele Veluwe worden in het centrum van de kleine
kernen nog scholen aangetroffen die het kleinschalig karakter van de
dorpskernen mede bepalen. De meeste van deze scholen dateren uit de
periode 1910-1940. Vaak gaan deze scholen vergezeld van een 'fraaie
meesterswoning. In Apeldoorn dateren de uit architectuurhistorisch
oogpunt meest belangrijke scholen uit de periode voor 1915, zoals de
Koninklijke H.B.S. en het Stedelijk Gymnasium.
Een karakteristieke plaats in de centra van de Veluwse gemeenten wordt
ingenomen door monumentale gemeentehuizen uit de periode 1850-1940.
Voorzien van een duidelijk stijlenidioom en statig uitgevoerd met een
representatief front, wordt uitdrukking gegeven aan hun functie
temidden van de gemeenschap. Voorbeelden zijn het raadhuis te Barneveld
(1860), het eclecticistische gemeentehuis te Twello (1859, architect
H. van Harte), het oude neoclassicistische gemeentehuis (XIXB), evenals
het traditionalistische gemeentehuis (1928), beide te Heerde, het
gemeentehuis te Nunspeet (1908) en - hoewel daterend van na 1940 - het
gemeentehuis in Delftse Schoolstijl te Scherpenzeel. Ook in Oldebroek
bevindt zich een markant voormalig gemeentehuis (ca. 1900).
Een karakteristieke categorie gebouwen vormen de postkantoren. De
meeste dateren van rond de eeuwwisseling en vertonen de stijlkenmerken
van de Rijksgebouwendienst. Een gaaf en karakteristiek voorbeeld is het
postkantoor te Nunspeet. Ook Wageningen bezit een markant postkantoor.
Het is ontworpen door Rijksbouwmeester C.H. Peters (1896) en uitgevoerd
in Neorenaissancestijl met neogotische details. Het interieur is helaas
gesloopt. In Apeldoorn bevindt zich het oude postkantoor in neogotische
stijl ook van C.H. Peters; een opvallend postkantoor bevindt zich
eveneens in Beekbergen.
Wat betreft de gezondheidszorg zijn met name de sanatoria typerend
voor de Veluwe. Naast de al eerder vermeldde sanatoria te Wageningen,
bevinden zich ook sanatoria te Ermelo (de Hoge Riet, 1939) en te
Brummen (ca. 1930). Eveneens te Ermelo bevindt zich een gebouwencomplex
voor psychiatrische patiënten. Het complex, Veldwijk genaamd, bestaat
uit paviljoens, een kerk en villa's. In Apeldoorn en Nunspeet worden
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kindertehuizen aangetroffen. Vermeldenswaard zijn zieken- en verpleeghuizen op de Veluwe, met name rond Apeldoorn en Harderwijk, o.a. Groot
Schuylenburg te Apeldoorn.
Bepaalde kenmerken van landschappelijke aard maken delen van de Veluwe
geschikt als oefenterrein voor militaire operaties. Vandaar dat ook
meerdere kazernegebouwen en -complexen worden aangetroffen op de
Veluwe. Zo telt Ede vier grote kazerne-complexen. Harderwijk heeft drie
grote kazerne-complexen waaronder een monumentaal gebouw dat als
stadskazerne heeft gefungeerd. In Elburg staat een kazerne-complex met
enkele gebouwen in Chaletstijl ('t Harde). In Apeldoorn zijn de Van
Haaftenkazerne en de Willem III-kazerne markant.
Ook op toeristisch gebied vervult de Veluwe, vanwege zijn mooie grote
bos- en heidegebieden, maar ook vanwege de gunstige ligging van de
Zuiderzeeplaatsjes ten opzichte van de (huidige) randmeren, reeds lang
een belangrijke functie.
Opvallend zijn de voormalige weeshuizen en tehuizen voor oude en/of
arme lieden, verspreid over de Veluwe. Een zeer stijlvol voorbeeld is
het neoclassicistische weeshuis 'Meilust' (1859) te Nijkerk, alsmede
het voormalig jongensweeshuis Huize Berghorst te Apeldoorn (Jugendstil).
In diverse dorpskernen op de Veluwe worden nog muziek-koepels
aangetroffen. Ze bevinden zich meestal in het plaatselijke park of op
de dorpsbrink en dateren uit de eerste helft van de 20e eeuw.
Resteren nog enkele gebouwen die eveneens een bredere, bovenlokale
functie vervulden. Het betreft de buitensociëteit in Chaletstijl te
Stenen Kamer, gelegen aan de IJsseloever tegenover Deventer, een
concertgebouw in expressionistische bouwstijl en een museum te
Barneveld, en als laatste een vakbondscentrum te Ede.
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Objecten/complexen op de Veluwe van (boven-)lokaal belang
bouwk/arcb
Wonen:
Arbeiderswijken

Middenstandswijken

Villawijken

Elburg (arbeiderswoningen Zuiderzeestoomtram
Epe (Tuin. jrpweg, v. Riebeeckstr.)
Ermelo (Nieuw Groevenbeek;
Staverden: Veenweg, Allee)
Harderwijk (Knipwal, Doelenstraat)
Barneveld (Julianaplein: arbeiderswoningen
spoorwegen)
Wageningen (leerlooiershuisjes)
Ede (Klinkerbergerweg, Artilleriestr.,
Berkenlaan)
Harderwijk (Pr. Hendriklaan, Pr. Mauritslaan)
Twello (v.d. Feltzweg)
Apeldoorn (De Parken, radialen)
Apeldoorn (Paleis 't Loo, c a )
Apeldoorn (Chr. Wegerif, A.H. Wegerif,
J.A. Heuvelink, K.P.C, de Bazel)
Barneveld (De Schaffelaar; villa express.
stijl, Voorthuizen)
Brummen (Zutphensestraat/Arnhemsestraat)
Brummen (Kloosterstraat; Coldenhovenseweg
fabrieksvilla's)
Ede (Slot Hubertus)
Elburg (Old Putten, Klarenbeek, Zwaluwenberg)
Epe (villa's 1920-1940)
Ermelo (landgoed Staverden c a ; Huis Leuvenum)
Hattem (Hezenberg; villa's in zuiden van de <
gemeente)
Heerde (o.a. Borchgrave, Bonenburg, Winfried)
Heerde (o.a. Zwolseweg, Eperweg)

stedeb.

functie complex ob

X
X

X
•>

X
X

X
X

X
X

j

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
-X

X
X
X

o

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

9

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

?
?

X
X
X

X
?
9

X

X
X
X
X

X
X
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Putten (o.a. Groot Spriel)
Voorst (Rijksstraatweg Twello, Voorst)
Voorst (De Witte Brug, Hoekskamp)
Voorst (landgoederen o.a. Matanze, De Latmer)
Wageningen (o.a. Hinkeloord)
Oldebroek (o.a. IJsselvliedt)
Werken:
Agrarische sector:
Boerderijen

bouwk/arch
X
X
X
X
X
X

stedeb.
X
X
X
X

functie complex objectWerken:
X
X
X
X
X
X
X
o
X
X

Algemeen (T-boerderijen: kalkzandsteen,
krukhuisboerderijen)
Beekbergen, Lieren (boerderijen complexen;
open essen)
Barneveld (hallehuisboerderijen, modelboerderij
te Terschuur)
Brummen (T-boerderijen)

X
X
X

Schaapskooien

Diversen

X

Tabak

Nijkerk (o.a. tabakskerverij)
Wageningen (tabakshandel)

X
X

Semi-agrarische sector:
Zuivelfabrieken

Diversen

X

X

X

X

Broodfabrieken

Heerde (Arke)

X

X

X

X

Coöperat ieqebouwen

Apeldoorn, Lieren, Heerde (Hoorn), Putten,

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
Terwolde, Oldebroek

X
X

Zaadeesten
Barneveld (Stroe)

'

X
X

Graanmaalderiien
o.a. Ermelo

X

X
X
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bouwk/arch
Boerderij/melkeriicomplex

-

stedeb.

functie complex objectWerken:

Hoevelaken (De Vinkenhoef)

XX

Apeldoorn, Beekbergen, Ugchelen, Eerbeek

X

X

X

X

Apeldoorn, Ernst (Utermöhlen)

X

X

X

X

Apeldoorn (Alba), Hattem, Wageningen

X

X

X

Ede (ENKA-gebouw)

X

X

X

X

Heerde (Klokzeep)
Apeldoorn (Talens)
Apeldoorn (Tima)
Klarenbeek (koperslagerij/timmerfabriek)

X

X

X

X

X
X

9

X

X

X
X
X

Apeldoorn (na 1875)
Wageningen, Epe

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

Industriële sector:
Watermolen/papier industrie
X

Wasseriien c a .
Steenfabrieken
Chemie
Diversen

Dienstverlening:
Winkels

Hotels

Infrastructuur:
Stationsgebouwen

X
X

X
X

Apeldoorn, Brummen ('t Kromhout), Oene, Epe,
Scherpenzeel, Wageningen (Hotel de Wereld)

Apeldoorn
o.a. Lieren, Eerbeek, Hulshorst, Ede,

X

Nijkerk, Twello
Stationskoffiehuizen
Hattem (Hattemerbroek), Twello
Baanwachtershuisjes
Apeldoorn, Epe, Heerde
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bouwk/arch

stedeb.

functie complex object

Ede (Bennekom), Ermelo, Putten,
Scherpenzeel, Voorst, Heerde

X

Grenspalen c a .

Nijkerk

X

X

X

Weqwii zers

Voorst

X

X

X

Waterwerken:
Bruggen

Apeldoorn, Eerbeek

Tolhuisjes

Gemalen

Sluizen c a .

X

X

X

Oldebroek, Voorst, Nijkerk, Putten,
Wageningen, Heerde

X

X

X

X

Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde

X

X

X

X

Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Elburg, Wageningen

X

Strategische werken:
X

Kazernes
Hattem, Wageningen

X

Gas, water, electriciteit;
Watertorens

o.a. Kootwijk, Ermelo (landgoed Oud Groevenbeek),
Harderwijk, Nijkerk, Hoenderloo
X

X

X

Transformatorhuisies

algemeen (in het byzonder Hattem, Ermelo)

X

X

X

Postkantoren

o.a. Apeldoorn, Beekbergen

X

X

X

Zendstations

Radio Kootwijk

X

X

X

Kazematten

X
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bouwk/arch

stedeb.

functie complex object

Maatschappelijke
voorzieningen:
Onderwijs

Apeldoorn (H.B.S., Gymnasium)

X

X

X

X

School en meesterswoninq

Gortel, Terwolde, Nunspeet

X

X

X

X

School, kerk en meesterswoning

Wapenveld

X

X

X

School en inrichting

Ermelo (A. v.d. Kraan)

X

X

X

Diversen

Harderwijk, Wageningen

X

Apeldoorn (diverse)
Algemeen (neogotische kerken, pastorieën,
kloosters, 20e eeuwse kerken)
Vaassen (Oosterhof)
Heerde, Nijkerkerveen, Voorst, Wageningen

X
X
X

Seminarie

Apeldoorn

Synagogen

Religie:
Kerken

Begraafplaatsen en
poortgebouwen

Gezondheidszorg:
Sanatoria

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

Hattem, Harderwijk, Elburg

X

X

Algemeen
Ermelo, Heerde, Bussloo, Voorst, Terwolde
joodse begraafplaatsen (Apeldoorn,
Nijkerkerveen, Wageningen)

X
X

Apeldoorn, Wageningen, Ermelo, Brummen,
Eerbeek, Harderwijk

X
X

X

X
X

X
X
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bouwk/arch
Psych. inrichtingen

Ermelo (Veldwijk)
Apeldoorn (Immendaal, Het Apeldoornse Bos,

X
X

stedeb.
X
X

functie complex object
X
X

X
XX

X

X

X

X

X

X

Apeldoorn

X

X

Apeldoorn (Chr. Wegerif)

X

X

X

o.a. Barneveld

X

X

X

o.a. Apeldoorn, Oldebroek

X

X

X

Apeldoorn (J.F. Metzelaar)

X

X

X

Apeldoorn

X

X

X

St. Joseph)
Kindertehuizen
Apeldoorn (Caesereastichting), Nunspeet
Weeshuizen
Apeldoorn, Nijkerk
Overige voorzieningen:
Bibliotheken
Bioscopen
Concertgebouwen
Gemeentehuizen
Gerechtsgebouwen
Wielerbanen
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Belangrijkste bouwstijlen 1850-1940, Veluwe
Neo-stijlen

benaming voor bouwstijlen die kenmerken van
vroegere stijlen opnieuw hanteren, bijv. Neoclassicisme, Neo-Gothiek, Neo-Renaissance. Naast
eclecticisme kenmerkend voor bouwstijlen in de 19e
eeuw.

Neo-Classicisme

bouwstijl die teruggrijpt op de Klassieken, in het
bijzonder de Griekse en Hellenistische kunst.
Periode 1750-1860

Neo-Gothiek

bouwstijl die teruggrijpt op de gotische bouwkunst
uit de Late Middeleeuwen. Periode 1850 - begin 20e
eeuw

Neo-Renaissance

bouwstijl die teruggrijpt op de Renaissance
bouwkunst (1530-1630). Periode eind 19e eeuw,
begin 20e eeuw. Architecten: o.a. J.A. Wijn

Eclecticisme

streven in de architectuur vormen van vroegere
stijlen met elkaar te combineren tot een nieuw
geheel. Naast de neo-stijlen kenmerkend voor
architectuuropvattingen in de 19e eeuw.

Jugendstil

architectuur die zich bedient van naturalistische,
florale of geometrische motieven. Reactie op neostijlen en eclecticisme. Periode 1900-1910.
Architect: Diehl.

Rationalisme

architectuur die gebruik van een eenvoudige,
ambachtelijke materialen nastreeft en eerlijkheid
in de constructie. Reactie op neo-stijlen en
eclecticisme. Periode 1895-1913. Architecten:
Berlage, De Bazel.

Amsterdamse School

architectuur die gekenmerkt wordt door een
plastische vormgeving middels gebruik van baksteen,
gietijzer, natuursteen. Parabool- en trapeziumvormen komen geregeld voor, alsmede torenachtige
bouwsels
op de hoeken. Periode
1913-1930.
Architecten Blaauw, gebr. Stuyvinga, Wegerif,
Luthmann.

Haagse School

architectuur waarin ordening van bouwmassa's
duidelijk uitkomt door de aanwezigheid van platte,
scherp naar voren springende horizontale en
verticale elementen. Invloed van Wright. Periode
1920-1930. Architecten: Wils, Fels, Heuvelink.
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Nieuwe Zakelijkheid

:

architectuur die onder invloed staat van moderne
techniek, mechanisatie (seriebouw, standardisatie,
collectivisme). Licht, lucht en ruimte dienen als
motto. Glas, staal, platte daken worden veelvuldig
toegepast. Periode 1925-1940.
Architecten: Dudok, Meerman.

Delftse School

:

architectuur die neigt naar het classicisme,
middels het streven naar een harmonische verhouding
tussen techniek en vorm. Gebruik van "eerlijke",
eenvoudige materialen als onderdeel van traditionele vormgeving. Toepassing Vlaamse gevel. Periode
1925-1953. Architecten: Cramer, Heineman, Van der
Steur.

- 56 -

GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN/BIBLIOTHEKEN/KAARTMATERIAAL

EN LITERATUUR

Archieven en bibliotheken
*
Rijksarchief in Gelderland
*
Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit der Beleidswetenschappen
*
Bibliotheken Provincie Gelderland
*
Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek

Afbeeldingen
*

Afbeelding 1

Kernen in het streekplangebied Veluwe

*

Afbeelding 2

Globale bodemkaart regio Veluwe

*

Afbeelding 3

Hoofdstructuur Veluwe (geomorfologie en afwatering)

*

Afbeelding 4

Belangrijke waterlopen regio Veluwe

*

Afbeelding 5

Hoogtelijnen regio Veluwe

*

Afbeelding 6

Globale structuur regio Veluwe

*

Afbeelding 7

*

Afbeelding 8

Regio Veluwe, bebouwing en infrastructuur,
situatie ca. 1870
Regio Veluwe, bebouwing en infrastructuur,
situatie ca. 1910

*

Afbeelding 9

Regio Veluwe, bebouwing en infrastructuur,
situatie ca. 1990

Kaartmateriaal
*
Bodemkaart 1:50.000, diverse jaargangen
*
Topografische Kaart 1:25.000 en 1:50.000, diverse jaargangen
*
Topografische en Militaire Kaart 1:25.000 en 1:50.000, 1850-1864
*
J. Kuijper, Gemeente-atlas van Nederland; Gelderland 1868, Leeuwarden,
1970
*
Historische Atlas Gelderland 1:25.000, 1989
*
Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland, Atlas van Nederland,
1984-1989
*
Topografische Atlas van Nederland 1:50.000, deel Veluwe

- 57 -

Literatuur
*

Bakker, F. en T. Bergstra, De Zuiderzeestoomtram, Schoorl, 1987

*

Deys, H.P., De Gelderse Vallei, Utrecht, 1988

*

De Noordwest-Veluwe. Een Welvaartsonderzoek. (Gezamenlijk rapport van
LEI en ETIG), Arnhem, 1953

*

Gemeenten Veluwe, Structuurplannen

*

Heidinga, H.A., Hedieval Settlement and Economy North of the Lover
Rhlne, Assen/Maastricht, 1987

*

Kok, J., Sporen door Apeldoorn, Kruiningen, 1991

*

Lommerse, P., De Rijkszaadeest in Stroe, Staatsbosbeheer, Utrecht,
1990

*

Meindersma, H. e.a. (red.) Jongere Bouwkunst In Overijssel 1840-1940,
Utrecht, 1985

*

Mörzer Bruijns e.a. (red.),
Landschappen, Utrecht, 1979

*

Provincie Gelderland, Het Landschapsbeeld van Gelderland, deelrapport
2 de Veluwe, Nijmegen, 1985

*

Provincie Gelderland, Rapport van de Commissie voor het Streekplan
van de Veluwe, Arnhem, 1938

*

Provincie
Gelderland,
Cultuurhistorisch
Gelderland, Nijmegen, 1987

*

Provincie Gelderland, Streekplan Veluwe, Arnhem, 1987

*

Romers, H., De Spoorwegarchitectuur in Nederland 1841-1938, Zutphen
1981

*

Steegh, A., Monumenten Atlas van Nederland,
Nederzettingen in kaart, Zutphen, 1985

*

Voorn, H. e.a., De papiermolens in de provincie Gelderland, alsmede
in Overijssel en Limburg, Haarlem, 1985

Oosterbeek, 1993
Stichting MIP-Gelderland
Oranjeweg 60
6861 BL OOSTERBEEK
tel. 085 - 336 236

Spectrum

Atlas

van

de Nederlandse

landschapsonderzoek

1100 Historische

