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De commissie Heemschut Gelderland laat graag zien wat er in de 

afgelopen periode is bereikt. De emoties liepen soms flink op zoals bij het 

project Beekwolde. Voorzitter Maud Arkesteijn: “Wat verschrikkelijk dat 

dit kon gebeuren. De belangen van burgers, omwonenden, het 

landschap, de cultuur en natuur doen er totaal niet meer toe. Ik ben 

buitengewoon boos en verdrietig!”  

 
 

In de vorige editie schreven we over het bedreigde Landgoed Beekwolde in 
Twello gemeente Voorst. Pal voor het Huis moeten uitgestrekte weilanden 
wijken voor een woonwijk. 
Vele omwonenden en erfgoedinstellingen protesteerden en woonden de 
raadsvergadering bij.  
Heemschutter Gerrit Lebbink sprak ‘s avonds in en deed daarna verslag: “De 
Raad van Voorst heeft met een zeer krappe meerderheid het bestemmingsplan 
Nieuw Basselt en Fliertlanden vastgesteld. Met name Gemeente Belangen heeft 
uiteindelijk toch gekozen voor hun eigen wethouder, jammer maar helaas.”  
 
We laten deze zaak niet los, als er bij dergelijke grote maatschappelijke 
belangen zo’n kleine meerderheid is, moet de gemeente Voorst zich afvragen of 
de democratie en de bestuurbaarheid recht wordt gedaan wanneer ze dit plan 
doorzet. Heemschut overweegt een stap naar de Raad van State.  
 
We ontvingen ook een leuk bericht van Annette Holleman naar aanleiding van onze 
inzet: “Hartelijk dank voor jullie steun. Zonder jullie redden wij het niet, als bewoners 
tegen zo'n grote organisatie.”  

 

Opkomen voor hofje uit de wederopbouwperiode 
 
“Met kerst sturen we elkaar allemaal een kaartje” vertelt Annette Holleman, 
bewoonster van het hofje Brouwerskamp in het centrum van Doetinchem. Het is 
gebouwd in 1951 als bejaardencomplex met een hoofdgebouw en drie blokken van 
identieke huizen die samen een carré vormen. In het midden staan vier monumentale 
acaciabomen in een besloten plantsoen met gras en hagen. Hoewel de woningen klein 
zijn, is het geheel royaal opgezet, vrij ruim voor deze tijd en daarom wordt het 
bedreigd. 
 
De woningbouwvereniging, die het complex bezit, heeft het reguliere onderhoud al 
geruime tijd uitgesteld en gaat onderzoeken of de huizen verduurzaamd kunnen 
worden of dat het goedkoper is om ze te vervangen, slopen is een serieuze optie. 
Tevens wordt bekeken of er in het plantsoen ruimte zou zijn voor extra woningen. Van 
een hofje is dan geen sprake meer. 
 
Het hofje heeft geen monumentenstatus maar is wel opgenomen in een rapport van 
de gemeente Doetinchem waarin cultuurhistorische objecten zijn vastgelegd met als 
doel deze te beschermen. Sloop zou dus niet aan de orde mogen zijn, maar 
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Heemschut, de Historische Vereniging Deutekom en het Cuypersgenootschap zijn uit 
voorzorg toch een procedure gestart om de gebouwen beter te beschermen, met als 
doel een gemeentelijke monumentenregistratie. 
 
Het complex is een goed voorbeeld van kleinschalige stedelijke ontwikkeling in de 
wederopbouwperiode. Alle huisjes zijn identiek, hier speelt de kracht van de herhaling, 
de schoorstenen, de “paardenvoordeuren”, smeedijzeren sierhekken op gemetselde 
consoles als afscheiding en het subtiele metselwerk, alles ingetogen in die mooie 
Hollandse traditie van hofjes voor alleenstaanden. 
  
Tijdens het bezoek spreken diverse bewoners ons aan, ze zijn blij dat wij opkomen 
voor “hun hofje”. Dus we gaan graag met z’n allen op de foto!  
 
Ons bericht en diverse nieuwsberichten in de pers hebben geleid tot kritische vragen 
van diverse politieke partijen aan het college. Het lijkt erop dat sloop van het hofje niet 
bespreekbaar zal zijn. 
 

 
 

Wordt Landgoed De Grote Bunte verkruimeld? 
 
Burgers in Nunspeet begrijpen niet dat de gemeente zich laat meeslepen door de 
plannen van projectontwikkelaars om een uniek landgoed op te offeren voor luxe 
woningen.  
De rijke geschiedenis van De Grote Bunte gaat terug tot de 15e eeuw, toen was het 
landgoed horig aan de Hertog van Gelre en daarna Karel de Vijfde. Het is eeuwenlang 
in bezit gebleven van adellijke families die de weilanden, boerderijen en bossen 
verpachtten. In de 19e eeuw werd het “oude huis” afgebroken en een groot nieuw 
huis gebouwd in classicistische stijl. 
De tuin werd in de toen geliefde landschapstijl aangelegd. 
 
Het huis heeft achterstallig onderhoud maar wordt gerestaureerd door de 
projectontwikkelaars en krijgt een nieuwe bestemming. In het huis komen 
appartementen voor dementerende ouderen. Om meer ouderen te huisvesten wordt 
het huis aan de achterkant uitgebouwd, dit valt onder de kruimelwetgeving, echter 
hier is de uitbouw groter dan het landhuis, de kruimels worden zo een grote puist. 
 
En omdat de projectontwikkelaars nog graag wat extra geld willen verdienen, worden 
er op het landgoed tien woningen gebouwd, “anders zou het project niet gerealiseerd 
kunnen worden” volgens de projectontwikkelaars. 
 
Wie stopt dit? Een politieke ambtsdrager had het over “een verwaarloosd oud bos". 
Heemschut en omwonenden overwegen een procedure te starten om De Grote Bunte 
als gemeentelijk monument aan te wijzen.  
 
Vreemd eigenlijk dat het landgoed met die rijke geschiedenis niet beschermd is door 
de gemeente of het rijk en nu verkruimeld dreigt te worden. Een mooie uitdaging voor 
de gemeente Nunspeet om de projectontwikkelaars een halt toe te roepen. 
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Historische palingrokerij in Elburg ontdekt en bedreigd 
 
Het eeuwenoude Elburg telt bijna 600 monumenten en is mede daardoor één 
van Nederlands meest bezienswaardige Hanzesteden. Al vanaf de 
middeleeuwen werkten de bewoners in en om de haven, hier meerden de 
schepen aan met nieuwe handel en verse vis. Die bedrijvigheid is nog steeds te 
beleven, er is een historische haven, de beroemde Vischpoort, een 
botterwerfmuseum en de vroegere visafslag is ook een museum. 
 
Kortom, Elburg heeft veel moois te bieden, het bruist er dan ook van de 
toeristen maar nog niet alles is ontdekt en beschermd. 
 
Net buiten het toeristische gebied ligt een voormalige palingrokerij, bestaande 
uit een aantal karakteristieke gebouwen uit 1937, niet heel erg oud maar wel 
typerend voor deze periode, en met een verhaal. Immers, toen de Afsluitdijk 
een feit was, liep de vissersvloot sterk terug, alleen de palingvisserij ging nog 
door. Op deze plek is te zien hoe belangrijk de paling voor het stadje was. 
 
Echter, de panden zijn in handen gekomen van een projectontwikkelaar die hier 
een appartementenstraat wil bouwen, de oude panden worden gesloopt. En 
om zoveel mogelijk woningen te kunnen bouwen op dit relatief kleine perceel 
moet er de hoogte in gegaan worden, maar liefst 17 meter, alleen de 
Vischpoort is hoger.  
 
Als deze plannen doorgaan, mist Elburg de kans om de rokerij op te nemen in 
haar rijke cultuurgeschiedenis en krijgt ze een grootschalig appartementenblok 
dat alle aandacht voor het moois in de directe omgeving zal overschaduwen. 
 
Heemschut en betrokken erfgoedorganisaties hebben daarom de gemeentelijke 
monumentenstatus aangevraagd en verzoeken de gemeente nadrukkelijk niet 
mee te gaan in dit plan van de projectontwikkelaar. 

 
De commissie Gelderland heeft vacatures 
 
Onze oproep in de vorige brieven heeft geresulteerd in twee nieuwe 
commissieleden!  
 
De commissie Heemschut Gelderland bestaat nu uit 11 leden inclusief de 
voorzitter en de secretaris.  
De provincie Gelderland bestaat uit 51 gemeenten. Elk lid heeft een aantal 
gemeenten als werkgebied. Er is veel te doen, dus we zijn nog steeds op zoek 
naar nieuwe commissieleden.  
Met name in de gemeente Nijmegen en omgeving is versterking nodig maar ook 
leden uit andere gemeenten die actief willen meewerken worden van harte 
uitgenodigd om contact op te nemen. Dat kan via e-mail 
gelderland@heemschut.nl of telefonisch met voorzitter Maud Arkesteijn op 06 
5578 4996.  
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