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Begrenzing van het plangebied 
 

 
Topografie en begrenzing van het plangebied Wenum-Wiesel.  
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Samenvatting 
Diverse vondsten van prehistorische gebruiksvoorwerpen laten zien dat de omgeving van Apeldoorn al 
vroeg door mensen is bezocht en bewoond. In de jaren 1958-1960 zijn in de omgeving van het 
plangebied gebruiksvoorwerpen gevonden van mensen van de Tjongercultuur, die hier aan het eind van 
de laatste ijstijd (ca 11.000 jaar geleden) hebben verbleven, en uit de middensteentijd (10.000-5000 jaar 
geleden). De grafheuvels op het Loo en bij Wiesel stammen uit de jonge steentijd en de bronstijd. Bij 
Wiesel en aan de noordkant van Apeldoorn zijn nederzettingssporen en gebruiksvoorwerpen uit de 
jonge steentijd en de ijzertijd gevonden. Mogelijk bevat de bodem van het gebied nog meer sporen van 
vroege bewoning. De dikke esdekken van de oude bouwlanden van Wenum, Het Loo en Wiesel bieden 
de grootste kans om relatief onaangetaste vindplaatsen aan te treffen.  
In de middeleeuwen ontstond geleidelijk het landschap van essen, groenlanden en heidevelden. Op 
enige afstand van de beken bouwde men de boerderijen en werden de akkers aangelegd. De akkers 
lagen in grotere complexen bijeen, zoals op de Wieselsche Enk en de Wenumsche Enk. De lagere 
gronden langs de beken en enkele broekbossen werden omgezet in weide en hooiland. Het eiken-
berkenbos op de hogere gronden degradeerde en veranderde in uitgestrekte heidevelden met hier en 
daar zandverstuivingen.  
Na 1500 vond een sterke industriële ontwikkeling plaats op de Veluwe. In het plangebied zijn maar liefst 
negen watermolens gebouwd. Beken zijn stroomopwaarts verlengd en sprengkoppen werden gegraven 
om meer grondwater aan te tappen om de molens langer te laten draaien. In het midden van de 
negentiende eeuw ondervonden de papier- en kopermolens veel concurrentie van fabrieken die met 
stoommachines werden aangedreven. De bedrijvigheid veranderde daardoor van karakter, onder meer 
door de stichting van wasserijen.  
Een belangrijke ontwikkeling in het plangebied was de aanleg van landgoederen en buitenplaatsen. Bij 
het vijftiende-eeuwse kasteel het Oude Loo werd omstreeks 1685 de nieuwe buitenplaats Het Loo 
aangelegd, het huidige Koninklijk Paleis. In de achttiende eeuw is het landgoed de Rotterdamse 
Kopermolen gesticht. In het begin van de twintigste eeuw kwamen enkele kleinere landgoederen tot 
stand bij Wiesel en Wenum.  
In de negentiende eeuw nam de bebossing op de heidevelden toe, zeker nadat de gemeenschappelijke 
markegronden werden verdeeld. Een ander deel van de gemeenschappelijk gebruikte gronden is 
omgezet in landbouwgrond. Daarnaast werd er geïnvesteerd in de infrastructuur, onder meer door de 
aanleg van het Apeldoornsch Kanaal en de lokaalspoorlijn Apeldoorn-Vaassen. 
De verharding van bestaande en de aanleg van nieuwe wegen zette door in de twintigste eeuw. De 
bebouwing breidde zich uit, vooral tussen Wenum en Apeldoorn, en er werden recreatieve 
voorzieningen aangelegd.  
 
Geconcludeerd kan worden dat het cultuurlandschap van het plangebied in verschillende perioden is 
opgebouwd, die allemaal hun eigen stempel op het gebied hebben gedrukt. De belangrijkste ‘tijdlagen’ 
zijn het natuurlijk substraat (reliëf, bodem, waterhuishouding), de prehistorie, de middeleeuwse 
ontginningen, de watermolens en sprengen, de landgoederen en buitenplaatsen, de ontginningen uit de 
negentiende eeuw en de ontwikkelingen in de twintigste eeuw. Diverse objecten en structuren 
illustreren de geschiedenis en verlenen het gebied zijn identiteit en cultuurhistorische betekenis. 
Bescherming hiervan is van belang voor de herkenbaarheid en de belevingswaarde. Voor het behoud 
van bestaande waardevolle elementen en structuren zijn in dit rapport aanbevelingen gedaan, zoals 
planologische bescherming van waardevolle elementen en nader onderzoek naar de cultuurhistorische 
betekenis van enkele gebouwen. Daarnaast wordt planologische bescherming aanbevolen voor de 
buurtschap Jonas en het dorpsgebied van Wenum, indien aanwijzing als beschermd dorpsgezicht niet 
mogelijk is. Tenslotte zou onderzocht moeten worden of het dal van de Wenumsche beek als geheel als 
beschermd landschapsgezicht kan worden aangewezen in het kader van de Natuurbeschermingswet.  
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Cascade van de Rotterdamse Kopermolen. 
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1. Inleiding 
In opdracht van de Gemeente Apeldoorn is een cultuurhistorische analyse opgesteld van het 
bestemmingsplangebied Wenum-Wiesel, ten noordwesten van de stad Apeldoorn. Het onderzoek 
behelsde het inventariseren en waarderen van de cultuurhistorisch waardevolle elementen, structuren 
en ensembles en het doen van aanbevelingen voor behoud en ontwikkeling. 
In het project is samengewerkt met Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis (BBA) en 
met VISTA landscape and urban design.  
 
Cultuurhistorie en landschap 
Cultuurhistorische elementen en structuren zijn belangrijke aspecten van stad en landschap. Ze dragen 
bij aan de herkenbaarheid, ze vormen oriëntatiepunten en ze dragen ertoe bij dat bewoners en 
bezoekers zich met een stad of een streek kunnen identificeren. In het laatste twee decennia is de 
maatschappelijke belangstelling voor cultuurhistorie en landschap en, in het verlengde daarvan, voor de 
identiteit en het eigen karakter van de dagelijkse leefomgeving sterk gegroeid. Deze belangstelling heeft 
onder meer geleid tot de nota Belvedere, die in 1999 door het rijk is uitgebracht. In deze nota wordt de 
nadruk gelegd op het tweesporenbeleid: enerzijds behoud van waardevolle cultuurhistorische aspecten, 
anderzijds ontwikkelingsgericht omgaan met het erfgoed. Cultuurhistorische waarden werden vroeger 
vooral gezien als een planologische sta-in-de-weg. Sinds het verschijnen van de nota Belvedere is 
echter het besef gegroeid dat het erfgoed boeiende mogelijkheden biedt voor het landschap van de 
toekomst. Het kan een bron van inspiratie vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit moet ook zijn 
weerslag vinden in het nieuwe monumentenbeleid, dat onlangs door het Rijk is voorgesteld. Het behoud 
en de bescherming van monumenten blijft een belangrijk doel, maar het monumentenstelsel wordt op 
een aantal belangrijke punten verbeterd (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 

• Monumentenzorg wordt onderdeel van ruimtelijke plannen. Er wordt niet meer alleen naar het 
monument gekeken, maar ook naar de omgeving van het monument. Daarbij gaat het om de 
zichtbare omgeving van een monument. Opdrachtgevers mogen dan bijvoorbeeld niet zomaar 
een torenflat bouwen naast een historische molen. Maar ook archeologische vindplaatsen 
moeten worden beschermd. Gemeenten worden verplicht om in bestemmingsplannen rekening 
te houden met al deze cultuurhistorische waarden. Dit moet al in een vroeg stadium gebeuren 
en niet meer achteraf nadat alle plannen al zijn gemaakt. 

• Het Rijk stimuleert de herbestemming van leegstaande rijksmonumenten. Kerken kunnen 
bijvoorbeeld worden ingericht als kantoor, oude kloosters kunnen worden omgebouwd tot 
appartementen. Hierdoor wordt leegstand en daarmee het verval voorkomen. Eigenaren 
kunnen subsidie krijgen om te onderzoeken welke mogelijkheden voor herbestemming haalbaar 
zijn. Daarnaast komt er een regeling om een monument wind- en waterdicht te houden. Deze is 
bedoeld om het leegstaande gebouw te beschermen gedurende de periode waarin plannen 
voor herbestemming worden ontwikkeld.  

• Het Rijk maakt het eigenaren makkelijker om een monument te onderhouden. Het aanvragen 
van subsidies wordt eenvoudiger en minder tijdrovend. Ook het aanvragen van een vergunning 
voor kleine ingrepen zal sneller verlopen. De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing 
over een vergunningsaanvraag. Op dit moment is die termijn nog 26 weken.  

• Burgers en maatschappelijke organisaties worden betrokken bij de monumentenzorg. Burgers 
kijken hier immers anders naar dan deskundigen. Ze letten meer op de belevingswaarde, de 
herinnering en/of de sociaal-economische waarde van een monument. 

De huidige inventarisatie kan een belangrijke bouwsteen zijn voor behoud en versterking van de 
cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten in de gemeentelijke (beleids)plannen, zoals het 
bestemmingsplan Wenum-Wiesel.  



Cultuurhistorische analyse Wenum-Wiesel 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 8

2. Ontstaan van het natuurlijke landschap 
Voor het ontstaan van het gebied van Wenum-Wiesel zijn de twee meest recente geologische perioden 
bepalend geweest: het pleistoceen, de periode van de ijstijden, en het holoceen, het huidige 
geologische tijdvak. 
 
Pleistoceen 
Voor de komst van het landijs stroomden de grote rivieren via het gebied van de huidige Veluwe naar 
het noordwesten. Er werd een dik pakket rivierafzettingen neergelegd, bestaande uit zand-, grind- en 
leemlagen. Tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien (circa 200.000 – 125.000 jaar geleden), breidde de 
Scandinavische ijskap zich tot ons land uit. Noord-Nederland werd toen bedekt door een enkele 
honderden meters dikke ijskap. Aan de randen van de ijskap gleden grote ijsmassa’s of ijstongen naar 
het zuiden. Een van die ijstongen drong het huidige IJsseldal binnen, een andere schoof het gebied van 
de huidige Gelderse Vallei in. De ijstongen werkten als enorme bulldozers en stuwden de zand- en 
grindlagen uit de bodem op tot hoge heuvelruggen, die stuwwallen genoemd worden. Op deze manier 
zijn het ‘oerdal’ van de IJssel, de laagte van de Gelderse Vallei en de stuwwal van de Veluwe ontstaan. 
Door bodembewegingen over de permanent bevroren bodem en door smeltwater is aan de voet van de 
stuwwal veel materiaal afgezet (zogeheten fluvioglaciale afzettingen). Aan de randen van de stuwwal 
ontstonden dalen doordat beekjes zich insneden. Ook deze beekjes hebben in de lagere delen 
sediment afgezet. Het Apeldoorns Kanaal ligt ongeveer op de grens van de stuwwal en de lager 
gelegen gronden.  
De ijstijd werd gevolgd door een relatief warme periode, het Eemien (circa 125.000 – 70.000 jaar 
geleden), waarin het klimaat te vergelijken was met dat van tegenwoordig.  

Tijdens de meest recente ijstijd, 
het Weichselien (circa 70.000 – 
10.000 jaar geleden), bereikte 
het landijs ons land niet. Wel 
heerste er een zeer koud klimaat; 
zo was er een constant bevroren 
bodem (permafrost). Met deze 
kou was er weinig begroeiing, de 
wind had vrij spel en in het hele 
land werden zandlagen afgezet, 
de zogenaamde dekzanden. Dit 
zand is neergezet in duinen, 
kopjes en lage ruggen. Ook vond 
opnieuw insnijding door de beken 
plaats.  
 
Op de hoogtekaart van het gebied 
tussen Apeldoorn en Vaassen is te 
zien dat het plangebied op de 
overgang ligt van de hogere gronden 
van de Veluwse stuwwal in het 
westen en de laaggelegen 
broekgebieden in het oosten. 

 
 
Holoceen 
In het Holoceen, de huidige geologische periode die circa 10.000 jaar geleden begon, steeg de tempe-
ratuur en raakte het gebied begroeid met bos. In de beekdalen zijn zandige of leemhoudende gronden 
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afgezet. De belangrijkste reliëfvormen zijn door de mens bepaald. Door plaggenbemesting zijn de oude 
bouwlanden van de dorpen Wenum, Wiesel en Het Loo opgehoogd en kregen een bolle ligging. Op de 
hogere gronden vond intensieve beweiding plaats waardoor het oorspronkelijke eiken-berkenbos 
geleidelijk veranderde in uitgestrekte heidevelden. Het steken van plaggen leidde tot kale plekken waar 

de wind vrij spel had. Er ontstonden 
zandverstuivingen die uiteindelijk de akkers en 
weilanden dreigden te overstuiven. Om dit te 
voorkomen zijn stuifwallen aangelegd die dicht 
beplant werden en die het stuifzand moesten 
opvangen. De Zandhegge, de stuifwal langs de 
Wieselsche enk, is tot een spectaculaire hoogte 
uitgegroeid en steekt hier en daar meer dan 15 
meter boven de omgeving uit.  
 
De Zandhegge aan de noordwestkant van de 
Wieselsche Enk.  

 
 

 
Geomorfologische kaart. De gestuwde delen van de Veluwe liggen in het westen (rood), tussen deze hogere 
gronden en het Apeldoorns Kanaal bevindt zich een zwak glooiend gebied met zandruggen, doorsneden door 
beekdalen.  
 
De mens bracht bovendien veranderingen aan in het bekenstelsel. De beken leverden de energie voor 
de vele watermolens in het gebied. Om zoveel mogelijk water in de beek te krijgen werden de beken 
naar het westen toe verlengd en werden sprengkoppen gegraven. Hier en daar is de bedding van de 
beek verlegd of van kades voorzien, om de val van het water bij de molens zo groot mogelijk te laten 
worden. Hier wordt in het volgende hoofdstuk uitgebreid op ingegaan.  
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3. Bewoningsgeschiedenis tot omstreeks 1800 
 
3.1 Prehistorie  
De oudste menselijke gebruiksvoorwerpen die archeologen op de Veluwe hebben gevonden dateren 
van zo’n rond 300.000 jaar geleden, dus nog vóór de landijsbedekking. De lagen waarin deze 
voorwerpen voorkomen (het vroegere oppervlak) zijn door het landijs opgestuwd en verknepen. Ook 
nadat het landijs was gesmolten zal het gebied ongetwijfeld door groepen mensen zijn bezocht. Over 
deze eerste jagers-verzamelaars uit het paleolithicum, de oude steentijd, is verder echter weinig 
bekend. Van de jagers-verzamelaars uit het mesolithicum, de midden steentijd, zijn bij archeologisch 
onderzoek op de Veluwe stookplaatsen en hutkommen aangetroffen. Vanaf het neolithicum, de jonge 
steentijd, vestigen de eerste boeren zich in het gebied. Uit die tijd dateren ook de meer plaatsvaste 
nederzettingen en grafvelden. Het bekendst en meest tastbaar zijn hierbij de honderden grafheuvels die 
nog steeds op de Veluwe aanwezig zijn. Ook binnen Wenum-Wiesel liggen enkele grafheuvels, met een 
datering vanaf het laatneolithicum tot in de Romeinse tijd. Nederzettingssporen en gebruiksvoorwerpen 
uit deze tijd zijn bij Wiesel en aan de noordkant van Apeldoorn gevonden. De kans is groot dat in de 
ondergrond van Wenum-Wiesel nog veel meer, nog niet eerder aangetroffen, archeologische waarden 
verborgen liggen. 
 
 
3.2 Middeleeuwen en nieuwe tijd 
Het is nog niet duidelijk of het vertrek van de Romeinen grote gevolgen heeft gehad voor de regio. 
Vermoedelijk is het gebied, net als elders in Nederland, grotendeels ontvolkt geraakt. Een aanwijzing 
hiervoor is dat er op de Veluwe weinig prehistorische namen voorkomen, terwijl er veel dorpsnamen 
eindigen op –um (Wenum) en –loo (of daarvan afgeleid zijn, zoals Wiesel). Beide uitgangen worden 
gezien als vroegmiddeleeuws; -um is afgeleid van heem (huis), -loo duidt op een bosontginning. 
Apeldoorn en Vaassen worden al in vroegmiddeleeuwse bronnen genoemd.  
 
3.2.1 Het agrarische landschap 
De oude dorpen op de Veluwe liggen over het algemeen aan de randen van het Veluwemassief, op de 
overgang van hoge en lagere gronden. Een enkel dorpje ontstond in het centrale deel, maar uit 
archeologisch onderzoek van een nederzetting bij Kootwijk is gebleken dat de woonomstandigheden in 
de achtste en negende eeuw als gevolg van een drogere periode steeds ongunstiger werden. Men 
vestigde zich dus bij voorkeur op de wat vochtiger delen van de regio. Apeldoorn, ’t Loo, Wiesel en 
Vaassen liggen aan de voet van de stuwwal, Wenum en Jonas iets verder naar het oosten op 
dekzandruggen. 
Er was vroeger een sterke samenhang tussen het boerenbedrijf en het omringende landschap. De wijze 
waarop het land door de boeren werd gebruikt was afhankelijk van de terreinomstandigheden, zoals 
waterhuishouding en bodemvruchtbaarheid. De akkers lagen in complexen bijeen, dicht bij de 
boerderijen, op de flanken van de stuwwal en op plaatsen met een lemige bodem. De lagere delen 
werden gebruikt als weiland of hooiland. Onontgonnen gronden, zoals heidevelden, werden 
gemeenschappelijk gebruikt. Vanouds waren de boerenbedrijven gemengde bedrijven, waarbij de 
veeteelt in dienst stond van de akkerbouw. Het voedsel voor mens en dier werd geproduceerd op de 
akkers, de dieren leverden de mest die nodig was voor het op peil houden van de vruchtbaarheid van 
de akkers.  
De akkercomplexen worden hier enken genoemd: Wieselsche en Wenumsche Enk, Wanenk en 
Hafkampenk bij Jonas. Kampen of eenmansesjes komen over het algemeen op de Veluwe veel minder 
voor dan elders op de zandgronden, maar het plangebied vormt hierop een uitzondering. Ten zuiden 
van de Wieselsche Enk ligt een mooi bewaard gebleven kampenlandschap met kleine akkers en 
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graslandpercelen, vaak omzoomd door houtopstanden. Ook bij Wenum bevinden zich verschillende 
kampen, zoals de Molenkamp aan de Grift.  
 

 
Detail van de ‘Caart der limitten van de Hooge en Vrije Heerlijckhijdt van Het Loo’, gemaakt door landmeter Willem 
Leenen in 1762. De landbouwgronden van Jonas, Wiesel en Wenum en de buitenplaats Het Loo liggen als 
‘cultuureilanden’ te midden van de woeste gronden. Bos ontbrak vrijwel geheel: alleen de grote stuifwal van Wiesel 
en de hogere gronden ten westen van het huidige plangebied waren bebost. Bron: Aardoom, 1989. 
 
De bodem van de oude bouwlanden bestaat uit enkeerdgronden. Deze zijn ontstaan door eeuwenlange 
bemesting met potstalmest, die vermengd werd met heideplaggen, grasplaggen of bosstrooisel. Door 
het opbrengen van zoveel organische bestanddelen ontstond er een donkere bouwvoor en kregen de 
enken een enigszins bolle ligging. Wanneer het opgebrachte dek meer dan 50 cm dik is, worden ze 
door bodemkundigen tot de enkeerdgronden gerekend. Wanneer het opgebrachte dek minder dan 50 
cm dik is, wordt er gesproken van laarpodzolgronden.  
De Wenumsche Enk is een mooi voorbeeld van een uitgestrekt, open bouwlandcomplex met een 
enigszins bolle ligging. De enk van Wiesel wijkt hier van af. Al op de kadasterkaart van ca 1830 bestond 
de enk uit een afwisseling van akkers, grasland en bospercelen. Sommige akkers waren omgeven door 



Cultuurhistorische analyse Wenum-Wiesel 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 12

begroeide wallen. De enk van de oude buurtschap Het Loo is niet meer als zodanig te herkennen. 
Delen ervan zijn bebouwd, andere delen zijn opgenomen in het park van de historische buitenplaats Het 
Loo. De enk van de buurtschap Jonas, ook wel de Hafkampenk genoemd, ligt grotendeels buiten het 
plangebied; hetzelfde geldt voor de Wanenk ten zuiden van Vaassen.  
Grote delen van Wenum waren vroeger eigendom van het Utrechtse Kapittel van St.-Marie. In 1708 zijn 
deze goederen opgemeten en gekarteerd door landmeter J. van Broeckhuysen. De kaarten geven een 
mooi beeld van de percelering van de enk: smalle strookvormige percelen die in blokken bijeen lagen.  
 

 
Kaart uit 1708 van een deel van de Wenumsche Enk: het gebied Oldekampe ten westen van de Oude Zwolseweg. 
Bron: Utrechts Archief, nr 415. Kaartboek van de tiendenblokken onder Apeldoorn, 18 tekeningen door J. van 
Broeckhuysen, 1708.  
 
De schapen liet men grazen op de gemeenschappelijke heidevelden. Diverse wegen en paden werden 
als veedrift gebruikt. Vaak waren deze omgeven door dichte begroeiing, soms op wallen, om te 
voorkomen dat de dieren op de akkers kwamen. Vooral bij Wiesel zijn tal van wegen omgeven door 
opgaande begroeiing. De heidevelden werden ook gebruikt voor het steken van heideplaggen. Door het 
afplaggen konden zandverstuivingen ontstaan die soms zo omvangrijk werden dat ze de akkers gingen 
bedreigen. Om te voorkomen dat de akkers onderstoven legde men wallen aan, die werden beplant met 
hakhout. Rondom de enk van Wiesel ligt de imposante stuifwal De Zandhegge. Ook kleinere stuifwallen 
komen in het gebied voor.  
 
Markegenootschappen en markeverdelingen 
De marken of markegenootschappen zijn in de late middeleeuwen opgericht om de woeste gronden – 
essentieel voor de landbouw in die tijd – te beschermen tegen nieuwkomers die zich daar wilden 
vestigen. De boerenbevolking in de dorpen en buurtschappen sloot zich aaneen in 
markegenootschappen of maalschappen om verdere ontginning van bossen en heidevelden tegen te 
gaan en om regels op te stellen voor het gebruik van de gemeenschappelijke gronden. Elke boer had 
een waardeel in de marke: een evenredig recht om plaggen te steken, bomen te kappen en vee te 
weiden op de gemeenschappelijke markegronden. Dit waren de slechtere graslanden, de heidevelden, 
de venen en de bossen. De markegronden waren heel belangrijk. Zij vormden aanvullende 
weidegronden voor het vee, dat onvoldoende voedsel kon vinden op de betere weilanden die wel 
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privébezit waren. Het grootvee liet men grazen op de groenlanden, de heide was het domein van de 
schapen. Het vee was een belangrijke mestleverancier voor de bouwlanden.  
Ook voor het gebruik van de bossen werden regels opgesteld. Dit heeft echter de achteruitgang van de 
bossen niet kunnen tegengaan. In de loop van de middeleeuwen is het bos vrijwel overal verdwenen 
om plaats te maken voor heidevelden en zandverstuivingen. Een uitzondering is het Wieselsche Bosch 
ten westen van het plangebied, waar oud loofbos aanwezig is.  
De markegenoten bemoeiden zich niet alleen met de zaken die de landbouw aangingen. De marke 
behartigde ook de buurtschapbelangen, zoals het onderhoud van wegen, waterlopen en bruggen en de 
brandweer.  
In het midden van de achttiende eeuw ontstond er een aandrang om de gemeenschappelijke 
markegronden te verdelen onder de belanghebbenden. Onder andere door de toename van de 
bevolking waren de prijzen van landbouwproducten gestegen. Uit economisch oogpunt was het daarom 
wenselijk dat er verbeteringen kwamen in de landbouw. De landbouwvernieuwers vonden dat de 
extensief gebruikte gemeenschappelijke gronden van de marken beter benut konden worden. Om dit te 
kunnen realiseren, zouden de gemene gronden privébezit moeten worden. Zij verwachtten dat wanneer 
de gronden in particulier bezit waren, de ontginning en de intensivering van het grondgebruik vanzelf 
zouden volgen.  
Tijdens de Franse tijd ging de overheid zich met de markeverdelingen bemoeien, om de ontginningen 
van de woeste gronden te bevorderen. In 1810 kwam er een wet die de markeverdelingen moest 
regelen, maar weinig marken gaven hieraan gehoor. De belangrijkste reden voor het in stand houden 
van de marken was het feit dat men de heidegronden nodig had voor het landbouwsysteem. De meeste 
markegronden zijn verdeeld aan het einde van de negentiende eeuw, toen de heidevelden geleidelijk 
hun economische betekenis verloren doordat de kunstmest zijn intrede deed. 
De marke van Wenum is verdeeld in 1862, Noord-Apeldoorn (waartoe het Loo behoorde) in 1911, 
Vaassen in 1907. Van Wiesel is niet bekend wanneer de verdeling heeft plaatsgevonden, vermoedelijk 
gebeurde dit aan het eind van de negentiende eeuw. Veel van de gemeenschappelijke gronden werden 
bebost, om hout te leveren voor de mijnen in Zuid-Limburg. Een ander deel van de heidevelden is 
omgezet in landbouwgrond.  

 
3.2.2 Beken en molens  
De vele beken van de Veluwe werden benut om watermolens aan te drijven. Al in de middeleeuwen 
werd waterkracht als energiebron gebruikt. De Wenumse molen bijvoorbeeld wordt al in de veertiende 
eeuw genoemd. Aanvankelijk ging het vooral om korenmolens, later kwamen er ook papiermolens, 
kopermolens, oliemolens en volmolens.  
In de zestiende eeuw vond er op de Veluwe een bescheiden industriële revolutie plaats. Door de 
uitvinding van de boekdrukkunst was de behoefte aan papier flink gestegen. Aan het eind van de 
zestiende eeuw verhuisden de belangrijkste papierproducenten van de Zaanstreek naar de Veluwe. 
Vele tientallen papiermolens verrezen hier, waarvoor tal van de circa 150 Veluwse beken werden 
aangepast door delen van de bedding te vergraven of door sprengen aan te leggen. Van de zestiende 
tot de achttiende eeuw was het Veluwse papier een begrip in Europa. Over de gehele Veluwe hebben 
waarschijnlijk ongeveer 200 watermolens gestaan; zeker driekwart hiervan is in gebruik geweest als 
papiermolen. 
Diverse kastelen, buitenplaatsen en steden hadden een watermolen. Sommige zijn gesloopt, vooral in 
de negentiende eeuw, maar andere zijn bewaard gebleven of laten door de molengebouwen zien waar 
de watermolen vroeger heeft gestaan. De watervoorziening van de molens was in het verleden vaak 
een probleem. In de winter en het vroege voorjaar voerden de beken voldoende water, maar in de loop 
van het voorjaar werd de aanvoer van water in de kleinere beken minder en had de molenaar moeite 
om zijn molen draaiende te houden. Er werd een waterbuffer aangelegd in de vorm van een molenvijver 
of wijer waarmee korte droge perioden overbrugd konden worden. In de Veluwe zijn veel molenbeken 
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verlengd door ze verder in het zand in te graven, waardoor er meer kwelwater naar de beek stroomde. 
Deze verlengde beken worden sprengen genoemd. Het begin van zo’n beek, vaak in de vorm van een 
ronde kom, heet een sprengkop. Ook in de benedenloop van een beek zijn werken uitgevoerd. Het was 
namelijk van belang een flink hoogteverschil te hebben bij de molen, opdat men bovenslagraden kon 
gebruiken bij de molens. Bovenslagmolens hadden een veel grotere capaciteit dan onderslagmolens, 
waarvan het rad aan de onderkant in de beek hangt. Om de beek op voldoende hoogte te houden werd 
de benedenloop verlegd of opgehoogd (dit noemen we een ‘opgeleide’ beek). De bedding van de beek 
werd met behulp van leem waterdicht gemaakt, zodat er zo weinig mogelijk water weglekte in de 
zandbodem.  
.  

 
Schematische tekening van een 
sprengenbeek. De bovenloop van de beek 
werd verlengd en zover in het zandmassief 
ingegraven, dat het grondwaterniveau bij de 
sprengkop werd aangesneden en de beek 
door extra water werd gevoed. In de 
benedenloop werden dijkjes aangelegd om het 
water vast te houden. Vaak werd de bedding 
van de beek met leem bedekt om te 
voorkomen dat het beekwater door de zandige 
bodem weglekte. Soms werd het beeklichaam 
in de benedenloop zelfs verhoogd aangelegd, 
om ervoor te zorgen dat het water voldoende 
hoogte had als het bij de molen aankwam.  
Bron: Heslinga e.a., 1985. 
 
 
 

We kennen drie toepassingen waarvoor sprengen zijn aangelegd. In de eerste plaats om molens aan te 
drijven. Dit zien we vooral op plaatsen waar relatief grote hoogteverschillen aanwezig zijn: aan de 
randen van de Veluwe. In de tweede plaats werden sprengen gebruikt door wasserijen en blekerijen. 
Het schone kwelwater uit de achterliggende zandmassieven was buitengewoon geschikt om de vuile 
was uit de ruime omgeving te doen. In de derde plaats werden sprengen aangelegd om landgoederen, 
buitenplaatsen en parken te verfraaien met waterpartijen en fonteinen. De vele sprengen in het 
Paleispark van Het Loo zijn voor dit doel benut. 
In de negentiende eeuw kwam er een eind aan de papiermolens op de Veluwe. De papierindustrie werd 
geconcentreerd en voor de fabricage ging men over op machines. De papierfabriek in Renkum en de 
papier- en kartonindustrie in Apeldoorn vormen de hedendaagse voortzetting van deze vroeger zo 
belangrijke bedrijfstak. 
 
Beken en molens in het onderzoeksgebied 
De beken stromen van west naar oost door het gebied en monden uit in de Grift of het Apeldoorns 
Kanaal. Vroeger kwamen deze beken uit in een moerassig broekgebied ten westen van het huidige 
Apeldoorns Kanaal. In de middeleeuwen, vermoedelijk in de dertiende eeuw, is de Grift gegraven. Deze 
wetering voerde het water van de beken af naar het noorden, bij Hattem werd het in de IJssel geloosd. 
Van noord naar zuid komen in het plangebied de volgende beken voor: Geelmolense Beek of Dorpse 
Beek, Egelbeek, Wenumse Beek, Papegaaibeek en Koningsbeek.  
 
De Geelmolense Beek of Dorpse Beek loopt voor een klein gedeelte door het gebied. De beek wordt 
gevoed door verschillende sprengkoppen ten westen van Vaassen. Er stonden diverse molens op de 
beek, waaronder de Dorper Molen in Vaassen (oudste vermelding 1559). Verder stroomafwaarts stond 
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een molen bij het huis De Hafkamp, in de huidige buurtschap Jonas. Deze molen is gebouwd in 1568. 
In de Tachtigjarige Oorlog is de molen verwoest en niet herbouwd. De molenplaats is niet meer bekend. 
De Dorpse Beek mondt bij Jonas uit in de Grift.  
 

 
Uitmonding van de Dorpse Beek in de Grift. 
 
De Egelbeek is van oorsprong een natuurlijke beek. De beek ontspringt in een kwelgebied, het Korte 
Broek, ten zuidwesten van Vaassen. De beek stroomt langs de zuidkant van Vaassen en mondde 

vroeger uit in de Grift. In de 
twintigste eeuw werd de 
Egelbeek verlengd en via een 
aquaduct over de Grift 
heengevoerd om het Apeldoorns 
Kanaal van water te voorzien. 
Inmiddels is het aquaduct 
afgebroken en stroomt de beek 
weer uit in de Grift.  
 
Boerderij de Eendenkooi in Jonas. 
 
Door het geringe verval was de 
Egelbeek niet geschikt voor de 
bouw van molens. De beek 
voedde vroeger de eendenkooi 

ten zuiden van Jonas. De kooiplas met de vangarmen is op de kaart van De Man (1812) goed te 
herkennen. De kooi hoorde tot de Koninklijke domeinen en maakte deel uit van de heerlijkheid het Loo. 
Deze heerlijkheid vormde de basis van de latere gemeente Apeldoorn. Dit verklaart het ietwat vreemde 
verloop van de gemeentegrens bij Jonas. Aan de vroegere eendenkooi herinnert boerderij ‘de 
Eendenkooi’ in Jonas.  
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Aan de Wenumsche Beek hebben vroeger vijf watermolens gestaan. De bovenloop van de beek 
bestaat uit twee takken die ontspringen bij Wiesel. De noordelijke tak is de Meibeek die gevoed wordt 
door twee bronnen langs de Greutelseweg, waarvan er één een mooie sprengkop heeft, en enkele 
sprengkoppen bij de plek waar vroeger het landhuis Zandhegge stond. Aan deze loop stond de 
papiermolen van Huygens, gebouwd vóór 1753. Bij de molen is de beek opgeleid. Na 1850 is de molen 
veranderd in een wasserij. In 1939 zijn het molenhoofd en het molenrad gesloopt. Het gebouw is in 
1980 afgebroken. Ter plaatse van de molen herinnert een cascade aan de vroegere bedrijvigheid. De 
zuidelijke tak, ook wel Wieselsche Beek genoemd, ontspringt uit drie bronnen bij villa De Ploeg. De 
beek dreef de molen van Dijkgraaf aan, die zich bevond op de plek van het huidige restaurant De 
Sprengenhorst. Stroomopwaarts van de molenplaats is de beek over enkele honderden meters 
opgeleid. De papiermolen is vóór 1648 gebouwd. Omdat prins Willem V vreesde dat uitbreiding van de 
sprengkoppen ten koste zou gaan van de watertoevoer naar de fonteinen en cascades op Het Loo 
kocht hij de Dijkgraafsmolen in 1767. De molen is omstreeks 1870 afgebrand en herbouwd. Vanaf 1876 
was het een wasserij. In 1934 werd de molen afgebroken. Ten oosten van Sprengenhorst komen de 
Meibeek en de Wieselsche Beek bij elkaar en gaan verder als Wenumsche Beek.  

Iets verder stroomafwaarts stond een papiermolen uit 1627. In 1637 kwam er een tweede waterrad bij. 
Ze stonden bekend als de Pannekoeks molens, naar een van de eerste eigenaren. In 1753 zijn de 
molens omgebouwd tot kopermolen, onderdeel van landgoed de Rotterdamse Kopermolen. Er werd 
een grote stuwvijver aangelegd, die tevens onderdeel vormde van de landgoedaanleg (zie ook bij 5.3). 
Omstreeks 1835 is het bedrijf stilgelegd. In 1865 werd er een houtzagerij gevestigd, in 1873 gevolgd 
door een lucifersfabriek. In deze tijd is nog een extra vijver aangelegd, vermoedelijk om hout te wateren. 
De productie van lucifers werd in 1876 naar een andere plek verplaatst waarna alleen de houtzagerij 
overbleef. De molen is in 1934 afgebroken. De wijers en de grote cascade zijn bewaard gebleven.  

De wijer van de Wenumse Watermolen. Via het sluisje loopt een deel van het water naar de Papegaaibeek.  
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Op de plek waar de Oude Zwolseweg de Wenumsche Beek oversteekt (de brug dateert van 1798) staat 
de Wenumse Watermolen. Ten westen van de weg ligt een grote molenvijver. De oorspronkelijke 
Wenumse molen was een korenmolen die al genoemd wordt in 1313. In 1767 is de molen verbouwd tot 
kopermolen door Daniël de Jong, eigenaar van de Rotterdamse Kopermolen, die hier een tweede 
koperpletterij met drie raderen stichtte: De Nieuwe Molen. De Jong liet ook de brug over de beek 
aanleggen. Tevens werd de wijer vergroot. In het midden van de negentiende eeuw ondervonden de 
kopermolens teveel concurrentie van machinale koperpletterijen. De productie werd in 1858 gestaakt en 
de molen werd enkele keren verbouwd. In 1970 kocht de gemeente Apeldoorn de molen en 
restaureerde hem in 1976. In 1990 is een nieuw waterrad geïnstalleerd, zodat de molen weer 
maalvaardig is. Van het molengebouw is de voorgevel gerestaureerd. De achterzijde is het voormalige 
kopermolengebouw, een rechthoekig stenen gebouw met de lange zijde langs de beek, kenmerkend 
voor een kopermolen.  

 
Het molengebouw van de Wenumse watermolen.  
 
De laatste molen aan de Wenumsche Beek was de Papiermolen bij de Wildkamp. Deze molen is 
gebouwd in 1690. De molen stond even ten oosten van de Wildkampsweg, thans de Wildkamp 
genoemd. De molenplaats is nog te herkennen aan stobben van iepen. Iepen zijn vroeger veel bij de 
sprengenbeken geplant. Het hout gebruikte men voor het molenwerk. In de negentiende eeuw is de 
Wenumsche Beek verlengd en via een aquaduct over de Grift heengevoerd om het Apeldoorns Kanaal 
van water te voorzien.  

Van de Papegaaibeek bestond in de 19e eeuw slechts de huidige benedenloop, die mede gevoed werd 
uit de overloop van de wijer van de Wenumse watermolen (Nieuwe Molen). De bovenloop was een 
langgerekt moerassig kwelgebied. Later is deze strook tot de huidige beek vergraven. De 
Papegaaibeek mondde aanvankelijk uit in de Grift, maar werd net als de Egelbeek en de Wenumsche 
Beek in de negentiende eeuw via een aquaduct over de Grift heengevoerd. Tegenwoordig stroomt het 
water uit de beek langs het aquaduct en komt weer uit in de Grift. 



Cultuurhistorische analyse Wenum-Wiesel 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 18

 

 

 
Beken, sprengkoppen en molenplaatsen in het onderzoeksgebied. Bron: Menke e.a., 2007.  
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De Koningsbeek is een natuurlijke beek, die in de late middeleeuwen de grachten van kasteel het 
Oude Loo voedde. De beek werd omstreeks 1517 
verlegd om te dienen als molenbeek; de oude 
bedding is vóór 1550 gedempt. Er stonden vier 
molens op de beek. De geschiedenis van de 
molens begint in 1517, toen Johan Bentinck van de 
hertog van Gelre toestemming kreeg om op de 
beek bij zijn huis ‘t Loe’ een watermolen te 
bouwen. De molen werd gebruikt als koren-, olie- 
en runmolen. Vermoedelijk zijn toen ook de Oude 
Sprengen gegraven. In de zeventiende eeuw zijn 
verder stroomafwaarts de Bovenste, Middelste en 
Onderste Papiermolen gebouwd.  

Een van de Paraplusprengen op Het Loo. 

De molenbeek veranderde volkomen van karakter 
door de aanleg van het ‘Nieuwe Huis Loo’ met de 
grote tuinen in 1685. Voor de tuinaanleg liet 
koning-stadhouder Willem III de korenmolen op het 
Loo afbreken en herbouwen tegenover de 
Onderste Papiermolen (bij Veldhuizen aan de 
Grift); de nieuwe korenmolen heette ook wel de 
Stadhoudersmolen. De wijer van de afgebroken 
molen (de Hoge Vijver direct ten westen van 
kasteel Het Oude Loo) werd vergraven en van 

hoge dijken voorzien om de waterstand op te voeren. Extra sprengen werden gegraven om de 
watertoevoer te vergroten: de Concordiasprengen en de Paraplusprengen. Met het water van de Hoge 
Vijver konden fonteinen in de Benedentuin tot 2 meter hoogte spuiten.  

Door de tuinaanleg kwamen de Bovenste en Middelste papiermolens zonder water te zitten. Beide zijn 
omstreeks 1685 afgebroken. Bij de plek waar de Middelste Molen had gestaan legde men omstreeks 
1697 zes visvijvers aan (de voorgangers van de huidige twee Veldvijvers). Opvallend is dat het water 
van de visvijvers vanaf 1723 opnieuw werd gebruikt om een papiermolen aan te drijven. De molen stond 
bij de huidige Zwolseweg, dicht bij de plek waar eerder de Middelste Papiermolen had gestaan. De 
nieuwe molen heeft bestaan tot 1865. Ook de Onderste Papiermolen kwam in de problemen. Willem III 
kocht de molen in 1700 en liet hem slopen.  

Een deel van het water van de Koningsbeek werd dus gebruikt voor de waterwerken in de tuinen en 
voor voeding van de visvijvers. Tegenwoordig wordt een deel van dit water naar de Veldvijvers geleid, 
waar het via een waterval in uitstroomt. Het andere deel gaat naar de slotgracht van het Oude Loo en 
voedt vervolgens de waterpartijen van Paleis Het Loo. Net voor de paleistuin voegt zich hier een 
sprengenbeekje, De Witte Graaf, bij. Het water van Paleis Het Loo verenigt zich met de overloop van de 
Veldvijvers en stroomt verder langs Casa Bonita en industrieterrein Stadhoudersmolen naar de Grift. 
Van de vroegere molenplaatsen is niets meer te zien.  

De Nieuwe Sprengen zijn aangelegd in de eerste helft van de negentiende eeuw en maken deel uit van 
de landschappelijke aanleg van het Paleispark, waarmee aan het eind van de achttiende eeuw al een 
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begin was gemaakt. Het water van de Nieuwe Sprengen loopt door een kanaal naar de Veldvijvers en 
stroomt daar via een kunstmatige meander in uit.  
 

De waterloop tussen de Hoge Vijver en de Veldvijvers, aan de noordkant van de Koningstuin (boven) en de 
Koningsbeek ten zuiden van de Hogekampsweg, met de brug van de voormalige spoorlijn Apeldoorn-Vaassen 
(onder). 
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3.2.3 De buitenplaatsen  
De fraaie omgeving aan de rand van de Veluwe nodigde uit tot het stichten van buitenplaatsen. 
Absolute blikvanger is natuurlijk Het Loo, aangelegd in opdracht van Willem III, stadhouder van Holland, 
Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel en vanaf 1689 koning van Engeland, Schotland en Ierland.. 
Daarnaast liggen in het gebied de buitenplaats De Rotterdamse Kopermolen en enkele buitenplaatsen 
uit het begin van de twintigste eeuw.  
 
Buitenplaats Het Loo 
 

 
Het Loo omstreeks 1700. Ingekleurde ets die uitgegeven werd door Petrus Schenk. Bron: Elzenga (red), 1988.  
 
Het Oude Loo is een omgracht kasteel waarvan de oudste delen dateren van omstreeks 1440. 
Stadhouder Willem III kocht het kasteel en de omringende landerijen in 1684 en liet in de nabijheid een 
nieuwe buitenplaats bouwen, het huidige Koninklijk Paleis Het Loo (1685-'86, ontworpen door Jacob 
Roman). Voor het hoofdgebouw werd het laagste deel van het terrein gekozen, zodat men optimaal 
gebruik kon maken van de hoogteverschillen om de waterwerken in de tuinen aan te leggen. In het 
begin van de negentiende eeuw werd het paleis door koning Lodewijk Napoleon gebruikt als 
zomerverblijf. Hij liet het complex pleisteren en het park omvormen in landschapsstijl. Bij een 
ingrijpende restauratie in de jaren 1977-’84 zijn het gebouw en een deel van de tuinen teruggebracht in 
de toestand van ca 1700.  

Het uitgestrekte park bij het paleis is ontworpen door Daniël Marot. Er werd aan de noordkant een 
zichtas aangelegd met een lengte van meer dan anderhalve kilometer, die zich bijna tot Wiesel 
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uitstrekte. Aan het eind van de zichtas stond een houten piramide, waarnaar de (later aangelegde) 
Houtentorenweg is genoemd. Langs deze zichtlaan werden de tuinen en vijvers aangelegd in de 
geometrische stijl van die tijd. De aanwezige hoogteverschillen werden benut om het water uit de 
Koningsbeek in de Hoge Vijver te verzamelen en vandaar de fonteinen in de vijvers van de benedentuin 
te voeden. De Hoge Vijver was de wijer van de korenmolen op ’t Loo, die bij de tuinaanleg werd 
afgebroken. Voor de Koningssprong, de grote fontein in de boventuin, werd de lat hoger gelegd: deze 
moest de grootste fontein van Versailles overtreffen. Om de fontein dertien meter hoog te laten spuiten 
werden hooggelegen gronden in Assel en Orden gekocht, van waaruit een kilometerslange leiding naar 
Het Loo werd gelegd. Fonteinmaker Rogier van Cleef verzorgde de aanleg van de fonteinen.  

 

  
Het Loo op de kaart van De Man uit 1806.  
 
De Koningsbeek wordt gevoed door een aantal sprengenclusters. De belangrijkste hiervan zijn de Oude 
Sprengen (zestiende eeuw), de Concordiasprengen en de Paraplusprengen (zeventiende eeuw) die 
allemaal in het paleispark gelegen zijn. Door verlaging van het grondwater, als gevolg van 
drinkwaterwinning door Vitens aan de Amersfoortseweg, kwamen de sprengen droog te staan. Kleine 
grondwaterpompen zorgen ervoor dat ze weer water voeren. Als de waterwinning in de nabije toekomst 
wordt gereduceerd, is de verwachting dat de meeste sprengen zonder hulpmiddelen voldoende 
waterleverend zullen zijn. De Oude Sprengen bestaan uit zeven gedeeltelijk parallel lopende 
beektakken die vroeger veel water leverden. Deze sprengen staan al decennia droog en zullen – ook 
als de wateronttrekking wordt beëindigd – waarschijnlijk droog blijven. De Concordia- en 
Paraplusprengen voeden achtereenvolgens de Nieuwe Vijver of Forellenvijver (negentiende eeuw) en 
de Hoge Vijver of Beeldenvijver. Tussen beide vijvers, die met elkaar verbonden zijn door twee 
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beeklopen, is een hoogteverschil dat gebruikt wordt voor een waterval in de ene en fonteintjes in de 
andere beektak. De Hoge Vijver is het restant van een wijer die behoorde bij de Korenmolen op het 
Loo, de bovenste molenplaats op deze beek. Een deel van het water van de Hoge Vijver gaat door het 
‘Kanaal’, waarin het wordt opgeleid voor de waterval van de Hoge Veldvijver. De Veldvijvers worden 
mede gevoed door de Nieuw Sprengen. Vroeger werden de vijvers als visvijver gebruikt, zoals op de 
kaart van De Man nog te zien is. In de tijd van Koning Willem I zijn de zes visvijvers omgevormd tot 
twee landschappelijke vijvers.  
 
 
De tuinen van Het Loo (ontleend aan Oldenburger-Ebbers e.a., 1996).  
De tuinen en een deel van het park zijn aan het eind van de achttiende eeuw en in de negentiende 
eeuw in landschappelijke stijl veranderd. De tuinarchitecten die hiervoor werden ingeschakeld zijn P.W. 
Schonck (ca 1775), A. Dufour (1808) en J.P. Posth. Schonck was een tijdgenoot van J.G. Michael, die 
bijvoorbeeld omstreeks 1770 de tuinen van de buitenplaats Beeckestein bij Velsen omzette in 
landschapsstijl. Michael was een meester in het creëren van afwisselende wandelingen, maar hij 
behield daarbij oudere structuren uit eerdere perioden van de aanleg. In vergelijking met het werk van 
Michael was het plan dat Schonck in 1773 maakte voor de gronden rond het Oude en Nieuwe Loo 
bijzonder gedurfd en ongekend vooruitstrevend. Achter het paleis was een grote, grillig gevormde vijver 
gepland, die gevoed zou worden door de beek De Witte Graaf. Rondom de vijver kwamen grote 
gazons. De weide westelijk van het paleis en de ruimten rondom de paleisvleugels zouden volgens 
Schonck met veel heesterpartijen worden beplant, ook zouden hier een koepel en een bomencirkel 
komen. Heesters werden in die tijd aangeplant in bedden, voornamelijk aangelegd langs de paden om 
de wandeling te veraangenamen. Men noemde de heesterpartijen ook wel 'Engels hout', hetgeen 
duidde op fraai bloeiende heesters. In kwekerscatalogi uit die tijd ziet men ook wel 'Amerikaansche 
heesters' geadverteerd, die geschikt zijn voor 'Engelsche bloemperken' of 'Engelsche parterres'. De 
aanduiding 'Amerikaansch' betekent in dit geval exotisch en de aanduiding 'Engelsch' betekent 'met 
bloemen'. In het plan van Schonck werden heesters rondom het paleis en langs de wandelpaden 
voorgesteld. Ook rond het kasteel het Oude Loo zouden bloeiende heesters moeten komen, met op 
afstand van het gebouw een open park met veel solitaire bomen. In het noordwestelijke deel ontwierp of 
handhaafde Schonck een T-vormig formeel lanenstelsel, grenzend aan een plantage en een grote open 
weide achter de vijver. In deze weide, even oostelijk van de as, werd een beuk geplant, en in de as, 
midden in de weide, een bloemenrond. Ten noordoosten en ten oosten van het paleis kwamen opnieuw 
open ruimten met Engelse parterres en slingerende paden.  

Het ontwerp van Schonck is niet onmiddellijk uitgevoerd, want op de kaart van landmeter De Man uit 
1806 is een heel andere situatie getekend. De boventuin en de bossen rondom het Oude Loo waren 
toen wel verlandschappelijkt, min of meer volgens het plan van Schonck uit 1781, maar de tuin rondom 
het Oude Loo en de aanleg direct ten oosten en westen van het paleis is op genoemde kaart nog 
volgens de formele aanleg aanwezig. Ook de lange zichtlaan was nog in zijn geheel aanwezig. Het 
sterrenbos ten westen van de hoge vijver en het wildbos rondom de Willemstempel komen op de kaart 
van De Man voor en dateren waarschijnlijk van omstreeks 1750. Pas vanaf 1807, onder Lodewijk 
Napoleon, werd verder gewerkt aan de uitvoering van de plannen van Schonck. Uit een kaart van P. 
Broekhoven uit 1812, deels een opmeting en deels een ontwerp, blijkt de aanleg rondom het paleis en 
rondom het Oude Loo min of meer te zijn uitgevoerd volgens de plannen van Schonck, terwijl 
Broekhoven voorstelt de lanen te verlandschappelijken. Dit laatste is niet uitgevoerd. Het oude ontwerp 
van Schonck, zij het zonder de grote vijverpartij, werd uitgevoerd onder leiding van J.P. Posth, terwijl de 
Franse architect Dufour verantwoordelijk was voor het beplantingsplan. De afwisselende wandelingen 
door dichte bospartijen en over open weiden met weidse gezichten en bloeiende heesterpartijen zullen 
het beeld van de toenmalige aanleg bepaald hebben.  
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Wandelkaart van Het Loo, van Hermann Diekmann, topograaf en tekenaar, uit 1905.  
 
Bij de restauratie van het paleis in laat zeventiende-eeuwse staat, onder leiding van ir. J.B. baron van 
Asbeck, zijn de classicistische tuinen direct bij het huis gereconstrueerd. Architectuur en tuinarchitectuur 
vormden in de tijd van Willem III een hechte eenheid en huis en tuinen waren in samenhang ontworpen. 
Zeer in het oog vallend zijn de fonteinen, de watertrappen in de zijterrassen, de beeldhouwwerken en 
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de aardbol- en hemelbolfontein. De beneden- en boventuin zijn zeer afwisselend. De planten in de 
bloemranden staan, zoals gebruikelijk was in de zeventiende eeuw, expositiegewijs en los van elkaar. 
In die tijd waren er nog niet veel verschillende soorten sierplanten bekend, zodat elke plant afzonderlijk 
goed bekeken moest kunnen worden. Voor bezoekers uit de twintigste eeuw is het ook interessant de 
zeventiende-eeuwse plantvormen te bestuderen. 

Uitzicht vanaf het terras op de benedentuin (voorgrond) en de boventuin.  

Aan de zijkanten van het paleis liggen de Koningstuin en de Koninginnetuin. De loofgang of berceau in 
de Koninginnetuin zorgt voor koelte in de zomer en vanaf een bankje kan men alle planten goed 
bekijken. Hier zijn kuipplanten, onder andere citrusbomen, uitgestald die in de kas overwinteren, en 
verder planten in de bloemenranden, met zachte kleuren. De schelpengrot met twee fonteinen en een 
volière, die de doorgang vormt tussen de tuin en het huis, waren geliefde plekjes van koningin Mary. In 
de Koningstuin staan planten met oranje of blauwe bloemen, de heraldische kleuren van Oranje en 
Nassau.  

Achter de tuinen van Het Loo ligt het van oorsprong achttiende-eeuwse landschappelijke Paleispark. Dit 
vormt – samen met het Kroondomein Het Loo en het Staatsdomein Het Loo – de Koninklijke 
Houtvesterij Het Loo. Het bestaat uit bossen, vijvers en enkele open graslandpercelen en heidevelden 
met fraaie doorzichten en imposante bomen en boomgroepen. Uniek is het landschap van de sprengen 
in de strook ten oosten van het Achterpad. Hier liggen de uitgebreide sprengenstelsels van de Oude 
Sprengen, Nieuwe Sprengen, Paraplusprengen en Concordiasprengen. Elk stelsel bestaat uit enkele 
naast elkaar gelegen sprengkoppen, waarvan diep ingegraven sprengbeken naar ingenieuze 
verzamelkanalen op verschillende niveaus lopen. Het Paleispark is in verschillende fasen tot stand 
gekomen en bevat elementen uit verschillende perioden van aanleg. De lange rechte lanen, zoals de 
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Koningslaan, en het sterrenbos horen bij de oorspronkelijke aanleg van rond 1700. Uit de tijd dat het 
park in landschapsstijl werd omgevormd stammen de vele rondlopende paden, het hertenkamp aan de 
Koningslaan, de Ronde Vijver en de twee Veldvijvers, waaraan een badhuis en een theehuis, 
respectievelijk uit 1856 en 1874 staan. Verder liggen er in het uitgestrekte park diverse bijzondere 
objecten, zoals de omstreeks 1830 uit houten stammetjes gebouwde Willemstempel, de hut Bylandt’s 
Rust, waarvan de wanden uit heidetakken bestaan en die met riet gedekt is, een klein schuilhutje De 
Paraplu bij een van de Paraplusprengen, een schietbaan met huisje, en boerderijen. Bijzonder is ook 
het houten paviljoen van koningin Wilhelmina. Het bos achter de Koninklijke stallen is het oudste 
douglasbos van Nederland met bomen van omstreeks 1880. De eerste douglasspar in Nederland is hier 
geplant in 1876 door prins Alexander, zoon van Koning Willem III.  

De Koningslaan met aan het eind de houtvesterswoning.  

In het park is, in de vorm van een wandelpad op een laag en recht dijkje, nog het restant van de 
zeventiende-eeuwse hoofdas terug te vinden, die in het verlengde ligt van de centrale as van de 
gereconstrueerde tuin. Het westelijk deel van het park, het zogenaamde 'Achterpark', bestond tot 
omstreeks 1850 uit heide en werd pas daarna met voornamelijk naaldhout beplant. Hier liggen enkele, 
omstreeks I850 in het kader van de werkverschaffing, opgeworpen hoogten: de ‘forten’ Java, Wiessel 
en Frederik Hendrik (buiten het plangebied). In 1910 ontwierp R.M.A.O. Schulz een plan voor de 
orngeving van de nieuwe stallen. In het park direct rondom het Kasteel Het Oude Loo ligt een 
omstreeks 1925 aangeplant doolhof. 

Omstreeks 1900 is het paleispark uitgebreid met een deel van de Wieselsche Heide, waar het Prins 
Hendrikpark is aangelegd. Voordien waren hier het kampement van scherpschutters en een aantal 
schietbanen. Het bestaat grotendeels uit naaldbos. Het rationele patroon van bospaden wordt 
doorbroken door een gebogen wandelpad dat langs een kleine vijver en de Rengersbank voert. In het 
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bos liggen de ‘Vier Putten’. Thans bestaat het Prins Hendrikpark uit gemengd bos, bouwland en een 
grote plas die na 1970 is aangelegd.  

Kruispunt van paden in het sterrenbos. 

De Koninklijke stallen. 
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Rotterdamse Kopermolen 

 
Buitenplaats de Rotterdamse Kopermolen.  
Bron: http://hdebie45.deds.nl/Genea/Egodoc-dJ/Kopermolen/De%20Kopermolen-inleiding.html 
 
Buitenplaats de Rotterdamse Koper-
molen is ontstaan in de achttiende 
eeuw. In 1753 kocht de Rotterdamse 
koperhandelaar Daniel Danielzoon de 
Jongh (1721-1796) de Pannekoek-
molens en de papiermolen op de 
Wildkamp. De molen op de Wildkamp 
is veertien jaar later weer verkocht.  
 
 
Buitenplaats de Rotterdamse Kopermolen 
met formele tuin langs de Zwolseweg en 
het landschapspark rondom de ca 1800 
gegraven nieuwe vijvers. Detail van een 
kaart van De Man uit 1806.  
 
 
De Pannekoekmolens werden omgebouwd tot kopermolen. De Jongh bouwde een eenvoudig 
buitenhuis op het terrein, aan de wijer, bestaande uit een koepel en twee zijkamers. Later zijn twee 
kleine vleugels toegevoegd. Ten oosten van het huis is een park in formele stijl aangelegd, met lanen 
en een klein sterrenbos langs de Zwolseweg. Na het overlijden van De Jongh werd zijn neef en 
naamgenoot eigenaar van de bezittingen. Hij breidde het buiten uit en liet een nieuwe vijver aanleggen. 
Rondom de nieuwe vijver verscheen een park in landschapsstijl.  
De kopermolen beëindigde haar activiteiten in het midden van de negentiende eeuw, daarna werden op 
het terrein een luciferfabriek en een houtzagerij gevestigd. In die tijd is een extra vijver aangelegd, 
waarschijnlijk om het hout te wateren voordat het gezaagd werd.  
In 1887 werd de buitenplaats verkocht en kreeg de naam Eikenhorst. Het landhuis is in 1916 gesloopt 
en vervangen door een huis dat dichter bij de Zwolseweg lag. Ook dit is inmiddels gesloopt, op de 
plaats is recent een nieuwe villa gebouwd. Volgens de website http://hdebie45.deds.nl/Genea/Egodoc-
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dJ/Kopermolen/De%20Kopermolen-inleiding.html zijn nog resten van het molengebouw aanwezig. 
Bewaard gebleven zijn het koetshuis uit 1803 en de boerderij uit 1728. Ook de grote cascade van de 
watermolen is nog aanwezig (zie pagina 3). 
Tijdens het onderzoek is het terrein van het landgoed niet bezocht, maar topografische kaarten en 
luchtfoto’s lijken er op te wijzen dat belangrijke delen van het landschapspark en wellicht ook elementen 
van het formele park nog aanwezig zijn.  
 

 
De boerderij uit 1726 op landgoed de Rotterdamse Kopermolen.  
 
Aurora, Zandhegge, De Ploeg en Wiesel 
Rond 1900 zijn nog enkele buitenplaatsen aangelegd. Ten zuiden van de Wenumse watermolen 
verscheen de buitenplaats Aurora, vermoedelijk aangelegd in opdracht van J.A. Oldenhof, die in 1908 
de wasserij Aurora kocht. In 1915 wordt de ‘Wasch-, Mangel- en Strijkinrichting Aurora’ genoemd. Op 
de topografische kaart van 1915 is hier een bos aangegeven met verschillende gebouwen en een 
landschappelijke aanleg. Het is ons niet bekend of er nog gebouwen uit die tijd bewaard zijn gebleven, 
en ook niet of er nog resten van de landschappelijke aanleg op het terrein aanwezig zijn.  
 

 
Toegangshek van Aurora.  
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Bij Wiesel waren twee buitenplaatsen, beide aan de Greutelseweg. De Zandhegge is gesticht door de 
eigenaar van de Apeldoornse nettenfabriek Von Zeppelin. Het rond 1900 gebouwde landhuis is door 
brand verwoest in de Tweede Wereldoorlog en niet meer opgebouwd. Aan de Greutelseweg staan de 
beide posten van het toegangshek met de naam van de buitenplaats. Het koetshuis werd verbouwd tot 
woonhuis van de jachtopziener en kreeg de naam ’t Jachthuis. Tot de buitenplaats behoorden ook het 
woonhuis Het Olde Loover (Greutelseweg 52) uit 1935 en een als woonhuis uitgevoerde boerderij, 
mogelijk met een oudere kern van de achttiende-eeuwse boerderij die hier vroeger stond.  
Landhuis De Ploeg is gebouwd in 1911 in opdracht van Louis Joseph Dobbelmann. Het ontwerp is van 
architect W. Willemsen, die ook de houten schuur ontwierp. Twee jaar later werd de stenen koestal 
gebouwd. Tot het landgoed behoorden bospercelen, landbouwgronden en houtsingels.  
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen De Zandhegge en De Ploeg in een hand. In 1977 is het grootste 
deel van de gronden overgedragen aan Het Gelders Landschap.  
 

 
Landhuis De Ploeg.  
 
Buitenplaats de Wiesel, Kopermolenweg 10, is in 1928 aangelegd ten noorden van de Rotterdamse 
Kopermolen. Het landhuis ligt aan de rand van het bosje langs de onvoltooide rijksweg en heeft een 
fraai uitzicht over de grote open ruimte ten oosten van het huis. Het landhuis is ontworpen door 
architect Chr. ten Tuynte. 
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4. Ontwikkeling vanaf 1800  
 
4.1 Veranderingen in het bodemgebruik 
 

 
Op de kaart van De Man (1806) zijn de uitgestrekte heidevelden ten noorden van Wenum en ten zuiden van Wenum 
en Wiesel te zien. De zichtlaan van Het Loo loopt diep in het Wieselsche Veld door en eindigde bij een houten 
piramide.  
 
Sinds 1800 is het oude cultuurlandschap van Wiesel en Wenum in ruimtelijk opzicht relatief weinig 
veranderd. Hetzelfde geldt voor het Paleispark. Grotere veranderingen hebben zich voorgedaan op de 
heidevelden. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw verloren de heidevelden hun functie voor 
de landbouw en werden verdeeld. Delen werden bebost, zoals het (noordelijke) Wieselsche Veld en het 
Prins Hendrikpark, andere delen zijn omgezet in landbouwgrond. De landbouw zelf veranderde ook. Het 
oude gemengde bedrijf verdween en de boeren gingen zich specialiseren, in enkele gevallen in de 
richting van de intensieve veehouderij. Veel akkers zijn omgezet in graslanden of worden gebruikt voor 
de verbouw van maïs. Sommige gronden zijn onttrokken aan de landbouw, ten faveure van 
woningbouw, bedrijvigheid, natuur of andere functies. In de Tweede Wereldoorlog legde de Heidemij 
langs de Grift ten zuiden van Jonas vier visvijvers aan, als een dependance van haar visvijvers aan de 
Nijmolense Beek te Emst. Het complex heette ‘De Poel’. Na beëindiging van dit bedrijf zijn de 
drooggelegde vijvers beplant met populieren. 
De ontginning van de heidevelden leidde in het noordelijke deel van het gebied, het Wieselsche Veld en 
het noordelijke Wenumsche Veld, tot een in Nederland veel voorkomend landschap met rechte wegen 
in een schaakbordpatroon, een rationele verkaveling en verspreid gelegen boerderijen. Veel wegen 



Cultuurhistorische analyse Wenum-Wiesel 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 32

werden beplant met berken. De heidevelden tussen Wenum en Apeldoorn kenden een andere 
ontwikkeling. Hier ontstond een dicht patroon van wegen waaraan kleine boeren en arbeiders zich 
vestigden. Geleidelijk verdichtte de bebouwing en vormde zich een aaneengesloten lintbebouwing van 
over het algemeen kleine woningen op relatief grote kavels.  
Apeldoorn maakte de afgelopen anderhalve eeuw een spectaculaire groei door. Het groeide uit van een 
dorp met nog geen duizend inwoners in 1840 tot ruim 155.000 in 2010, waarmee het de tweede stad 
van Gelderland is. Dit leidde in het plangebied tot een sterke toename van de bebouwing tussen 
Apeldoorn en Wenum, tot de bouw van villa’s, tot verbouwing van vrijkomende boerderijen en tot de 
bouw van vakantiehuisjes, zoals op het landgoed de Rotterdamse Kopermolen.  
 
4.2 Infrastructuur  
Vanouds was Apeldoorn een knooppunt van landwegen naar Arnhem, Amersfoort, Harderwijk, Elburg, 
Hattem, Deventer en Zutphen. Toen koning-stadhouder Willem III zich op Het Loo vestigde nam het 
belang van Apeldoorn als centrale plaats nog toe. Omstreeks 1800 waren de belangrijkste doorgaande 
routes in het plangebied de Amersfoortseweg, de voorganger van de huidige Zwolseweg en de weg van 
Apeldoorn via Wiesel naar Elspeet. Deze laatste route dateert al van voor 1600. Er lag ook een weg of 
jaagpad langs de Grift, volgens de kaart van De Man. Deze was waarschijnlijk niet van grote betekenis, 
want hij is niet aangegeven op de kaart van Kraijenhoff en in de historische wegenatlas van Horsten. In 
de Franse tijd zijn verschillende wegen verbeterd. In 1808-09 werd de Amersfoortseweg grotendeels 
nieuw aangelegd. Koning Lodewijk Napoleon maakte rond 1806 een begin met de verbetering van de 
Zwolseweg, die voor 1850 haar huidige tracé kreeg. Bij de brug van de Zwolseweg over de 
Wenumsche Beek, stroomafwaarts van de cascade zijn resten van metselwerk aangetroffen. Op 
historische kaarten is hier geen gebouw aangegeven, mogelijk hebben we hier te maken met de resten 
van een oude brug en heeft men de Zwolseweg ter plaatse iets naar het oosten verlegd. De Zwolseweg 
was al in de negentiende eeuw een belangrijkere verbindingsweg geworden dan de Oude Zwolse Weg. 
In de eerste helft van de negentiende eeuw is de Wieselse Weg rechtgetrokken en verhard en is de 
Elburgerweg aangelegd. In de tweede helft van de negentiende eeuw zijn tal van nieuwe wegen 
aangelegd in verband met de verdeling van de gemeenschappelijke markegronden en de ontginning 
van de heidevelden.  
Op enkele kleine wijzigingen na was het huidige wegenpatroon al in 1900 aanwezig. Uitzondering is de 
niet afgemaakte weg tussen Apeldoorn via Vaassen naar Heerde. In het kader van het Rijkswegenplan 
 

 
Het wegenpatroon omstreeks 1810 op de kaart van Kraijenhoff.  
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 H 
Doorgaande wegen in 1840 en 1890. 
 
van 1927 zou een snelweg (A 50) worden aangelegd tussen Apeldoorn en Hattem. In de jaren ’30 van 
de twintigste eeuw zijn gronden aangekocht en gereed gemaakt om de weg aan te leggen. De grond 
werd geëgaliseerd en er werden bermsloten en bermbeplanting aangebracht. Men stortte het 
zandlichaam voor een viaduct waar de Wieselse Kampweg de nieuwe weg moest oversteken. Verder is 
het niet gekomen: in de Tweede Wereldoorlog kwam het project stil te liggen. Na de oorlog werd de 
verbetering van de verbinding Apeldoorn-Zwolle pas weer in de jaren ’70 opgepakt, in het kader van het 
nieuwe Rijkswegenplan van 1968. De nieuwe weg kwam echter ten oosten van het Apeldoorns Kanaal 
te liggen. De restanten van het oude traject ten noorden van Apeldoorn zijn goed herkenbaar in het 
huidige landschap, aan het reliëf en aan de bomenrijen langs de geplande weg. 
 

 
Het tracé van de onvoltooide Rijksweg A 50 ten noorden van Wiesel.  
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Apeldoorns Kanaal 
Het Apeldoorns Kanaal is tot stand gekomen na een langdurige lobby door Veluwse bestuurders en 
industriëlen. Aanvankelijk was men van plan de Grift aan te passen en geschikt te maken voor grotere 
schepen. Dit leverde echter problemen op met de eigenaren van de vele watermolens op de Grift. 
Daarom werd besloten parallel aan de Grift een nieuw kanaal aan te leggen. De aanleg begon in 1825 
en in 1829 werd het 32 km lange kanaalgedeelte tussen Apeldoorn en Hattem geopend. Er lagen vijf 
houten schutsluizen in waar schepen van maximaal 50 ton door konden. De kleine haven van 
Apeldoorn bood plaats aan vijf schepen. Later, tussen 1858 en 1868, is het traject Apeldoorn-Dieren 
gegraven. Dit gedeelte, met een lengte van 23 km, was geschikt voor schepen tot 200 ton. Tien jaar 
later zijn de houten sluizen in het noordelijke deel vervangen door de huidige grotere, gemetselde 
sluizen. Geleidelijk werd ook het noordelijke deel verbreed en verdiept en uiteindelijk was het hele 
kanaal in de jaren ’30 van de vorige eeuw geschikt voor schepen van 200 ton. Behalve voor het 
vrachtverkeer van en naar Apeldoorn was het kanaal ook een alternatieve route voor kleine schepen in 
perioden dat de IJssel moeilijk bevaarbaar was. Het kanaal heeft belangrijk bijgedragen aan de groei 
van Apeldoorn in de tweede helft van de negentiende eeuw.  
 
In de Tweede Wereldoorlog is veel schade toegebracht aan sluizen en bruggen. In 1946 was het kanaal 
weer bevaarbaar. Inmiddels was echter gebleken dat het kanaal te klein was geworden voor de steeds 
grotere schepen. Er werden plannen gemaakt om het zuidelijke deel geschikt te maken voor schepen 
tot 600 ton. In Dieren is een nieuwe schutsluis gebouwd, maar van verdere aanpassingen is het niet 
gekomen. Nieuwe prognoses maakten duidelijk dat de economische baten niet op zouden wegen tegen 
de hoge kosten van de verruiming van de vaarweg. In 1962 is het noordelijke gedeelte afgesloten, in 
1972 volgde het zuidelijke deel. De beweegbare bruggen over het kanaal zijn vervangen door vaste.  
 
De aanleg van het kanaal ging gepaard met bijzondere waterstaatkundige problemen, waarvoor een 
oplossing moest worden gevonden. Bij Dieren begint het kanaal op een hoogte van ongeveer acht 
meter. In Apeldoorn ligt het kanaal op een hoogte van ongeveer twaalf meter, terwijl de uitmonding in 
de IJssel bij Hattem op een hoogte van minder dan een meter boven NAP ligt. En moesten dus diverse 
schutsluizen worden aangelegd, waaronder een bijzondere drietrapssluis in Dieren. Bovendien moesten 
er voorzieningen getroffen worden om de hoge kanaalvakken van water te voorzien, want elke keer als 
er geschut werd stroomde er water naar de lagere delen van het kanaal. Om het water aan te vullen 
werden enkele beken, die vroeger in de Grift uitstroomden, van aquaducten voorzien waardoor het 
water over de Grift werd gevoerd en in het kanaal terecht kwam. Dit is het geval bij de Wenumsche 
Beek, de Egelbeek (inmiddels afgebroken) en de Papegaaibeek. Ten zuiden van Apeldoorn werden 
zelfs twee nieuwe sprengbeken gegraven, de Vrijenbergerspreng en de Oosterhuizerspreng, om het 
kanaal van water te voorzien.  
 

  
Schutsluis nr. 2 in het Apeldoorns Kanaal, ten zuiden van het plangebied, en de bocht in het kanaal bij Jonas. 
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De spoorlijn Apeldoorn-Vaassen 
In 1877 werd de Koninklijke Nederlandsche Locaalspoorweg-Maatschappij (KNLM) opgericht. Een jaar 
eerder was de Oosterspoorweg (Amsterdam-Amersfoort-Apeldoorn-Zutphen) gereed gekomen en de 
KNLM legde zich toe op de aanleg van spoorlijnen vanuit Apeldoorn. In 1887 werd de lijn tussen 
Apeldoorn en Hattem in gebruik genomen. In Vaassen werd een station gebouwd, Wenum kreeg een 
halteplaats. Het personenvervoer werd gestaakt in 1950, daarna is de lijn nog een tijdlang gebruikt voor 
goederenvervoer. De laatste trein op het baanvak Apeldoorn-Heerde reed in 1972. Daarna zijn de rails 
opgebroken en werden delen van de lijn ingericht als fietspad. Bij Wenum is mooi te zien dat men de 
spoorlijn zo vlak mogelijk heeft aangelegd. In het dal van de Wenumsche Beek ligt een spoordijk, op  
de Wenumsche Enk is de lijn ongeveer een meter ingegraven.  

Spoordijk en spoorbrug in het dal van de Wenumsche Beek. 
 
 
4.3 Bedrijvigheid 
In de loop van de negentiende eeuw kregen de watermolens een andere functie. De papiermolens van 
Huygens en Dijkgraaf in Wiesel veranderden rond 1850 in wasserijen. De wasserijen zijn tot in de 
tweede helft van de twintigste eeuw in bedrijf gebleven. In het begin van de twintigste eeuw werden nog 
de wasserij Aurora en de wasserij aan de Wieselse Kampweg opgericht. De Rotterdamse Kopermolen 
bleef als zodanig in gebruik tot omstreeks 1835, daarna werd de molen ingericht als zaagmolen. De 
Wenumse watermolen werd in 1767 omgebouwd tot kopermolen, en in 1858 tot run- en korenmolen. De 
runmolen werd vervolgens omgebouwd voor de productie van Zwitserse kaas. Ook het bedrijfsgedeelte 
achter de molenaarswoning werd gebruikt voor de kaasfabricage. 
Toen de watermolen werd verbouwd tot kopermolen liet de molenaar aan de Marleweg een windmolen 
bouwen, de voorganger van de huidige. Deze molen ’t Haasje is in 1840 in Baambrugge gebouwd en is 
in 1914 in Wenum geplaatst.  
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Achter de watermolen, dicht bij de spoorlijn, staat een graanpakhuis uit ca 1870. Het gebouw wordt 
thans gebruikt door de plaatselijke voetbalvereniging. Overige vormen van bedrijvigheid zijn onder meer 
Hoenderpark Spoorzicht, een garagebedrijf uit 1940, Gerfa Tools aan de Papegaaiweg en de 
Nemeffabriek aan de Papegaaiweg. De Nederlandsche Meubelsloten Fabriek (Nemef) is opgericht in 
1921 en heeft zich vooral na de Tweede Wereldoorlog sterk uitgebreid. Uit de beginperiode dateren de 
dienstwoningen aan de Papegaaiweg (nummers 23-31), de machinekamer en enkele werkplaatsen.  
De bedrijvengids van Wenum-Wiesel van 2010 vermeldt maar liefst bijna 400 bedrijven! Het is 
interessant dat de bedrijvigheid zich vanouds heeft geconcentreerd bij de spoorlijn en de doorgaande 
wegen Oude Zwolseweg en Zwolseweg. Het Apeldoorns Kanaal heeft in het plangebied niet tot 
industriële activiteiten geleid.  
 

 
De oudste delen van het Nemefcomplex.  



Cultuurhistorische analyse Wenum-Wiesel 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 37

5. Landschapsanalyse 
 
 
5.1 Het plangebied als geheel 
Het plangebied maakt deel uit van de oostflank van de Veluwe. De bossen van het Kroondomein, delen 
van het Paleispark en de bossen van het noordelijke Wieselsche Veld behoren tot de terreinen die 
tijdens de landijsbedekking zijn opgestuwd en bereiken hoogten van meer dan 30 meter boven NAP. 
Verder naar het oosten ligt een licht glooiend zandlandschap dat is opgebouwd uit fluvioglaciale 
afzettingen en dekzand. Vanaf de hogere delen helt het landschap geleidelijk af in de richting van de 
IJssel.  
 

 
Kleinschalig cultuurlandschap bij Wenum. 
 
De beken zijn cruciaal geweest in de ontwikkeling van het landschap en hebben het landschap zowel in 
ruimtelijke als in functionele zin gestructureerd. Ze ontsprongen aan de rand van de stuwwal in natte 
terreinen waar kwelwater van de hogere gronden aan de oppervlakte kwam. De beken stroomden 
verder in oostelijke richting en mondden uit in de IJssel of verloren hun water in de uitgestrekte broek- 
en moerasgebieden ten oosten van het plangebied.  
Van nature had het gebied dus een sterke oost-west oriëntatie in de vorm van beekdalen en 
tussenliggende dekzandruggen. De mens heeft deze richting geaccentueerd door de beken te 
verlengen in westelijke richting en door langs de beken akkers en weilanden aan te leggen. Langs de 
Dorpse Beek (Vaassen en Jonas), de Wenumsche Beek (Wiesel en Wenum) en de Koningsbeek (het 
dorpje ‘t Loo) ontstonden zones oud cultuurland, die van elkaar gescheiden werden door uitgestrekte 
heidevelden. Aan de beken ontstond bedrijvigheid bij de watermolens en kwamen landgoederen en 
buitenplaatsen tot ontwikkeling. Daarnaast zijn elementen aangelegd met een duidelijke noord-
zuidrichting. De Grift is gegraven in de middeleeuwen om de laaggelegen broekgebieden te ontwateren. 
Hier werden de beken op aangesloten. De doorgaande wegen Oude Zwolseweg, Zwolseweg, het 
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De belangrijkste landschappelijke kenmerken van het plangebied als geheel.  
 
Apeldoorns Kanaal en de lokaalspoorlijn Apeldoorn-Zwolle passen ook in deze noord-zuid richting, net 
als het tracé van de niet gerealiseerde weg Apeldoorn-Vaassen-Heerde.  
Samenvattend kunnen we stellen dat het plangebied een sterke, grotendeels natuurlijke oost-west 
oriëntatie heeft met loodrecht daarop een door de mens aangebrachte noord-zuidrichting in de vorm 
van infrastructuurlijnen.  
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Huidige bossen, houtwallen, houtsingels en lanen. 
 
Het bodemgebruik en de maat van de ruimte hangen nauw samen met de terreingesteldheid en de 
historische ontwikkeling. Vanouds lagen de landbouwgronden in stroken parallel aan de beken. De 
vroegere heidevelden zijn ontgonnen en veranderd in landbouwgrond en bos, terwijl tussen Wenum en 
Apeldoorn een bijzondere ‘dorpse verstedelijking’ heeft plaatsgehad. Het noordelijke Wieselsche Veld 
en het Paleispark (met het Prins Hendrikpark) zijn vrijwel gesloten bosgebieden. Wiesel ligt hier tussen 
in als een zeer kleinschalige, vrijwel geheel door bos omzoomde enclave met een afwisseling van 
akkers, weilanden en bosjes. De verspreide bebouwing van Wiesel ligt verscholen in het groen. Verder 
naar het noordoosten worden de beslotenheid en kleinschaligheid geleidelijk minder, om ten westen 
van de voormalige spoorlijn over te gaan in een vrij open landschap met grote open ruimten.  
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Het open landschap ten zuiden van Jonas, met op de achtergrond de kerktoren van Vaassen.  
 
5.2 De deelgebieden 
Als we het plangebied nader gaan bekijken kunnen 
verschillende deelgebieden onderscheiden worden, die 
in historisch-landschappelijk opzicht duidelijk van 
elkaar verschillen. Van noord naar zuid zijn dat het 
gebied van Jonas aan de Dorpse Beek, het jonge 
heideontginningslandschap van het noordelijke 
Wieselsche en Wenumsche Veld, het oude 
cultuurlandschap van de dorpen Wiesel en Wenum, het 
jonge heideontginningslandschap van het zuidelijke 
Wenumsche Veld en het parklandschap van Het Loo. 
De historische buitenplaats Het Loo heeft het 
oorspronkelijke oude agrarische landschap van de 
buurtschap ’t Loo geheel overvleugeld.  
 
                           Wenum-Wiesel: deelgebieden.  
 
 
5.2.1 Deelgebied Jonas 
De buurtschap Jonas ligt op de plek waar de Dorpse Beek uitmondt in de Grift. Iets zuidelijker komt de 
Egelbeek uit in de Grift. Ten zuiden van de buurtschap lag een nat gebied, onderdeel van het 
Vaassensche Broek, waar zich ook de eendenkooi van Het Loo bevond. Deze werd al in 1699 
genoemd. Een dijkje langs de Dorpse Beek moest ervoor zorgen dat de boerderijen geen last hadden 
van het water uit het gebied De Poel rond de eendenkooi. Ten noorden van de buurtschap, buiten de 
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huidige gemeente, ligt de enk. De bebouwingsstructuur van Jonas is die van een esdorp, waarbij de 
boerderijen in een los verband gegroepeerd zijn. De merkwaardige structuur van het stratenpatroon van 
Jonas was in essentie al aanwezig in het begin van de negentiende eeuw, zoals te zien is op de kaart 
van De Man en op de netkaart van de Topographische en Militaire Kaart (TMK).  
 

 
Buurtschap Jonas op de kaart van De Man (ca 1810) en de netkaart van de TMK (ca 1840).  
 
In de zestiende eeuw stond er een watermolen bij de boerderij Hafkamp. In de Tachtigjarige Oorlog is 
deze verwoest en niet meer opgebouwd. De precieze locatie van de molen is niet bekend. Jonas wordt 
gekenmerkt door de losse structuur van de – voornamelijk agrarische – bebouwing en de rondlopende 
weg, die gedeeltelijk als dijk fungeerde. Tussen de Grift en het Apeldoorns Kanaal ligt een sluisje om 
het water uit het gebied ten noorden ervan te lozen op het kanaal. De eendenkooi en de kooihoeve 
behoorden vroeger bij de Heerlijkheid Het Loo. Deze heerlijkheid was de basis van de latere gemeente 
Apeldoorn. Dit is de reden dat de gemeente hier een uitstulping in noordelijke richting heeft.  
 

 Jonas.  
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5.2.2 Deelgebied noordelijke Wieselsche en Wenumsche Veld 
 

 
Het noordelijke Wieselsche en Wenumsche Veld op de topografische kaart van 1915.  
 
Tot het midden van de negentiende eeuw behoorden de heidevelden van het Wieselsche en 
Wenumsche Veld tot de gemeenschappelijke gronden van de marken Wiesel en Wenum. Een 
percelering ontbrak, en afgezien van de doorgaande wegen waren er op de heide slechts enkele paden 
aanwezig. In 1862 is de marke Wenum verdeeld. In de tweede helft van de negentiende eeuw is in het 
Wenumsche Veld een rationeel patroon van ontginningswegen en -paden aangelegd en veranderden 
grote delen van de heide geleidelijk in landbouwgrond. Aan de nieuwe wegen werden verspreid in het 
gebied boerderijen gebouwd. Boerderij Groenevelt is een van de oudste in dit deelgebied. Van de 
marke Wiesel is niet bekend wanneer de verdeling plaatsvond, vermoedelijk gebeurde dit aan het eind 
van de negentiende eeuw. Vanaf 1915 zijn langs de Elburgerweg enkele boerderijen gebouwd. Het 
grootste deel van het noordelijke Wieselsche Veld is bebost, waarbij veel oude paden zijn gehandhaafd.  
 

 
Boerderij Groenevelt (1908) met leilinden, Groeneveltweg 2 in Wenum.  
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In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn villa’s gebouwd, onder meer langs de Elburgerweg, en is 
een woonwagenkamp ingericht (De Haere).  
De percelering is – net als het wegenpatroon – rationeel; de landbouwgronden bestaan uit rechthoekige 
of blokvormige percelen. Het bodemgebruik is overwegend grasland, hier en daar komen akkers en 
boomkwekerijen voor. Van west naar oost verandert het gebied van een besloten bos via een 
kleinschalig landschap langs de Elburgerweg in een open landschap, met enkele opgaande bomen 
langs de wegen en op de erven van de boerderijen.  
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Heidemaatschappij een viertal visvijvers aangelegd langs de Grift, 
in het gebied De Poel. Inmiddels is deze activiteit al weer beëindigd en zijn de vroegere vijvers beplant 
met populierenbos. Thans wordt hier nieuwe natte natuur gecreëerd. Het water van de Egelbeek werd 
vroeger met een aquaduct over de Grift in het Apeldoorns Kanaal gebracht. Inmiddels is de 
benedenloop van de Egelbeek heringericht in het kader van natuurontwikkeling en stroomt het water uit 
in de Grift. Het oude aquaduct is afgebroken.  
 

 
In het kader van natuurontwikkeling is de benedenloop van de Egelbeek heringericht en heeft een licht kronkelend 
tracé gekregen.  
 
5.2.3 Deelgebied Wiesel en Wenum 
In een brede strook langs de Wenumsche Beek strekt zich het oude cultuurlandschap uit van de 
buurtschappen Wiesel en Wenum. De bewoning en ontginning van het gebied dateert van de 
middeleeuwen en geleidelijk nam de bevolking toe. In 1840 stonden er in Wiesel 38 huizen met 243 
inwoners, in Wenum 37 huizen met 256 inwoners.  
De landbouwgronden bij Wiesel waren uiterst kleinschalig. Het gebied bestond uit een mozaïek van 
graslanden, akkers, bossen en heideveldjes. De akkers, weilanden en wegen waren omgeven door 
houtwallen en elzensingels. De Wieselsche Enk was geen grote open ruimte, zoals meestal het geval 
was bij dorpsenken, maar ook hier was een kleinschalig patroon van akkers, graslanden en bosjes 
aanwezig. De enk wordt aan de west- en noordzijde omgeven door een brede en hoge stuifwal, die het 
stuifzand van de aangrenzende heidevelden moest invangen. Een duidelijke concentratie van 



Cultuurhistorische analyse Wenum-Wiesel 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 44

bebouwing was niet aanwezig, de huizen en boerderijen stonden verspreid in het gebied, met enkele 
clusters bij de voormalige papiermolens, die in het midden van de vorige eeuw zijn veranderd in 
wasserijen. Opmerkelijk is het dichte patroon van slingerende paden en wegen. Kenmerkend zijn ook 
de beide sprengenbeken met de talrijke sprengkoppen. De vroegere betekenis van de beken voor de 
watermolens is nog te zien aan de cascade bij de Huygens watermolen, de vijver bij de molen van 
Dijkgraaf (nu de Sprengenhorst) en de opgeleide delen van de beken.  
 

 
De buurtschappen Wiesel en Wenum op de topografische kaart van 1915. 
 
In het huidige landschap is het kleinschalige karakter goed bewaard gebleven, al is er in de loop van de 
vorige eeuw wel wat beplanting (bosjes en perceelrandbegroeiing) verdwenen. Het wegenpatroon is 
nauwelijks veranderd. Ook de bebouwing vertoont nog de oude, losse structuur. De Wieselse Kampweg 
is in de vorige eeuw aangelegd; hier zijn enkele nieuwe huizen gebouwd. Een nieuw element in het 

landschap is ook het tracé van de onvoltooide weg 
tussen Apeldoorn en Heerde, met het zandlichaam 
voor het viaduct op de plaats waar de Wieselse 
Kampweg de snelweg zou oversteken.  
 
Tussen Wiesel en Wenum ligt landgoed de 
Rotterdamse Kopermolen. Het landgoed is gesticht 
in de achttiende eeuw. De wijers van de 
watermolen, die de koperpletterij en de 
blaasbalgen aandreef, fungeerden tevens als 
onderdelen van het park. Het landhuis bestaat niet 
meer, maar het koetshuis (mogelijk uit 1803) en de 
boerderij uit 1728 zijn bewaard gebleven. Voor de 
wijers is de Wenumsche Beek opgeleid. Bij de 
cascade (zie pagina 6) valt het water ongeveer 
twee meter naar beneden.  
 
 
De landschappelijke vijver van landgoed de Rotterdamse 
Kopermolen. 
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Uit de kaart van De Man blijkt dat het landgoed de Rotterdamse Kopermolen deels in formele stijl en deels in 
landschapsstijl is aangelegd. Het landschappelijke gedeelte is nog grotendeels aanwezig. Of er ook nog delen van 
de formele aanleg bewaard zijn gebleven is niet bekend. Vermoedelijk is de huidige oprijlaan van Landgoed 
Eikenhorst, vanaf de Zwolseweg, hier onderdeel van.  
 
Tussen de Zwolseweg en de Oude Zwolseweg liggen weilanden in het natuurlijke beekdal van de 
Wenumsche Beek. Aan de noordkant worden ze begrensd door bospercelen, aan de zuidkant door 
uitgestrekte bedrijfspanden, onder andere van de Nemef. De beek zelf ligt niet op het laagste punt van 
het dal, maar is opgeleid om bij de Wenumsche Watermolen voldoende hoogteverschil te hebben om 
de molen te laten draaien.  
 
Ten zuiden van de Papegaaiweg ligt het bos van de buitenplaats Aurora. De wasserij Aurora werd in 
1908 gekocht door J.A. Oldenhof, die mogelijk ook de aanleg van de buitenplaats heeft gerealiseerd. In 
1915 wordt de ‘Wasch-, Mangel- en Strijkinrichting Aurora’ genoemd. Op de topografische kaart van 
1915 is hier een parkbos aangegeven met verschillende gebouwen en een landschappelijke aanleg. 
Het is ons niet bekend of er nog gebouwen uit die tijd bewaard zijn gebleven, en ook niet of er nog 
resten van de landschappelijke aanleg op het terrein aanwezig zijn.  
 

 Aurora op de kaart van 1915. 
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Het beekdal van de Wenumsche Beek ten westen van de watermolen. De beek is opgeleid en komt uit in de wijer 
met kaden aan de westkant van de Oude Zwolse Weg (foto boven). Via een overstort loopt een deel van het water 
het beekdal in en loopt via de oorspronkelijke bedding naar het oosten (foto onder).  
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Wenum is van oorsprong, net als Wiesel, een buurtschap zonder duidelijke bebouwingsconcentratie. De 
boerderijen liggen verspreid rondom de Wenumsche Enk, die min of meer begrensd wordt door de 
Ramsbrugweg en de Marleweg. Deze enk is een tamelijk grote open ruimte, doorsneden door wegen en 
de spoorlijn. Op de enk waren enkele percelen omgeven door houtwallen. Toen de watermolen van 
korenmolen werd verbouwd tot kopermolen liet de molenaar aan de Marleweg een windmolen bouwen, 
de voorganger van de huidige. Deze molen ’t Haasje is in 1840 in Baambrugge gebouwd en in 1914 op 
deze locatie geplaatst. Het bodemgebruik op de enk is grasland en bouwland. Een deel is in 1940 
ingericht als begraafplaats. 
De Wenumsche Enk ligt ten noorden van het beekdal van de Wenumsche Beek. In het beekdal vinden 
we nog steeds weilanden. Ten zuiden van de beek lag een kleiner complex bouwlanden, eveneens 
omgeven door enkele boerderijen. Deze bouwlanden zijn waarschijnlijk ontstaan als kampen, oude 
individuele ontginningen.  
 

 
De Wenumsche Enk bij korenmolen ’t Haasje.  
 
De Wenumse watermolen wordt al genoemd in stukken van 1313 en heeft een bewogen geschiedenis 
achter de rug. De molen is in 1767 omgebouwd tot kopermolen. In 1798 werd de wijer vergroot en is de 
brug in de Oude Zwolse Weg gebouwd. Iets ten zuiden van de molen staat het molenaarshuis met een 
bedrijfsgedeelte eraan vast gebouwd. Dit gedeelte is gebouwd in 1885 en diende als kaasfabriek. Bij dit 
gebouw staat een rosmolen, mogelijk uit dezelfde tijd.  
Achter de watermolen, dicht bij de spoorlijn, staat een graanpakhuis uit ca 1870 met verhoogde 
laadvloeren bij de westelijke deuren. Het gebouw wordt thans gebruikt door de plaatselijke 
voetbalvereniging. Overige vormen van bedrijvigheid zijn onder meer Hoenderpark Spoorzicht, en een 
garagebedrijf uit 1940.  
Ten oosten van het zuidelijke kampontginningen liggen graslanden en enkele boerderijen aan de 
Veldmatenweg. Ten noordoosten van de Wenumsche Enk ligt een grote kamp, die nu als De Molen 
bekend staat, naar een poldermolentje die hier nog staat. Op de kadasterkaart van ca 1830 zijn de 
boerderijen op deze kamp aangegeven als Dorenkamp en Elskamp. 
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5.2.4 Deelgebied zuidelijke Wenumsche Veld  
Ten zuiden van Wenum lag vroeger een uitgestrekt heideterrein dat grotendeels behoorde tot de marke 
Wenum.  
 

 
Het zuidelijke Wenumsche Veld op de topografische kaart van 1915.  
 
De heidevelden van de marke Wenum zijn in 1852 verdeeld. In 1872 waren alle wegen in het zuidelijke 
Wenumsche Veld aangelegd en de meeste percelen uitgezet. De eerste huizen waren toen al gebouwd 
aan de Wieselseweg, de Puinweg en de Zwolseweg. De kaart van 1915 laat nog een mozaïek zien van 
bouwlanden, weilanden, heidevelden en bosjes. In de loop van de twintigste eeuw is de bebouwing 
langs de wegen verder uitgebreid tot vrijwel aaneengesloten linten. Het huidige landschap wordt 
getypeerd door een afwisseling van bebouwing (woningen, bedrijfspanden en enkele villa’s), graslanden 
en bosjes. De bebouwing heeft geleidelijk de gehele ruimte langs de wegen opgevuld. Karakteristiek 
voor het gebied zijn de tamelijk kleine vrijstaande huizen op relatief grote kavels. Het resultaat is een 
bijzondere vormgeving en inrichting van een voormalig heideveld, die zeldzaam is in ons land.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenmerkende bebouwing aan de Zwolseweg: kleine huizen op grote percelen. 
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Wenum-Zuid is dus een spontaan gegroeide heidenederzetting waar weinig planning aan te grondslag 
ligt. Een uitzondering vormt een complex volkswoningsbouw, bestaande uit verspringende dubbele 
woonhuizen. De dertien dubbele huizen zijn gebouwd in de jaren ’20 van de vorige eeuw en beslaan de 
hoek van de Oude Zwolseweg en de Fluitersweg. Het complex verleent het gebied een bijzonder 
stedenbouwkundig accent doordat de huizen om en om verspringen en door het scheef geplaatste pand 
op de hoek. 
 

 
Verspringende woningen aan de Fluitersweg.  
 
Op de hoek van de Zwolseweg en de Wieselseweg is in 1908 het café gebouwd dat nu De Hamer heet. 
In 1956 is eveneens aan de Zwolseweg het kerkelijk centrum van de Pniël-kerk gesticht. 

 
 
De noordelijke zichtlaan van Het Loo, die zich vroeger tot diep in de 
heide uitstrekte, was al sinds ca 1820 in onbruik geraakt, maar is 
nog steeds voor een deel herkenbaar in het terrein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De noordelijke zichtlaan van Het Loo. 
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5.2.5 Het Loo 
Het deelgebied wordt vrijwel volledig ingenomen door het Paleispark en het Prins Hendrikpark. Het 
oude agrarische landschap van de buurtschap Het Loo is door de bouw van de grote buitenplaats en 
door de tuinaanleg geheel overvleugeld. Het in oorsprong vijftiende-eeuwse kasteel het Oude Loo is 
geïntegreerd in het park. Ten oosten van het Prins Hendrikpark ligt een kleine heideontginning, waarop 
vanaf ca 1880 kleine huizen zijn gebouwd in een onregelmatig patroon. Het Prins Hendrikpark heeft 
naast de prehistorische grafheuvels en de resten van het gebogen wandelpad met de kleine vijver geen 
grote cultuurhistorische betekenis.  
Het Paleispark is bij de restauratie van Het Loo voor een deel teruggebracht in de staat van omstreeks 
1700. Hierdoor is de eenheid tussen het paleis en de directe omgeving, destijds als één ensemble 
ontworpen, weer hersteld. De rest van het park heeft de landschappelijke aanleg van het eind van de 
achttiende en het begin van de negentiende eeuw behouden. Het park als geheel laat een boeiende 
combinatie zien van formele aanleg en landschapspark. De cultuurhistorische waarde van het park, met 
de vele historische gebouwen en de bijzondere aanleg, is buitengewoon groot. Een bijzonder aspect 
vormt het water. Op vernuftige wijze is het water gebruikt voor de fonteinen, vijvers en grachten van het 
Oude en het Nieuwe Loo. De vele sprengkoppen, verzamelkanalen, vijvers en watervallen geven een 
beeld van de rol die het water heeft gespeeld in de vormgeving en het functioneren van het park. Het 
Paleispark is in dit opzicht uniek in ons land.  
 

 
Deelgebied Het Loo op de huidige topografische kaart.  
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6. Waardering 
Bij de waardering van de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten kunnen we verschillende 
abstractieniveaus onderscheiden. Op het hoogste niveau is het plangebied als geheel en als onderdeel 
van een ruimere omgeving beoordeeld. Vervolgens is ‘ingezoomd’ op bijzondere gebieden of 
ensembles. Tenslotte zijn de cultuurhistorisch waardevolle objecten op een rij gezet.  
 

 
Sprengkop van de Meibeek, de noordelijke tak van de Wenumsche Beek. De beken zijn bepalend geweest voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied.  
 
6.1 Het plangebied als geheel 
Het plangebied vormt een waardevol overgangsgebied tussen de hoge gestuwde delen van de Veluwe 
en de laaggelegen voormalige broek- en moerasgebieden ten oosten van het Apeldoorns Kanaal. Het 
natuurlijke landschap heeft een sterke west-oost oriëntatie door de beekdalen en de zwak glooiende 
dekzandruggen. De beken ontsprongen aan de rand van de stuwwal in natte terreinen waar kwelwater 
van de hogere gronden aan de oppervlakte kwam. De beken stroomden verder in oostelijke richting en 
mondden uit in de IJssel of verloren hun water in de broek- en moerasgebieden in het oosten. De mens 
heeft ingespeeld op de natuurlijke terreingesteldheid door langs de beken akkers en weilanden aan te 
leggen. Langs de beken ontstonden zones oud cultuurland, die van elkaar gescheiden werden door 
uitgestrekte heidevelden. Daarnaast zijn elementen aangelegd met een duidelijke noord-zuidrichting, 
zoals de middeleeuwse Grift en het negentiende-eeuwse Apendoorns Kanaal. De doorgaande wegen 
Oude Zwolseweg, Zwolseweg en de lokaalspoorlijn Apeldoorn-Zwolle passen ook in deze noord-zuid 
richting, net als het tracé van de onvoltooide rijksweg Apeldoorn-Vaassen-Heerde.  
Het onderscheid tussen de landschapseenheden is weliswaar vervaagd, maar nog steeds herkenbaar 
aanwezig. Het goed bewaard gebleven oude cultuurlandschap van Wiesel en Wenum onderscheidt zich 
door de kleinschaligheid, het bebouwingspatroon en de kronkelende wegen duidelijk van de voormalige 
heidevelden die er ten noorden en zuiden van liggen. Deze herkenbaarheid verleent het gebied als 
geheel grote cultuurhistorische en landschappelijke betekenis.  
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De beken zijn van cruciale betekenis geweest in de ontwikkeling van het landschap. Ze hebben de 
inrichting en het bodemgebruik van het agrarische landschap bepaald. Daarnaast speelden ze een 
grote rol doordat ze de energie leverden voor de watermolens die al vanaf de veertiende eeuw in het 
gebied hebben gefunctioneerd. Om de waterkracht optimaal te benutten zijn omvangrijke 
werkzaamheden uitgevoerd. De beken werden in westelijke richting verlengd door sprengkoppen te 
graven. Delen van de beeklopen zijn verlegd of van kades voorzien om een zo groot mogelijk 
hoogteverschil bij de molens te realiseren. Molenvijvers zijn aangelegd om droge periodes te 
overbruggen. Bij de Rotterdamse Kopermolen werden de molenvijvers geïntegreerd in de aanleg van de 
buitenplaats. Heel bijzonder is ook de rol van het water op het Loo (zie hieronder).  
Sprengen, sprengkoppen en watermolens zijn kenmerkend voor de Veluwe. Ze getuigen van een 
bijzondere manier van omgaan met water die – voor zover bekend – alleen in Nederland voorkomt. Het 
bekenlandschap van de Veluwe heeft dus een belangrijke internationale betekenis. En als onderdeel 
hiervan is het bekenlandschap van het plangebied door zijn gaafheid en door de toepassingen in het 
verleden van bijzondere cultuurhistorische waarde.  
Een ander kenmerk van de Veluwe is de aanwezigheid van landgoederen en buitenplaatsen. Ook in dit 
opzicht is het plangebied rijk bedeeld. In de eerste plaats natuurlijk door het Loo, dat van internationale 
betekenis is. Daarnaast is het achttiende-eeuwse landgoed De Rotterdamse Kopermolen van grote 
cultuurhistorische waarde doordat elementen van een formele aanleg en delen van het landschapspark 
bewaard zijn gebleven. Rond de vorige eeuwwisseling zijn drie buitenplaatsen of kleine landgoederen 
ontstaan. Aurora in Wenum is aangelegd op voormalige heidevelden en past in het beeld van 
ontginningslandgoederen, die op veel plaatsen in ons land worden aangetroffen. Welvarende 
industriëlen kochten een deel van de gemeenschappelijke heidegronden en richtten het als buitenplaats 
in. Bij De Ploeg en Zandhegge in Wiesel ligt de situatie anders: deze zijn ontstaan op bestaande 
cultuurgronden. Dit is heel opmerkelijk omdat een dergelijke ontwikkeling weinig voorkomt.  
 
Samenvattend zijn de belangrijkste landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van het gebied 
als geheel: 

• De natuurlijke west-oost oriëntatie en de door de mens aangebrachte noord-zuid gerichte 
infrastructuurlijnen 

• De relatie tussen de natuurlijke terreingesteldheid en de inrichting en het gebruik door de mens, 
zoals dat in het bijzonder tot uiting komt in het onderscheid tussen het oude cultuurlandschap 
en de jonge heideontginningen 

• De beken met hun natuurlijke en vergraven delen, sprengkoppen, opgeleide delen, kaden, 
wijers, cascades, splitsingspunten, molenplaatsen en de Wenumse Watermolen 

• De landgoederen en buitenplaatsen. 
 
 
6.2 Ensembles 
 
De Wenumsche Beek 
De Wenumsche Beek bezit alle kenmerken van een Veluwse sprengenbeek. De beide bovenlopen 
ontspringen in het kleinschalige landschap aan de westkant van Wiesel en worden gevoed door 
verschillende kwelplekken en sprengkoppen. De drie westelijke molens zijn verdwenen, maar de 
molenplaatsen zijn goed herkenbaar bij restaurant De Sprengenhorst en door de cascades ter plaatse 
van de Huygens papiermolen en de Rotterdamse Kopermolen. De opgeleide delen van de beken zijn 
bewaard gebleven, net als de wijers op het landgoed de Rotterdamse Kopermolen. 
 



Cultuurhistorische analyse Wenum-Wiesel 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 53

 
Cultuurhistorische aspecten van het beekdal van de Wenumsche Beek: sprengkoppen, opgeleide delen van de 
beek, molenplaatsen en aquaducten.  
 
Een hoogtepunt is de nog aanwezige Wenumse Watermolen, met de met kaden omgeven wijer, de 
brug in de Oude Zwolseweg, de rosmolen en de voormalige molenaarswoning met de vroegere 
kaasfabriek. De molenplaats van de Veldkampsmolen, de vijfde watermolen op de beek, is met enige 
moeite in het terrein te herkennen. De beek mondt tegenwoordig weer uit in de Grift. Het aquaduct, 
waarmee het water vroeger naar het Apeldoorns Kanaal werd geleid, is nog aanwezig. De beek loopt 
door een bijzonder gaaf landschap, van de bossen en het kleinschalige landschap bij Wiesel via het 
fraaie beekdal bij Wenum naar het open landschap bij de Grift en het Apeldoorns Kanaal. Het gave 
landschap en de bijzondere historische elementen verlenen de Wenumsche Beek een uitzonderlijke 
landschappelijke en cultuurhistorische betekenis.  
 

 
De wijer van de Wenumse Watermolen, met de beplante kade en het sluisje waardoor water naar de Papegaaibeek 
kan worden geleid.  
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Apeldoorns Kanaal en Grift 
 

 
De Grift en het Apeldoorns Kanaal ten zuiden van Jonas. 
 
De Grift is in de veertiende eeuw aangelegd om de drassige broekgebieden te ontwateren. Het is een 
van de grote Veluwse weteringen die aangelegd zijn om het drassige gebied tussen de hoge gronden 
van de Veluwse stuwwal en de stroomrug van de IJssel te ontwateren. Net als bij de Sallandse 
weteringen aan de oostkant van de IJssel heeft men de uitmonding van de Grift zover mogelijk naar het 
noorden gelegd om te profiteren van de lagere waterstand van de IJssel. De beken in het plangebied 
kwamen vroeger uit in de Grift.  
 
Parallel aan de Grift is in de negentiende eeuw het Apeldoorns Kanaal gegraven. Het is een van de 
grote kanalen die mede op initiatief van koning Willem I zijn aangelegd. Door de watermolens op de 
Grift moest het nieuwe kanaal naast de Grift worden aangelegd. Het kanaaldeel in het plangebied is 
onderdeel van het oudste deel, tussen Apeldoorn en Hattem, dat in 1829 is geopend. Het kanaal is van 
grote betekenis geweest voor de groei en de economische ontwikkeling van Apeldoorn. Sinds 1962 is 
het gesloten voor schepen en zijn de beweegbare bruggen vervangen door vaste. Desondanks is het 
Apeldoorns Kanaal, samen met de schutsluizen uit 1878, een gaaf voorbeeld van een grote 
negentiende-eeuwse scheepvaartverbinding, waar veel technische problemen moesten worden 
opgelost. Voor de toevoer van water in de bovenste kanaalvakken zijn aquaducten aangelegd om het 
water van verschillende beken over de Grift te leiden en in het kanaal te laten stromen. Deze 
waterstaatkundige voorzieningen zijn heel bijzonder en verlenen het ensemble van Grift en kanaal een 
grote cultuurhistorische betekenis.  
Nadat het kanaal in 1962 voor de scheepvaart gesloten werd, was de extra toevoer van water niet meer 
nodig en inmiddels stromen de beken weer uit in de Grift. Het aquaduct van de Egelbeek is afgebroken, 
die van de Papegaaibeek en de Wenumsche beek zijn bewaard gebleven.  
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Aquaduct van de Papegaaibeek, waarmee het water van de beek vroeger over de Grift werd geleid en via een duiker 
in de kade (tussen de Grift en het kanaal) in het Apeldoorns Kanaal stroomde. Tegenwoordig mondt de beek weer 
uit in de Grift.  
 
Complex volkswoningbouw in Wenum-Zuid 
Binnen de losse structuur van het heideontginningsdorp Wenum-Zuid zijn de woningen aan de Oude 
Zwolseweg en de Fluitersweg een bijzonder ensemble. Het is een planmatig opgezet complex 
woningen uit de jaren ’20 van de twintigste eeuw. De vrij sober uitgevoerde dubbele woningen van 
bescheiden afmetingen hebben geen grote architectonische betekenis, de waarde van het complex ligt 
in het om en om verspringen, waardoor de huizen beurtelings dicht bij de straat en verdere er vandaan 
liggen. Het pand op de hoek van de beide straten is scheef geplaatst. Het is een bijzonder complex met 
een opmerkelijke stedenbouwkundige kwaliteit.  
 

 
De woningen aan de Oude Zwolseweg en de Fluitersweg.  
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Het Loo 
Het Paleispark is van uitzonderlijke cultuurhistorische betekenis door de historische gebouwen en de 
parkaanleg. Bij de restauratie van Het Loo zijn de tuinen, ontworpen door de uit Frankrijk gevluchte 
graveur, architect en tuinarchitect Daniel Marot, deels teruggebracht in de staat van omstreeks 1700. 
Door deze reconstructie is één van de internationale hoogtepunten van de baroktuinarchitectuur 
herschapen. Dit is om drie redenen van belang. In de eerste plaats is hierdoor de eenheid tussen het 
paleis en de directe omgeving, destijds als één ensemble (‘Gesammtkunstwerk’) ontworpen, weer 
hersteld. Ten tweede zijn vrijwel alle baroktuinen in ons land, net als in de ons omringende landen, 
verdwenen. De tuin van Het Loo heeft dus een grote zeldzaamheidswaarde. Ten derde heeft de 
tuinkunst in de late zeventiende eeuw in ons land een eigen vormentaal gecreëerd, waarin 
classicistische elementen en invloeden van de Franse en Italiaanse tuinen zijn gecombineerd. Hierdoor 
ontstond een eigen barokstijl, die navolging kreeg in Duitsland en Engeland.  
 
In het overige deel van het park is de aanleg in landschapsstijl van het eind van de achttiende en het 
begin van de negentiende eeuw bewaard gebleven. Het park als geheel laat een boeiende combinatie 
zien van formele aanleg (zoals het sterrenbos) en landschapspark.  
 
Heel bijzonder is de rol die het water speelt. De bovenloop van de Koningsbeek is aangepast voor de 
fonteinen, vijvers en grachten van het Oude en het Nieuwe Loo. Om meer grondwater te kunnen 
‘aantappen’ zijn nieuwe sprengkoppen gegraven en verzamelkanalen aangelegd. De vele 
sprengkoppen, waterlopen en watervallen geven een beeld van de wijze waarop het water is gebruikt 
voor de vormgeving en het functioneren van het park. Het Paleispark is – ook in dit opzicht – uniek in 
ons land.  
 

Verzamelkanaal van de Paraplusprengen en de Concordiasprengen. 
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Wenumsche watermolen en omgeving 
Bij de Wenumsche watermolen vinden we resten van bedrijvigheid uit verschillende perioden. De 
watermolen zelf was al in 1313 aanwezig en lag aan de oude landweg van Apeldoorn naar Zwolle. In de 
achttiende eeuw werd de molen verbouwd tot kopermolen. Met de molen zijn de wijer en de brug over 
de beek verbonden. De aanleg van de spoorlijn, met een halte in Wenum, stimuleerde de vestiging van 
andere bedrijvigheid, waaronder de Nemef. De verschillende bedrijfspanden en dienstwoningen 
verlenen het ensemble een bijzondere betekenis op het gebied van monumenten van bedrijf en 
techniek.  
 
Wenumsche Enk 
De Wenumsche Enk is een overwegend open agrarische ruimte. De boerderijen liggen in een wijde 
kring rond het oude bouwlandcomplex. De windmolen ’t Haasje is markant gelegen in de open ruimte. 
Weinig veranderde akkercomplexen zijn zeldzaam geworden in Nederland. De openheid, de ligging van 
de boerderijen en de oude wegen bepalen de cultuurhistorische betekenis van dit ensemble.  
 

De Wenumsche Enk met korenmolen ’t Haasje.  
 
Rotterdamse Kopermolen, De Wiesel en Aurora 
De buitenplaatsen Rotterdamse Kopermolen (inclusief De Eikenhorst) en Aurora zijn in het kader van dit 
onderzoek niet bezocht. Op de Rotterdamse Kopermolen zijn delen van de landschappelijke aanleg en 
waarschijnlijk ook delen van het formele park bewaard gebleven, maar de precieze tuinhistorische 
betekenis kon niet worden bepaald. De historische gebouwen, de vijvers, de cascade en de mogelijk 
waardevolle parkaanleg verlenen het landgoed grote cultuurhistorische waarde.  
Buitenplaats De Wiesel (1938) is van cultuurhistorisch belang door het monumentale landhuis, gelegen 
aan de bosrand, en de relatie van het huis met het open landschap ten oosten ervan.  
Wat betreft Aurora is niet bekend of er iets van de landschappelijke aanleg en de historische bebouwing 
bewaard is gebleven.  
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Wiesel  
 
Wiesel is een buitengewoon gaaf bewaard gebleven kleinschalig oud cultuurlandschap met een 
middeleeuwse wegenstructuur, de landgoederen De Ploeg en Zandhegge, de verspreide bebouwing en 
tal van waardevolle gebouwen. Voor een groot deel van het dorpsgebied van Wiesel is door de 
gemeente een procedure gestart voor aanwijzing als beschermd dorpsgezicht. De cultuurhistorische 
waarden zijn uitvoerig beschreven in de redengevende beschrijving, die in 2000 door Monumenten 
Advies Bureau is opgesteld. In deze beschrijving wordt de volgende samenvatting gegeven: “Wiesel 
wordt gekenmerkt door een kleinschalig coulissenlandschap met hoge cultuurhistorische, 
landschappelijke en natuurlijke waarden. Samenvattend kan worden gesteld dat binnen het gebied 
sprake is van een waardevol historisch nederzettings- en landschapsbeeld, dat een grote samenhang 
vertoont tussen de historische ruimtelijke structuren, de karakteristieke historische bebouwing en de 
groenelementen. Dit samenspel van onroerende zaken vormt een geheel, dat van algemeen belang is 
voor de gemeente Apeldoorn door zijn schoonheid, cultuurhistorische waarde en markante eigen 
karakter. Voorts is er binnen het gebied Wiesel sprake van gebieden met een hoge archeologische 
verwachting.  
Er is derhalve sprake van historisch-ruimtelijke waarden, situeringswaarden, cultuurhistorische en 
archeologische waarden. De binnen het gebied aanwezige historische componenten kenmerken zich 
door hun onderlinge samenhang, gaafheid en herkenbaarheid.” 
De gebouwen op de volgende adressen maken deel uit van het beschermde dorpsgezicht: 
Greutelseweg 42-70 en 25-73, Huisakkers (alle nummers), Kopermolenweg 12 en 65, Wieselse Enkweg 
(alle nummers), Wieselse Kampweg 40-102 en 41-85 en Wieselseweg 74-130 en 3-43.  
 

 
Het zandlichaam van het niet gebouwde viaduct in Wiesel. 
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Jonas 
De buurtschap Jonas heeft de losse structuur van een esdorp en ligt op de grens van een hogere 
dekzandrug in het noorden (buiten het plangebied) en lagere gronden in het zuiden. Het is vanouds 
verbonden geweest met Het Loo en maakte deel uit van de heerlijkheid Het Loo. Ten zuiden van de 
buurtschap lag de eendenkooi van Het Loo. De uitmonding van de Dorpse Beek in de Grift, het dijkje 
langs de Dorpse Beek, de bijzondere wegenstructuur en de gave bebouwing verlenen de buurtschap 
cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde.  
 

Jonas.  
 
 
Het wegenpatroon 
De geschiedenis van het gebied is mede af te lezen aan het wegenpatroon. Het oude cultuurlandschap 
van Wenum, Wiesel en Jonas wordt gekenmerkt door kronkelende wegen, vaak met begeleidende 
begroeiing in de vorm van houtranden (vooral in Wiesel) of laanbomen. Diverse van deze wegen 
hadden vroeger vooral de functie van veedrift, om de schapen van en naar de heidevelden te brengen. 
De jonge heideontginningen hebben een schaakbordpatroon van overwegend rechte wegen. In de loop 
van de tijd zijn enkele doorgaande wegen aangelegd of tot ontwikkeling gekomen. De Oude 
Zwolseweg, de Zwolseweg en de Amersfoortseweg voegen zich in het stramien van de, voornamelijk 
lokale, ontsluitingsstructuur. Een duidelijke doorsnijding is het tracé van de onvoltooide Rijksweg. Al met 
al heeft het wegenpatroon als geheel een grote informatiewaarde, belevingswaarde en 
cultuurhistorische betekenis.  
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Kaart met cultuurhistorisch waardevolle lijnelementen. Van de bestaande wegen is aangegeven of het tracé van 
voor 1850 dateert (wat niet wil zeggen dat er geen veranderingen in bijvoorbeeld verharding zijn aangebracht), of in 
de periode 1850-1900 in het kader van de heideontginningen zijn aangelegd. De wegen van voor 1850 gaan over het 
algemeen terug tot in de middeleeuwen en hebben individueel de grootste cultuurhistorische waarde. De betekenis 
van de jongere wegen ligt vooral in het feit dat ze onderdeel uitmaken van het ‘schaakbordpatroon’ van wegen in de 
jonge heideontginningen. De overige lijnelementen (de groene lijnen) betreffen de restanten van het tracé van de 
niet voltooide rijksweg, het zandlichaam van het evenmin aangelegde viaduct en het noordelijke deel van de 
vroegere zichtlaan van het Loo.  
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6.3 Elementen met cultuurhistorische betekenis  
In de tabel op de volgende pagina’s zijn de in cultuurhistorisch opzicht belangrijkste individuele 
elementen opgenomen (vlakken, lijnen en punten). Bij de puntelementen gaat het vooral om gebouwen.  
 

 
Kaart met de Rijksmonumenten (rood), beschermde gemeentelijke monumenten (paars) en overige, mogelijk 
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. De gebouwen binnen de historische buitenplaats Het Loo zijn niet op de 
kaart gezet.  
 
Op de bovenstaande kaart en in de tabel op de volgende pagina’s is aangegeven of het om 
Rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten gaat. Naast deze beschermde monumenten zijn er 
gebouwen die door de gemeente als ‘karakteristiek’ zijn bestempeld en gebouwen en constructies 
waarvan de cultuurhistorische waarde nog niet voldoende is onderzocht. De objecten in deze laatste 
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categorie zijn door de gemeente genoemd. Niet eerder geïnventariseerde objecten zijn van een 
waarderingstabel voorzien.  
 

naam illustratie waardering 
Archeologie  De waardering van de 

archeologische terreinen in 
ontleend aan de archeo-
logische beleidskaart van de 
gemeente, zie bijlage 2 van 
dit rapport.  

Grafheuvel Prins Hendrikpark  Rijksmonument nr. 147 
Grafheuvel aan de Wieselse Weg 
in het Prins Hendrikpark 

 Rijksmonument nr. 146 

Grafheuvel op het kruispunt van de 
Wieselse Weg en de Greutelseweg 

 

Rijksmonument nr. 158 

Grafheuvel bij de Wieselse Weg in 
het Prins Hendrikpark 

 Rijksmonument nr. 747 

Grafheuvel aan het Achterpad  Rijksmonument nr. 159 
Grafheuvel bij de splitsing van de 
Wieselseweg en de Greutelseweg 

 Terrein van zeer hoge  
 archeologische waarde 

Kostverloren. Terrein met middel-
eeuwse en/of latere bebouwing. 
Het maakt deel uit van een terrein 
dat zich ten zuiden van de grens 
van het plangebied uitstrekt.  

 Terrein van archeologische 
 betekenis 

Kleine Fluitersweg. Terrein met 
bewoningssporen uit jonge 
steentijd, midden bronstijd en 
ijzertijd. Het terrein strekt zich 
verder naar het oosten uit tot buiten 
de begrenzing van het plangebied.  

 Terrein van hoge archeologische 
 waarde 

Wieselse enk, Huisakkers en 
Zandhegge. Oude bouwlanden met 
esdek, met vondsten uit de jonge 
steentijd en ijzertijd. 

 Terrein van hoge archeologische 
 waarde 
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Historische buitenplaats Het Loo  
De aanwijzing als beschermde historische buitenplaats is in procedure. Alle elementen bevinden zich 
in het Koninklijk Park. 

naam illustratie waardering 
Koninklijk Paleis (1685), Het Loo 
Koninklijk Park 1 

 Rijksmonument  
Onderdeel historische buitenplaats 

Jagershof, Koninklijk Park 4 en 5  Onderdeel historische buitenplaats 
Boswachterswoning, Koninklijk 
Park 6 

 Onderdeel historische buitenplaats 

Dienstwoning, Koninklijk Park 7  Onderdeel historische buitenplaats 
Dienstwoningen, Koninklijk Park 8  Onderdeel historische buitenplaats 
Prins Hendrikgarage, Koninklijk 
Park 8 

 Rijksmonument  
Onderdeel historische buitenplaats 

Dienstwoningen, Koninklijk Park 10  Onderdeel historische buitenplaats 
Dienstwoningen, Koninklijk Park 14  Onderdeel historische buitenplaats 
Koninklijke stallen, Koninklijk Park 
15 

 Rijksmonument 
Onderdeel historische buitenplaats 

Villa met garage, Koninklijk Park 16 
en 17 

 Rijksmonument  

Kasteel het Oude Loo, Koninklijk 
Park 17 

 

Rijksmonument  
Onderdeel historische buitenplaats 

Koninklijk Park 21  Onderdeel historische buitenplaats 
Villa (ca 1880), Koninklijk Park 23  Onderdeel historische buitenplaats 
Boerderij en schuur van prinses 
Marianne, Koninklijk Park 23 

 Onderdeel historische buitenplaats 

Marianneschuur, Koninklijk Park 25  Onderdeel historische buitenplaats 
Smederij   Rijksmonument  

Onderdeel historische buitenplaats 
Schelebrug  Onderdeel historische buitenplaats 
Mestvaalten bij de stallen  Onderdeel historische buitenplaats 
Stro- en droogplaats  Onderdeel historische buitenplaats 
Zaadhuis  Onderdeel historische buitenplaats 
Werkschuur en muur  Onderdeel historische buitenplaats 
IJskelder  Onderdeel historische buitenplaats 
Weidekas  Onderdeel historische buitenplaats 
Theepaviljoen, voormalige garage   Rijksmonument 

Onderdeel historische buitenplaats 
Zandstenen vazen  Onderdeel historische buitenplaats 
Cascade bij de Hoge Vijver  Onderdeel historische buitenplaats 
Tuinmuur   Onderdeel historische buitenplaats 
Standbeeld van Frederik Hendrik  Onderdeel historische buitenplaats 
Marmeren dolfijnen in de 
benedentuin 

 Onderdeel historische buitenplaats 
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Balustrade met beelden  Onderdeel historische buitenplaats 
Marmeren Keizerbuste  Onderdeel historische buitenplaats 
Twee zandstenen beelden   Onderdeel historische buitenplaats 
Drie marmeren tuinvazen,   Onderdeel historische buitenplaats 
Marmeren beeld van Flora   Onderdeel historische buitenplaats 
Zes stoeppalen  Onderdeel historische buitenplaats 
Willemstempel  Onderdeel historische buitenplaats 
Vm. Oranjerie  Onderdeel historische buitenplaats 
Marmeren bacchusbeeld  Onderdeel historische buitenplaats 
Hertenverblijf  Onderdeel historische buitenplaats 
Toegangspoort  Rijksmonument. Onderdeel 

historische buitenplaats 
Badhuis bij Grote Veldvijver  Onderdeel historische buitenplaats 
Botenhuis bij Grote Veldvijver  Onderdeel historische buitenplaats 
Hooiberg  Onderdeel historische buitenplaats 
Inrijpoort met wachthuisjes  Onderdeel historische buitenplaats 
Kiosk en poorthuisje  Onderdeel historische buitenplaats 
Orchideeënkas  Onderdeel historische buitenplaats 
Fazanterie en schuurtje  Onderdeel historische buitenplaats 
Koude bakken en stookhok  Onderdeel historische buitenplaats 
Voormalig speelhuis Wilhelmina-
paviljoen 

 Onderdeel historische buitenplaats 

Dierenbegraafplaats  Onderdeel historische buitenplaats 
Schietbaan met hut  Onderdeel historische buitenplaats 
Prieel Bijlandt Rust  Onderdeel historische buitenplaats 
Schuilhut Paraplui  Onderdeel historische buitenplaats 
Cascade bij Grote Veldvijver  Onderdeel historische buitenplaats 
Plattebrug  Onderdeel historische buitenplaats 
Rondebrug  Onderdeel historische buitenplaats 
Emmakas  Onderdeel historische buitenplaats 
Theetent  Onderdeel historische buitenplaats 
Kanaalsche of Hoge Brug  Onderdeel historische buitenplaats 
Volière  Onderdeel historische buitenplaats 
Gedenknaald Jong Nederland  Onderdeel historische buitenplaats 
Hoeve Emma’s Oord  Onderdeel historische buitenplaats 
Vm ziekenverblijf  Onderdeel historische buitenplaats 
Zieke paardenstal  Rijksmonument 

Onderdeel historische buitenplaats 
Grote of Leeuwenbrug  Onderdeel historische buitenplaats 
Zwolseweg 1, Wenum-Wiesel. 
 Woonhuis Het Kleine Loo  

 Rijksmonument 

Gedenknaald uit 1901 op de hoek 
van de Zwolseweg en de 
Amersfoortseweg 

 Rijksmonument  
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Historische Geografie 
In de tabel zijn niet alle afzonderlijke elementen opgenomen die in paragraaf 6.1 (het gebied als 
geheel) en in paragraaf 6.2 (cultuurhistorisch waardevolle ensembles) zijn beschreven. Het spreekt 
voor zich dat de elementen, die mede de hoofdstructuur van het gebied bepalen of onderdeel zijn van 
waardevolle ensembles, van grote cultuurhistorische betekenis worden geacht. 

naam illustratie waardering 
Stuifwal De Zandhegge bij de 
Wieselsche Enk 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog 
• herinneringswaarde: 

hoog 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: hoog 
• kenmerkendheid: middel 
• gaafheid: hoog 
• architectuur: nvt 

Waardering context 
• samenhang: hoog 
• structurerende werking: 

middel 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: hoog 
Totaalwaardering: hoog 

Restanten van wegtracé 
Apeldoorn-Heerde  

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog 
• herinneringswaarde: 

hoog 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: hoog 
• kenmerkendheid: laag 
• gaafheid: hoog 
• architectuur: nvt 

Waardering context 
• samenhang: laag 
• structurerende werking: 

middel 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: hoog 
Totaalwaardering: hoog 

Zandlichaam viaduct Wieselse 
Kampweg 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog 
• herinneringswaarde: 

hoog 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: hoog 
• kenmerkendheid: laag 
• gaafheid: hoog 
• architectuur: nvt 

Waardering context 
• samenhang: middel 
• structurerende werking: 

middel 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: middel 
Totaalwaardering: hoog 
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Spoorlijn Apeldoorn Vaassen 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog 
• herinneringswaarde: 

hoog 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: middel 
• kenmerkendheid: laag 
• gaafheid: hoog 
• architectuur: nvt 

Waardering context 
• samenhang: laag 
• structurerende werking: 

hoog 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: middel 
Totaalwaardering: hoog 

Spoorbruggen, onder andere over 
de Wenumsche Beek (foto) 

 
 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog 
• herinneringswaarde: 

hoog 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: middel 
• kenmerkendheid: laag 
• gaafheid: hoog 
• architectuur: middel 

Waardering context 
• samenhang: hoog 
• structurerende werking: 

laag 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: middel 
Totaalwaardering: hoog 

Voormalige visvijvers bij Jonas 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: middel 
• herinneringswaarde: 

middel 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: laag 
• kenmerkendheid: laag 
• gaafheid: middel 
• architectuur: nvt 

Waardering context 
• samenhang: laag 
• structurerende werking: 

laag 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: middel 
Totaalwaardering: laag 
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Voormalige eendenkooi bij Jonas 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: laag 
• herinneringswaarde: 

middel 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: laag 
• kenmerkendheid: laag 
• gaafheid: laag 
• architectuur: nvt 

Waardering context 
• samenhang: middel 
• structurerende werking: 

middel 
• gaafheid omgeving: 

middel 
Informatiewaarde: laag 
Totaalwaardering: laag 

Cascade Huygens Papiermolen, 
Wiesel 

 Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog 
• herinneringswaarde: 

hoog 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: middel 
• kenmerkendheid: hoog 
• gaafheid: hoog 
• architectuur: middel 

Waardering context 
• samenhang: hoog 
• structurerende werking: 

hoog 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: hoog 
Totaalwaardering: hoog 

Cascade van de Rotterdamse 
Kopermolen, Wenum 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog 
• herinneringswaarde: 

hoog 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: middel 
• kenmerkendheid: hoog 
• gaafheid: hoog 
• architectuur: middel 

Waardering context 
• samenhang: hoog 
• structurerende werking: 

hoog 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: hoog 
Totaalwaardering: hoog 
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Rotonde en noordelijke zichtlaan 
van Het Loo, Wiesel 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: laag 
• herinneringswaarde: 

hoog 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: hoog 
• kenmerkendheid: middel 
• gaafheid: laag 
• architectuur: hoog 

Waardering context 
• samenhang: hoog 
• structurerende werking: 

laag 
• gaafheid omgeving: 

middel 
Informatiewaarde: hoog 
Totaalwaardering: hoog 

De Grift  

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog 
• herinneringswaarde: 

middel 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: middel 
• kenmerkendheid: hoog 
• gaafheid: hoog 
• architectuur: nvt 

Waardering context 
• samenhang: hoog 
• structurerende werking: 

hoog 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: hoog 
Totaalwaardering: hoog 

Apeldoorns Kanaal 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog 
• herinneringswaarde: 

hoog 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: middel 
• kenmerkendheid: laag 
• gaafheid: hoog 
• architectuur: nvt 

Waardering context 
• samenhang: hoog 
• structurerende werking: 

hoog 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: hoog 
Totaalwaardering: hoog 
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Dijk bij Jonas 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog 
• herinneringswaarde: laag 

Waardering intrinsiek 
• zeldzaamheid: laag 
• kenmerkendheid: laag 
• gaafheid: hoog 
• architectuur: nvt 

Waardering context 
• samenhang: hoog 
• structurerende werking: 

hoog 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: hoog 
Totaalwaardering: hoog 

Buitenplaats Aurora, Zwolseweg 
Wenum. Bestaande uit een parkbos 
met een vijver en een landhuis uit 
1978 dat waarschijnlijk een ouder 
landhuis vervangt. 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: laag 
• herinneringswaarde: 

hoog 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: onbekend 
• kenmerkendheid: 

onbekend 
• gaafheid: onbekend 
• architectuur: laag 

Waardering context 
• samenhang: middel 
• structurerende werking: 

middel 
• gaafheid omgeving: 

middel 
Informatiewaarde: onbekend 
Totaalwaardering: onbekend 

Buitenplaats de Rotterdamse 
Kopermolen 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog 
• herinneringswaarde: 

hoog 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: middel  
• kenmerkendheid: middel 
• gaafheid: onbekend 
• architectuur: onbekend 

Waardering context 
• samenhang: middel 
• structurerende werking: 

middel 
• gaafheid omgeving: 

middel 
Informatiewaarde: hoog  
Totaalwaardering: onbekend 

Wijer en brug bij de Wenumse 
watermolen 

 Gemeentelijk monument 
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Bouwhistorie 
Bij de waardering is aangegeven of het om rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten of 
karakteristieke panden gaat. Ook zijn enkele panden op de lijst gezet waarvoor de gemeente nader 
onderzoek gewenst acht. Voor de overige gebouwen is een eigen waarderingstabel toegevoegd. 

naam illustratie waardering 
Astaweg 9, Wenum-Wiesel. 
Hoenderpark Spoorzicht  

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: laag 
• herinneringswaarde: laag 

Waardering intrinsiek 
• zeldzaamheid: laag 
• kenmerkendheid: laag 
• gaafheid: laag 
• architectuur: laag 

Waardering context 
• samenhang: middel 
• structurerende werking: 

laag 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: laag 
Totaalwaardering: laag 

De Wildkampen 14, Wenum-Wiesel  Nader onderzoek gewenst 
Elburgerweg 57, Wenum-Wiesel  Nader onderzoek gewenst 
Elburgerweg 57a, Wenum-Wiesel  Nader onderzoek gewenst 
Elburgerweg 59, Wenum-Wiesel  Nader onderzoek gewenst 
Elburgerweg 59a, Wenum-Wiesel  Nader onderzoek gewenst 
Elburgerweg 59b, Wenum-Wiesel  Nader onderzoek gewenst 
Greutelseweg 45, Wenum-Wiesel. 
Woonhuis ’t Hommelsnest in 
cottagestijl  

 

Gemeentelijk monument 

Greutelseweg 49, Wenum-Wiesel. 
Jachtopzienerswoning ’t Jachthuis,  

 Gemeentelijk monument  

Greutelseweg 52, Wenum-Wiesel.  
Landhuis ’t Olde Loover 

 Gemeentelijk monument 

Greutelseweg 61, Wenum-Wiesel. 
Villa De Ploeg  

 

Gemeentelijk monument 



Cultuurhistorische analyse Wenum-Wiesel 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 71

Greutelseweg 61, Wenum-Wiesel. 
Houten schuur. Onderdeel van de 
buitenplaats De Ploeg 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog  
• herinneringswaarde: 

hoog  
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: hoog 
• kenmerkendheid:hoog  
• gaafheid: hoog 
• architectuur: laag 

Waardering context 
• samenhang: hoog 
• structurerende werking: 

hoog 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: middel 
Totaalwaardering: hoog  

Greutelseweg 62, Wenum-Wiesel  Gemeentelijk monument 
Greutelseweg, Wenum-Wiesel. 
Schaapskooi 

 Gemeentelijk monument 

Greutelseweg 70, Wenum-Wiesel   Karakteristiek pand 
Groeneveltweg 2, Wenum-Wiesel 
Boerderij Groenevelt (1908) 

 

Gemeentelijk monument 

Huisakkers 6, Wenum-Wiesel  Karakteristiek pand 
Jonas 16, Wenum-Wiesel.  
Boerderij de Eendenkooi.  
Kooikerwoning behorende bij de 
ten zuiden van de boerderij gelegen 
eendenkooi ‘’De Poel’’  

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: middel 
• herinneringswaarde: 

hoog 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheidmiddel  
• kenmerkendheid: middel  
• gaafheid: middel 
• architectuur: laag 

Waardering context 
• samenhang: laag 
• structurerende werking: 

middel  
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: laag 
Totaalwaardering: middel 

Klein Cannenburg 24, Wenum-
Wiesel.  

 Rijksmonument  
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Kopermolenweg 10, Wenum-
Wiesel. 
Buitenplaats De Wiesel (1928), een 
naar het oosten gericht landhuis 
met zicht over weiland. Ontwerp 
van architect Chr. ten Tuynte  

 

Gemeentelijk monument  

Kopermolenweg 12, Wenum- 
Wiesel 

 Karakteristiek pand 

Marleweg 60, Wenum-Wiesel.  
Korenmolen ’t Haasje (1840), De 
molen is afkomstig uit Baambrugge 
en werd geplaatst ter vervanging 
van een korenmolen die hier al in 
1810 stond  

 

Rijksmonument  

Marleweg 90, Wenum-Wiesel  Nader onderzoek gewenst 
Oude Zwolseweg 149a, Wenum- 
Wiesel.  
Autoherstelbedrijf (1940). Het pand 
heeft een nok haaks op de weg. De 
uitbreiding dateert van ca 1965  

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: middel 
• herinneringswaarde: laag 

Waardering intrinsiek 
• zeldzaamheid: middel 
• kenmerkendheid: hoog 
• gaafheid: hoog 
• architectuur:laag  

Waardering context 
• samenhang: hoog 
• structurerende werking: 

middel 
• gaafheid omgeving: laag 

Informatiewaarde: middel 
Totaalwaardering: middel  

Oude Zwolseweg 158, Wenum- 
Wiesel. 
Voormalig graanpakhuis (ca 1870) 
bij de Wenumse watermolen 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: middel 
• herinneringswaarde: 

middel  
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: middel 
• kenmerkendheid: hoog 
• gaafheid: laag  
• architectuur: laag  

Waardering context 
• samenhang: middel  
• structurerende werking: 

middel 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: hoog 
Totaalwaardering: middel 
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Oude Zwolseweg 160, Wenum-
Wiesel. 
Molenaarswoning (1708) en 
bedrijfsgedeelte (1882, met oudere, 
reeds in 1827 aanwezige kern)  

 

Rijksmonument  

Oude Zwolseweg 160, Wenum-
Wiesel. Rosmolen 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid:middel 
• herinneringswaarde: laag 

Waardering intrinsiek 
• zeldzaamheid: hoog 
• kenmerkendheid: middel 

gaafheid: hoog 
• architectuur: middel 

Waardering context 
• samenhang: hoog 
• structurerende werking: 

laag 
• gaafheid omgeving: hoog  

Informatiewaarde: hoog 
Totaalwaardering: hoog 

Oude Zwolseweg 164, Wenum-
Wiesel. Wenumse Watermolen.  
Huidige verschijningsvorm van het 
molenhuis dateert van 1917 met 
gebruikmaking van achttiende- 
eeuws metselwerk 

 

Rijksmonument  

Papegaaiweg 11, Wenum-Wiesel. 
Fabrieksgebouw bestaande uit 
tweelaags gebouw met nok haaks 
op de Wenumsche Beek en 
aansluitend met eenlaags hallen uit 
ca. 1910 (mogelijk gaat het hier om 
gebouwen van de oude wasserij of 
fabriek Aurora). Sinds 1921 
behoren de gebouwen tot de 
Nemef.  
In 1955 vond uitbreiding van het 
complex plaats in de vorm van een 
blokvormig kantoor in rode bak-
steen en aansluitende bedrijfshal  

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog 
• herinneringswaarde: 

hoog 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: hoog 
• kenmerkendheid: hoog 

gaafheid: middel 
• architectuur: middel/hoog 

Waardering context 
• samenhang: hoog 
• structurerende werking: 

hoog 
• gaafheid 

omgeving:middel  
Informatiewaarde: middel 
Totaalwaardering:hoog 
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Papegaaiweg 23-31, Wenum- 
Wiesel. Twee dubbele woonhuizen 
voor personeel van de Nemef uit 
1936 naar ontwerp van H. Verkerk 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog 
• herinneringswaarde: laag 

Waardering intrinsiek 
• zeldzaamheid: middel  
• kenmerkendheid: middel 
• gaafheid: middel  
• architectuur: middel  

Waardering context 
• samenhang: hoog  
• structurerende werking: 

hoog 
• gaafheid omgeving: 

middel  
Informatiewaarde: middel 
Totaalwaardering: middel 

Papegaaiweg 105/107, Wenum-
Wiesel. Dubbel woonhuis (ca 1910) 

 Gemeentelijk monument 

Ramsbrugweg 28, Wenum-Wiesel  Karakteristiek pand 
Ramsbrugweg 30, Wenum-Wiesel  Karakteristiek pand 
Ramsbrug in de Ramsbrugweg 
over de Grift en het Apeldoorns 
Kanaal, Wenum-Wiesel 

 Nader onderzoek gewenst 

Wenumsedwarsweg 16, 18 en 20, 
 Wenum-Wiesel 

 Nader onderzoek gewenst 

Wieselse Enkweg 35, Wenum-
Wiesel. Restaurant Sprengenhorst 
(ca 1950), op plaats van de in 1934 
afgebroken watermolen van 
Dijkgraaf op de Wieselsche Beek, 
aanvankelijk papiermolen en sinds 
1876 wasserij   

Nader onderzoek moet uitwijzen of 
het gebouw nog resten van het 
molengebouw bevat. 

Wieselse Enkweg bij nr 37, 
Wenum-Wiesel. Schaapskooi  

 Gemeentelijk monument 

Boerderij met schuur uit ca 1850, 
Wieselse Enkweg 50, Wenum-
Wiesel 

 Gemeentelijk monument 

Wieselse Enkweg 51 Wenum-
Wiesel. Boerderij uit ca 1850  

 Karakteristiek pand 

Wieselse Enkweg 58, Wenum-
Wiesel 

 Karakteristiek pand 

Wieselse Kampweg 46, Wenum-
Wiesel.  

 Karakteristiek pand 

Wieselse Kampweg 49, Wenum-
Wiesel 

 Karakteristiek pand 



Cultuurhistorische analyse Wenum-Wiesel 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 75

Wieselse Kampweg 60. Wenum-
Wiesel. 
Voormalige kerk (1910), gebouwd 
door architect G. Buurman voor de 
Pniëlgemeenschap.  
Voorganger van de kerk aan de 
Zwolseweg 383  

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog 
• herinneringswaarde: 

hoog 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: middel 
• kenmerkendheid: hoog 
• gaafheid: middel 
• architectuur: laag 

Waardering context 
• samenhang: laag 
• structurerende werking: 

laag 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: middel 
Totaalwaardering: middel 

Wieselse Kampweg 82, Wenum-
Wiesel 

 Karakteristiek pand 

Wieselse Kampweg 102, Wenum-
Wiesel 

 Gemeentelijk monument 

Wieselseweg 102, Wenum-Wiesel. 
Villa Dennenkamp  

 

Rijksmonument 

Wieselseweg 124, Wenum-Wiesel.  
Woonhuis uit ca 1900  

  
Nader onderzoek gewenst 

Wieselseweg 128/130, Wenum-
Wiesel. Jachtopzienerswoning 

 Gemeentelijk monument 

Zwolseweg 275, Wenum-Wiesel.  
Café, thans De Hamer (1919) 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: middel 
• herinneringswaarde: 

hoog 
Waardering intrinsiek 

• zeldzaamheid: middel 
• kenmerkendheid: middel 
• gaafheid: middel 
• architectuur: laag 

Waardering context 
• samenhang: hoog 
• structurerende werking: 

laag 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: middel 
Totaalwaardering: middel 

Zwolseweg 383, Wenum-Wiesel. 
Hervormde Pniëlkerk bestaande uit 
zaalkerk met pastorie en tuin. 
Gebouwd in 1956, ontwerp van 
architect G. Pothoven. Opvolger 
van de Pniëlkerk, Wieselse Kamp-
weg 36 uit 1910  

 Gemeentelijk monument  



Cultuurhistorische analyse Wenum-Wiesel 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 76

Zwolseweg 405, Wenum-Wiesel. 
Boerderij uit 1728 met drie bijge-
bouwen op landgoed Rotterdamse 
Kopermolen  

 

Rijksmonument  

Zwolseweg 405, Wenum-Wiesel.  
Koetshuis op landgoed Rotterdam-
se Kopenmolen 

 Rijksmonument  

Zwolseweg bij nr 415, Wenum-
Wiesel. Toegangspoort landgoed 
de Rotterdamse Kopermolen  

 Gemeentelijk monument 

Zwolseweg 526, Wenum. 
Villa Beukenhorst, ca. 1925. 
Amsterdamse school  

 

Gemeentelijk monument  

Transformatorhuisjes (ca 1930) aan 
de Wieselseweg (foto) en de 
Zwolseweg 

 

Gemeentelijke monumenten 

Aquaducten Papegaaibeek (foto) 
en Wenumsche Beek 

 

Belevingswaarde 
• herkenbaarheid: hoog 
• herinneringswaarde: laag 

Waardering intrinsiek 
• zeldzaamheid: hoog 
• kenmerkendheid: lmiddel 
• gaafheid: hoog 
• architectuur: laag 

Waardering context 
• samenhang: hoog 
• structurerende werking: 

laag 
• gaafheid omgeving: hoog 

Informatiewaarde: hoog 
Totaalwaardering: hoog 
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7. Aanbevelingen  
Het gebied Wenum-Wiesel bevat cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren uit diverse 
perioden van de bewoningsgeschiedenis, van prehistorische bewoningssporen en grafheuvels tot de 
niet voltooide snelweg uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Deze elementen hebben op zich 
cultuurhistorische betekenis, soms wordt de waarde mede bepaald door de samenhang met de 
natuurlijke terreingesteldheid, de ruimtelijke configuratie of de relatie met andere landschapselementen.  
Bescherming en eventuele versterking van cultuurhistorische waarden kunnen geregeld worden in het 
nieuwe bestemmingsplan dat voor het plangebied wordt opgesteld. Via het welstandsbeleid kunnen de 
architectonische karakteristieken van bouwwerken worden gestuurd, bijvoorbeeld in de vorm van 
voorschriften ten aanzien van materiaalgebruik en bouwvolume bij nieuwbouw of verbouw van 
bestaande gebouwen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een beschermingsregime toe te passen met 
behulp van de Monumentenwet of de Natuurbeschermingswet.  
Tenslotte bieden verschillende ruimtelijke ontwikkelingen, die in de nabije toekomst te verwachten zijn, 
mogelijkheden om de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied te versterken. 
Hierop wordt slechts in signalerende zin ingegaan.  
 
 
7.1 Dorpsgezichten 
Binnen het plangebied ligt het dorpsgezicht Wiesel, waarvoor aanwijzing als gemeentelijk beschermd 
dorpsgezicht in procedure is. Dit gebied is belangrijk vanwege het gaaf bewaard gebleven kleinschalige 
oude cultuurlandschap met hoge cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden en 
vanwege de grote samenhang tussen de historische ruimtelijke structuren, de karakteristieke historische 
bebouwing en de groenelementen.  
Voorgesteld wordt om ook het dorpsgebied van Wenum en de buurtschap Jonas planologisch te 
beschermen en mogelijk als beschermd gezicht aan te wijzen.  
De buurtschap Jonas is van cultuurhistorische en stedebouwkundige waarde door de samenhang 
tussen de bebouwingsstructuur, het wegenpatroon en de waardevolle elementen als de Dorpse Beek, 
de Grift en het Apeldoorns Kanaal. De betekenis wordt niet zozeer door de individuele objecten, maar 
vooral door de samenhang en ruimtelijke geleding bepaald.  
Voor het dorpsgebied van Wenum geldt hetzelfde als voor Wiesel: ook hier is sprake van een gaaf 
kleinschalig cultuurlandschap met hoge cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden. Net 
als in Wiesel hebben de gebieden met een esdek (enkeerdgronden) een hoge archeologische 
verwachting. Naast de goed bewaard gebleven onderdelen van het geleidelijk gegroeide agrarische 
landschap wordt de omgeving van Wenum bovendien gekenmerkt door twee andere aspecten: de 
buitenplaatsen (Rotterdamse Kopermolen, Wiesel en Aurora) en de (industriële) bedrijvigheid. Deze 
bedrijvigheid gaat terug tot in de middeleeuwen, toen de eerste watermolen op de Wenumsche Beek 
werd gebouwd, en heeft vooral in de achttiende, negentiende en twintigste eeuw een belangrijk stempel 
op het gebied gedrukt. Dit samenspel van het agrarische cultuurlandschap en de ontwikkeling van de 
bedrijvigheid verlenen het dorpsgebied van Wenum een bijzonder karakter, dat van algemeen belang is 
voor de gemeente Apeldoorn door zijn schoonheid, gaafheid en cultuurhistorische waarde.  
 
 
7.2 Historische buitenplaatsen 
De uitzonderlijke cultuurhistorische kwaliteiten van het Loo hebben geleid tot de procedure tot 
aanwijzing als beschermde historische buitenplaats. De historische bebouwing, de tuinarchitectuur, de 
vele historisch parkelementen, de lanen en padenstructuur alsmede de sprengen en waterlopen 
verlenen het Paleispark een buitengewone landschappelijke en cultuurhistorische betekenis  
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De Rotterdamse Kopermolen heeft niet de status van beschermde historische buitenplaats. Hoewel de 
precieze tuinhistorische betekenis nog niet kon worden vastgesteld, zijn belangrijke delen van de 
landschappelijke aanleg en waarschijnlijk ook delen van het formele park bewaard gebleven. Samen 
met de historische bebouwing, de vijvers en de cascade verleent de waardevolle parkaanleg de 
buitenplaats grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde.  
 

 
Rotterdamse Kopermolen, toegang vanaf de Kopermolenweg.  
 
Overige buitenplaatsen 
Ook de overige buitenplaatsen in het plangebied hebben geen beschermde status. Voor De Ploeg en 
Zandhegge is hiervoor ook geen reden. Zij zijn ontstaan in het begin van de twintigste eeuw en 
omvatten vooral oudere agrarische cultuurgronden. Deze landgoederen, nu grotendeels in bezit van de 
Stichting het Geldersch Landschap, maken deel uit van het beschermde dorpsgezicht Wiesel, waarvan 
de bescherming geregeld wordt in het nieuwe bestemmingsplan.  
 
Buitenplaats Wiesel (Kopermolenweg 10) is ontstaan op voormalige heidegronden en wordt gekenmerkt 
door het waardevolle landhuis aan de bosrand met de zichtrelaties over het open gebied ten oosten 
ervan. Aanbevolen wordt het behoud van deze zichtrelaties in het bestemmingsplan op te nemen. 
 
Van buitenplaats Aurora is niet bekend of er voldoende van de landschappelijke aanleg en de 
historische bebouwing bewaard is gebleven. Nader onderzoek moet uitwijzen welke cultuurhistorische 
waarden hier aanwezig zijn, voordat een uitspraak over planologische bescherming of een eventuele 
aanwijzing als beschermde historische buitenplaats kan worden gedaan.  
 
 
7.3 Landschapsgezicht 
Het beekdal van de Wenumsche Beek is een buitengewoon gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 
Veluwse sprengenbeek. Alle elementen van zo’n beek zijn hier aanwezig. Het is daarom van groot 
belang dat de grote landschappelijke en cultuurhistorische betekenis behouden blijft en dat de 
belevingswaarde en informatiewaarde verder worden versterkt. Aanbevolen wordt om deze kwaliteiten 
in het bestemmingsplan te beschermen en om de nodige stappen te ondernemen om het beekdal als 
geheel aan te wijzen als een beschermd landschapsgezicht in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998. Onder landschapsgezicht wordt verstaan: ‘samenstel van onbebouwde 
terreinen of van bebouwde en onbebouwde terreinen dat vanwege zijn structuren, patronen of 
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elementen danwel anderszins vanwege zijn uiterlijke verschijningsvorm, historisch-landschappelijk van 
algemeen belang is’. Een landschapsgezicht kan in principe door Gedeputeerde Staten van de 
provincie Gelderland als beschermd landschapsgezicht worden aangewezen. In de praktijk staan 
provincies echter afwijzend tegenover de toepassing van dit wetsartikel. Daarom stellen wij voor om de 
essentiële cultuurhistorische kwaliteiten van het beekdal van de Wenumsche beek veilig te stellen door 
middel van planologische bescherming (zie 7.1). 
 
 
7.4 Waardevolle gebouwde elementen  
Diverse gebouwen in het plangebied zijn aangewezen als beschermde rijksmonumenten, gemeentelijke 
monumenten of karakteristieke panden. Van een aantal gebouwen en constructies is de 
cultuurhistorische betekenis nog onduidelijk. Aanbevolen wordt nader bouwhistorisch onderzoek te 
verrichten om te bepalen of deze elementen in aanmerking komen als beschermd gemeentelijk 
monument. Het gaat om de volgende gebouwen/objecten:  

• Ramsbrug  
• Elburgerweg 57/57a 
• Elburgerweg 59/59b 
• De Wildkampen 14 
• Houten schuur Greutelseweg 61 
• Marleweg 90 
• Wenumsedwarsweg 16, 18 en 20 
• Wieselse Enkweg 35 
• Wieselseweg 124 

Voorstellen voor bescherming als karakteristiek pand, beeldbepalend pand of gemeentelijk monument:  
• Aquaducten van de Papegaaibeek en de Wenumsche Beek 
• Astaweg 9, Oude Zwolseweg 158 en Oude Zwolseweg 149a, omdat ze de ontwikkeling van de 

bedrijvigheid in Wenum illustreren 
• Oude Zwolseweg 160: rosmolen 
• Papegaaiweg 11: het oudste deel van het Nemefcomplex 
• Papegaaiweg 23-31: woningen gebouwd in opdracht van de Nemef 
• Wieselse Kampweg 60: voormalig kerkgebouw met een belangrijke herinneringswaarde 
• Zwolseweg 275: beeldbepalend pand op de splitsing Zwolseweg-Wieselseweg 
• Jonas 16: verwijzing naar de verdwenen eendenkooi. 

 
 
7.5 Planologische bescherming 
Voor de volgende landschapselementen wordt planologische bescherming voorgesteld:  

• Stuifwal De Zandhegge  
• De sprengkoppen, wijers, molenplaatsen, beken en kaden (van de opgeleide beekdelen) 
• Het wegenpatroon 
• Onverharde en halfverharde wegen 
• Bosjes, houtranden en lanen in de dorpsgebieden van Wenum en Wiesel 
• De restanten van de zichtlaan en de rotonde van het Loo 
• Het Apeldoorns Kanaal en de Grift 
• Het tracé van de onvoltooide snelweg en het zandlichaam van het viaduct bij de Wieselse 

Kampweg 
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• De stedenbouwkundige structuur van het complex woningen aan de Fluitersweg en de Oude 
Zwolseweg 

• De voormalige spoorlijn Apeldoorn-Vaassen (inclusief spoorbruggen). 
 

 
7.6 Welstandsbeleid  
 
7.6.1 Het huidige welstandsbeleid 
Het welstandsbeleid van de gemeente Apeldoorn is verwoord in de nota ‘Over welstand geschreven’ 
van 2004. Er zijn algemene welstandscriteria en meer specifieke object- en gebiedscriteria beschreven. 
De algemene criteria zijn de volgende:  
 
Relatie tussen vorm, gebruik en constructie 
De verschijningsvorm van een bouwwerk moet een relatie hebben met het gebruik ervan en de wijze 
waarop het gemaakt is, terwijl ook de vormgeving zijn eigen samenhang en logica heeft. 
 
Relatie tussen bouwwerk en omgeving 
Een bouwwerk heeft een bepaalde uitstraling en invloed op de openbare ruimte. Daarom mag van een 
bouwwerk verwacht worden dat het een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare 
ruimte. Bij een grote openbare betekenis van een bouwwerk worden de eisen zwaarder. 
 
Betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context 
Een bouwwerk moet zorgvuldige verwijzingen en associaties gebruiken naar wat eerder elders al 
aanwezig was óf wat in de toekomst wordt verwacht. Dit heeft tot doel dat er concepten en vormen 
ontstaan die bruikbaar zijn in de bestaande maatschappelijke realiteit. Ook voor nieuwe bouwplannen is 
het van belang zorgvuldig met stijlvormen om te gaan, zij vormen immers de geschiedenis van de 
toekomst. 
 
Evenwicht tussen helderheid en complexiteit 
Een bouwwerk kent aantrekkingskracht door structuur aan te brengen in het beeld. Dit streven naar 
structuur mag echter niet leiden tot simpelheid. Waarnemers moeten verrast en geprikkeld worden. 
 
Schaal en maatverhoudingen 
De maatverhoudingen van een bouwwerk moeten een samenhangend stelsel vormen maar vormen 
tegelijk één van de meest ongrijpbare aspecten bij het beoordelen van ontwerpen. Toegevoegde 
elementen mogen niet te dominant zijn ten opzichte van de hoofdmassa omdat zij het beeld van het 
object zelf en van de omgeving kunnen verstoren. 
 
Materiaal, textuur, kleur en licht 
De keuzevrijheid van materialen maakt het risico van een onsamenhangend beeld groot. Als materialen 
en kleuren teveel los staan van het ontwerp en slechts worden gekozen op grond van decoratieve 
werking, wordt de betekenis ervan toevallig en kan het afbreuk doen aan de zeggingskracht van het 
bouwwerk. 
 
Over de dorpsgebieden zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:  
‘Kenmerkend voor de dorpen is de sterke verwevenheid van de bebouwing met het landschap, zowel in 
het bosgebied als in het agrarisch buitengebied. Het landschap bepaalt in veel gevallen het beeld in het 
dorp en aan de randen. Dit uit zich onder meer in veel onbebouwde (semi- )agrarische percelen in de 
dorpen en een sterke zichtrelatie vanuit de dorpen met het omringende landschap. Open ruimten zoals 
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oude enken tussen de bebouwing en de bosrand verlenen enkele dorpen een bijzonder karakter. Een 
groot deel van de dorpen is gesitueerd in het overgangsgebied tussen het deels geaccidenteerde bos 
en het open agrarische landschap. Dat betekent dat er in veel gevallen sprake is van reliëf, sprengen en 
beken, die bepalend zijn voor de opbouw van de dorpen. De sterke verwevenheid met het landschap 
gaat gepaard met een relatief dunne en open bebouwing. De dorpsstraten hebben bovendien een 
informeel profiel. Dat wil onder meer zeggen dat stoepen slechts sporadisch zijn toegepast en in plaats 
daarvan grindbermen of loopstroken zijn aangelegd voor de voetgangers. In de bebouwing is sprake 
van een sterke mix van functies: wonen, detailhandel, ambachten en bijzondere gebouwen als kerken, 
molens, hotels en instituten. De dorpen bestaan uit historische lintbebouwing langs de hoofdwegen, met 
daarachter jongere kleinschalige en traditionele woongebieden. De schaal van deze complexmatige 
woningbouw is gerelateerd aan de grootte van het dorp. Ondanks de sterke variatie, wordt de 
architectuur vooral langs de hoofdwegen en linten gekenmerkt door ambachtelijkheid, wat zich uit in het 
gebruik van natuurlijke materialen en veel aandacht voor details, afwerking en eenvoudige ornamenten. 
Een aantal dorpen heeft een historische samenhang, die voorkomt uit religieuze, landschappelijke of 
agrarische ontwikkelingen. Andere dorpen hebben nog altijd een autonoom karakter. 
 
Bij uitbreiding, verbouwing of renovatie dient het oorspronkelijke karakter van het pand als 
uitgangspunt. Aan de achterkant van de woning zijn over het algemeen meer mogelijkheden aanwezig 
om het woningoppervlakte te verruimen, dan aan de voor- en zijkanten. 
Bij (vervangende) nieuwbouw dient aangesloten te worden bij de situering, massa en vorm van de 
aanwezige bebouwing in de omgeving. Gebruik van eigentijdse en afwijkende gevelkarakteristieken en 
detailleringen, kleuren en materialen is beargumenteerd mogelijk. Inbreidingen met complexmatige 
woningbouw of grootschalige gebouwen tasten het oorspronkelijke karakter van de dorpen aan. 
Datzelfde geldt voor de toenemende verharding van de buitenruimte (zowel op erven als in de openbare 
ruimte).’ 
 
Over het agrarische buitengebied wordt in de nota het volgende opgemerkt:  
‘De boerenerven zijn kleine clusters van bebouwing in een open of half open landschap. Ze worden 
gekenmerkt door een sterke verwevenheid met het omringende landschap en weinig verharde 
buitenruimte. De gebouwen op een boerenerf hebben onderling een sterke (functionele) samenhang. 
De oudere boerderijen in het buitengebied lijken willekeurig in het landschap te liggen. De jongere 
boerderijen zijn vaker gebouwd aan de weg of maken zelfs deel uit van een bebouwingslint. Op 
boerenerven is sprake van een sterke hiërarchie in bebouwing: de boerderij is het hoofdgebouw, de 
schuren en andere bijgebouwen zijn daaraan in schaal, materiaal en detaillering ondergeschikt. 
Een aantal boerderijen verandert van functie (vaak worden het woonhuizen), waardoor bestaande 
gebouwen verbouwd moeten worden en/of nieuwe gebouwen moeten worden toegevoegd. Dit geldt in 
mindere mate ook voor bedrijfsmatige boerderijen, die gemoderniseerd worden. In beide gevallen kan 
het karakter van het boerenerf (zoals dat hierboven omschreven is) gehandhaafd blijven. 
Bij uitbreiding, verbouwing of renovatie dient het oorspronkelijke karakter van het pand en het erf als 
uitgangspunt. Bij (vervangende) nieuwbouw dient aangesloten te worden bij de situering, massa en 
vorm van de aanwezige bebouwing in de omgeving. Gebruik van eigentijdse en afwijkende 
gevelkarakteristieken en detailleringen, kleuren en materialen is beargumenteerd mogelijk. De 
hiërarchie op het erf is daarbij uitgangspunt.’ 
 
 
7.6.2 Voorstellen voor nadere specificering 
Voor het plangebied Wenum-Wiesel kunnen de volgende specifieke kenmerken worden geformuleerd, 
die van belang zijn voor de uitvoering van het welstandsbeleid. Algemeen kunnen we stellen dat het 
hele gebied wordt gekenmerkt door traditioneel materiaalgebruik: baksteen en (veelal rode) dakpannen.  
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Wenum 
De bebouwing van Wenum heeft een losse structuur, gekoppeld aan de grote dichtheid aan wegen, 
zonder vaste rooilijnen. Tussen de huizen bevinden zich onbebouwde ruimten en overhoekjes die mede 
het karakter van het dorp bepalen. Een uitzondering hierop is de bebouwing aan de Papegaaiweg, waar 
wel een rooilijn is aangehouden. In het ‘centrum’ van het dorp komen zowel bedrijfspanden als 
woonhuizen voor. De woonhuizen vertonen een variatie aan bouwvolumes, maar hebben met elkaar 
gemeen dat de nokhoogten beperkt zijn. Veel huizen hebben één bouwlaag. Eventuele nieuwbouw zou 
de losse, informele bebouwingsstructuur niet mogen aantasten. Dit betekent dat grotere bouwprojecten 
met uniforme woningen het karakter van het dorp zouden aantasten. Bij individuele nieuwbouw zou 
getoetst moeten worden op nokhoogte, goothoogte en materiaalgebruik. De bebouwing in het 
buitengebied bestaat voornamelijk uit verspreid gelegen woonhuizen en (voormalige) boerderijen. 
Monumentale hoeven komen niet voor, het gaat vooral om kleine boerderijen en woonhuizen met één 
bouwlaag en bescheiden volumes.  
 
Wiesel 
De bebouwing van Wiesel kan beschreven worden als een verzameling verspreid gelegen woonhuizen 
en kleine boerderijen. Nokhoogte, goothoogte en bouwvolume zijn bescheiden. Afwijkende gebouwen 
met grotere bouwvolumes, als De Ploeg en Sprengenhorst, vallen onmiddellijk op. Als er meer van 
dergelijke gebouwen zouden komen kunnen ze het beeld van de buurtschap gaan domineren. Meer 
nog dan in Wenum is het behoud van de losse, informele structuur van de bebouwing en de afwisseling 
van bebouwde en onbebouwde percelen van belang.  
 
Jonas 
Ook Jonas wordt gekenmerkt door de losse structuur van de overwegend van oorsprong agrarische 
bebouwing van bescheiden afmetingen. Uitbreiding van enkele agrarische bedrijven heeft al tot 
verdichting van de bebouwing geleid. Ook hier geldt dat nieuwe gebouwen met grote bouwvolumes of 
meerdere bouwlagen, alsmede planmatig opgezette bouwprojecten, het karakter van de buurtschap 
nadelig zouden beïnvloeden.  
 

 
Buurtschap Jonas. Bron: Google Earth.  
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Wenum-Zuid is een mooi voorbeeld van een jong, spontaan gegroeid heideontginningsdorp. Binnen de 
structuur van het wegenpatroon is een grote variatie ontstaan aan woonhuizen en bedrijfspanden. 
Planmatige invullingen ontbreken, met uitzondering van een complex van 13 dubbele woonhuizen aan 
de Oude Zwolseweg en de Fluitersweg, gebouwd omstreeks 1920. Kenmerkend voor dit complex zijn 
de verspringingen van de rooilijn. Behoud van de stedenbouwkundige opzet, de bouwvolumes en de 
(mansarde)daken zijn bepalend voor het behoud van de kwaliteit van dit bijzondere complex. 
Aanbevolen wordt een onderzoek te doen naar de achtergronden van dit complex gebouwen: wie was 
de initiatiefnemer, waarom werden de huizen hier gebouwd, wie heeft het complex ontworpen? 
 

 
Bebouwingsstructuur van Wenum-Zuid, met het complex volkswoningbouw (bij de pijl). Bron: Google Earth.  
 
Opmerkelijk is het feit dat de overige woonhuizen veelal op ruime kavels staan, of zodanig bescheiden 
van volume zijn dat ook de kleinere percelen voldoende ruimtewerking hebben. Voorgesteld wordt 
daarom de kavelgrootte bepalend te laten zijn voor het bouwvolume van eventueel nieuw te realiseren 
gebouwen.  
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7.7 Ruimtelijke ontwikkelingen 
Op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen wordt in deze studie niet diepgaand ingegaan. Wel is 
getracht een beeld te geven van de ruimtelijke opgaven die hier spelen op het gebied van water, groen 
en wonen vanuit enkele belangrijke documenten. Dit zijn het Waterplan Gelderland 2010-2015, 
Gebiedsplan Natuur en 
Landschap 2008, Streek-
plan Gelderland inclusief 
de herbegrenzing van de 
Ecologische Hoofdstruc-
tuur (EHS) en de natte 
Ecologische Verbindings-
zones uit 2009, Ruimte-
lijke Visie Stedendriehoek 
2009. 
De toekomstige ontwikke-
lingen kunnen positieve 
en negatieve uitwerkingen 
hebben op de in dit rap-
port beschreven cultuur-
historische kwaliteiten van 
het plangebied Wenum-
Wiesel. In het ‘Groot 
Apeldoorns Kookboek’ zijn 
zowel aanbevelingen op 
landschapsniveau als op 
elementniveau gedaan. 
Veel van deze aanbeve-
lingen kunnen worden ver-
taald naar de specifieke 
situatie van Wenum-
Wiesel, maar dat valt 
buiten het kader van dit 
rapport.  
 
 
De ruimtelijke opgaven in 
plangebied Wenum-Wiesel.  
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Bijlage 1: Cultuurhistorische waardenkaart 
 

 
De cultuurhistorische waardenkaart is tevens los, op A3 formaat,  bij dit rapport gevoegd.  
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Bijlage 2: archeologische beleidskaart van Apeldoorn 
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Bijlage 3. Cultuurhistorische beleidskaart van Apeldoorn 
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Bijlage 4: Bronnen  
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