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Betreft: Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Rhederhof

Doesburg, 19 mei 2010 

Geacht college,

Naar aanleiding van de publicatie van het ter-inzage leggen van bovengenoemd plan geeft de 
Provinciale Commissie Gelderland van Bond Heemschut onderstaand haar zienswijze over dit 
ontwerp-bestemmingsplan en het daarbij gevoerde beleid van uw college.

In voorgaande jaren heeft onze commissie bij herhaling aan de gemeente Rheden bekend 
gemaakt het niet eens te zijn met de voorgenomen bebouwing van het landgoed Rhederhof. 
Concreet betreft dit respectievelijk ons schrijven van 11 april 2005 aan uw college, een brief aan 
de leden van de Raad ten behoeve van de Oriëntatieavond op 03 oktober 2006 en onze 
inspraakreactie van 05 maart 2007 betre�ende het voorontwerp-bestemmingsplan Rhederhof.
In alle genoemde gevallen hebben wij daarbij aangegeven de activiteiten van de stichting 
Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom ten volle te ondersteunen.

Met deze zienswijze willen wij een aantal argumenten noemen die aangeven dat u, met het 
ondersteunen van de planontwikkeling van Portaal en Kuiper, de cultuurhistorische, 
landschappelijke en natuurlijke waarden van het landgoed en de omgeving ervan geen dienst 
bewijst en daarmee afbreuk doet aan de door de gemeente Rheden aangegeven
 ontwikkelingen in de Structuurvisie.

In hoofdstuk 1, onder de paragraaf 1.1 ‘Aanleiding’ onderschrijft uw college in feite de bovenge-
noemde constatering, maar geeft als reden op dat de gemeente zich gebonden acht aan eerder 
genomen beslissingen omtrent het aantal woningen dat door de gemeente gebouwd moet 
worden. Echter, inmiddels is er sprake van krimp en is het destijds vastgestelde aantal te bouwen 
woningen losgelaten. Er is dus geen directe noodzaak meer op deze plek woningen te bouwen. 
De belangrijkste reden die uw college aanvoert voor woningbouw op Rhederhof is gelegen in 
de huidige situatie van het leegstaande bejaardentehuis en de desolate situatie rondom. 



Maar het vigerende bestemmingsplan geeft de mogelijkheid om de huidige situatie te herzien 
en te zoeken naar een oplossing die het landgoed in de oude staat herstelt waarbij een evt 
nieuw gebouw op een cultuurhistorisch verantwoorde wijze wordt gesitueerd en ingepast met 
in standhouding van de oorspronkelijke hierarchie van het landgoed.
Heemschut is het derhalve niet eens met de huidige gang van zaken.

Rhederhof in ruimer verband
In het Streekplan Gelderland 2005 (= Provinciale Structuurvisie) wordt de locatie Rhederhof 
aangeduid als “bebouwd gebied 2000”. 
Het is de gemeente bekend dat de provincie destijds slechts met duidelijke tegenzin toestem-
ming heeft gegeven om op het landgoed een bejaardentehuis te vestigen. Ook moet het uw 
college bekend zijn dat destijds door de provincie voor het toenmalige streekplan ter plaatse 
een bebouwingscontour is gehanteerd, die op 20 maart 2002 door de Raad van State is vernie-
tigd, maar ongewijzigd in het Streekplan Gelderland 2005 is opgenomen. Ook het KAN heeft 
deze zelfde contour in het Regionaal Plan 2005-2020 van Stadsregio Arnhem-Niijmegen, op 
instigatie van uw college, verwerkt.
In het hoofdstuk ‘Haalbaarheid van het plan’, onder de paragraaf ‘Beleid’ wordt in dit verband 
dan ook gesproken over een “woonbuurt in het noorden van Rheden”, waarbij het stedenbouw-
kundig ontwerp primair is geënt op de kwaliteiten van het onderliggende landschap. Dat mag 
dan zo zijn, maar laat onverlet dat uw college, toen Portaal en Kuiper het landgoed aankochten, 
de gelegenheid voorbij heeft laten gaan om het destijds, tegen wil en dank, gevoerde ruimtelijk 
beleid ter plaatse terug te draaien. Het was een goede gelegenheid geweest om de doelen die 
in de Structuurvisie zijn gesteld dichter bij te brengen. Immers, in dit beleidsstuk wordt gesteld 
dat landgoederen beter herkenbaar moeten worden gemaakt. Maar met de nu voorgestelde 
bebouwing op Rhederhof wordt het landgoed nog niet beter herkenbaar. In tegendeel, het 
landgoed wordt geheel uit zijn verband gerukt door het op te splitsen, waardoor de cultuurhis-
torische eenheid en de waarde ervan ernstig worden geschaad. De gemeentelijke Commissie 
Cultuurhistorie 
(= Monumentencommissie) is dezelfde mening toegedaan, zoals blijkt uit de in de bijlagen 
weergegeven reactie onder punt 5. 

Uit de paragraaf 2.1 ‘Historie van het plangebied’ van de plantoelichting kan worden opgemaakt 
dat Rhederhof een oud landgoed is, dat deel uitmaakt van de reeks landgoederen langs het 
Veluwemassief. De situering is kenmerkend voor de overgangszone van de hooggelegen Veluwe 
naar de uiterwaarden van de IJssel. Heemschut is het eens met deze beschrijving.
Uit de genoemde paragraaf kan ook worden geconcludeerd dat het landgoed als een eenheid is 
ontwikkeld en een duidelijke relatie heeft gezocht met de omgeving.
Daarom is het voor Heemschut onbegrijpelijk en moeilijk te aanvaarden dat desondanks door 
uw college gestreefd wordt naar woonbebouwing op een deel van het terrein. 
Met deze ontwikkeling dreigt zo een gevaarlijk precedent te ontstaan ten aanzien van de land-
schappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden en de ontwikkeling daarvan voor de 
gehele Oostelijke Veluwerand en de daarin gesitueerde landgoederen. 



De Commissie Cultuurhistorie wijst daar ook op. Dat er op dit moment geen vergelijkbare situa-
ties in de gemeente voorkomen, betekent niet dat dit in de toekomst niet kan gebeuren. De 
ervaring leert dat landgoederen zeer kwetsbare beheereenheden vormen.

Al eerder is gerefereerd aan de Stuctuurvisie, die door de Gemeenteraad op 31 januari 2006 is 
vastgesteld. In deze visie is een ontwikkelingskaart opgenomen waarop Rhederhof is aangege-
ven als bouwlocatie. Uit de schets blijkt duidelijk hoe deze locatie geheel buiten de huidige 
stedenbouwkundige ontwikkeling van het dorp Rheden ligt en daarin nu een wezensvreemd 
element vormt. Kenmerkend voor deze streek is dat de bebouwing zich altijd ten zuiden van de 
Arnhemsestraatweg heeft ontwikkeld.

Tenslotte wil Heemschut uw college nog wijzen op het feit dat Rhederhof is gelegen in het 
Belvederegebied Zuidelijke Veluwezoom, dat genoemd wordt in de gelijknamige Beleidsnota. 
Als fysieke dragers worden hier landgoederen, kastelen en buitenplaatsen, oude lanen en oude 
bossen genoemd.

Kaderstelling
Naar aanleiding van de door de Gemeenteraad vastgestelde Kadernotitie op 27 november 2007 
rijzen er bij Heemschut vragen omtrent  enkele voor de planontwikkeling richtinggevende 
kaders:
 - Rhederhof is een geschikte woningbouwlocatie:
   wat wordt in deze onder ‘geschikt’ verstaan? De locatie ligt excentrisch
   ten opzichte van het dorp Rheden en heeft daarmee geen enkele binding;
 - Landgoed Rhederhof wordt niet in de oorspronkelijke staat hersteld:
   wat wordt verstaan onder ‘oorspronkelijke staat’?
 - entreegebouw aan de Arnhemsestraatweg:
   wat is het doel en het nut van dit entreegebouw; welke meerwaarde heeft dit    
                 voor het landgoed?
 - Stedebouwkundige opzet met een ’lineaire en compacte invulling’:
   een lineaire bebouwing is wezensvreemd voor een landgoed;
 - Locatie op goede wijze ontsloten:
   wat wordt hieronder verstaan?
 

 - Inspraak en overleg naar aanleiding van voorontwerp-bestemmingsplan:
   Heemschut heeft een inspraakreactie ingestuurd betre�ende dit plan, maar    
                hierop nooit een reactie ontvangen. 



Kritiek op onderdelen (planbeschrijving)
 1. Uit paragraaf 2.1 (Historie van het plangebied) kan worden gelezen dat Rhederhof 
oorspronkelijk een ‘herkenbare eenheid’ is geweest, maar dat door de ontwikkelingen na 
1951 een verstoring is opgetreden. Uit het vorenstaande zal het u duidelijk zijn geworden dat 
Heemschut streeft naar een herstel van deze eenheid.  De voorliggende planontwikkeling 
heeft tot gevolg dat de kans op verdere versnippering eerder wordt vergroot en dat daardoor 
cultuurhistorische waarden worden geschaad. Er zal juist gezocht moeten worden naar een 
ontwikkeling waarbij het landhuis weer een centrale functie krijgt en de relatie ervan met de 
bijgebouwen en het park + de agrarische percelen wordt hersteld.
 2. De nieuwbouwwoningen zijn ondergebracht in een z.g. campusverkaveling.
Uit de bijgevoegde voorbeelden en doorsneden krijgen wij niet de indruk dat daarmee de 
eenheid voor de onderdelen van het landgoed wordt bevorderd. In alle opzichten zal het 
duidelijk blijven dat het hier gaat om een ’woonbuurt’. De eenheid van het landschap ter 
plaatse van de bloemenweide wordt er wellicht mee bereikt, maar niet de eenheid met de 
overige delen van het totale landgoed. Het bestemmingsplan bestrijkt het gehele terrein van 
Rhederhof, maar de voorgestelde uitwerking ervan is niet zeker, omdat er twee verschillende 
eigenaren zijn.
 3. Op de plaats van het bejaardentehuis worden z.g. valleiwoningen gebouwd
In een lineaire setting. Zoals reeds eerder opgemerkt past een dergelijke opzet niet met de 
structuur van een landgoed. 
 4. Het bouwen van een blok met woningen op de plaats van de moestuin heeft tot 
gevolg dat dit waardevolle en voor een landgoed kenmerkende element verloren gaat. De 
argumentatie daarvoor overtuigt Heemschut niet omdat de plek onherkenbaar veranderd 
wordt. Er ontstaat iets geheel nieuws dat nauwelijks nog referentie heeft met de 
oorspronkelijke situatie. Het handhaven van de vervallen tuinmuren maakt het geheel alleen 
maar onbegrijpelijker.
Als gevolg van de situering van de woningen op deze plek, dicht tegen de bestaande bosrand, 
zal ernstige schade worden toegebracht aan de hier voorkomende monumentale bomen door 
de noodzakelijke ontgravingen en de daarbij optredende verstoring van het oppervlakkige 
grondwaterregime. Oude beuken zijn daar erg gevoelig voor. 
 5. Bij de toegangsweg vanaf de Snippendaalseweg wordt een torenvormige woning 
voorgesteld. In de toelichting wordt gesteld dat het landhuis echter manifest in beeld moet 
blijven. Heemschut vraagt zich af waarom dan nog een apart  ‘landmark’ op deze plek moet 
worden aangebracht. Dit zal meer afbreuk doen aan het landgoed dan een extra bijdrage 
leveren. Van oudsher kent een landgoed een bepaalde hierarchie die in de eerste plaats wordt 
bepaald door het hoofdgebouw, in dit geval het landhuis. Het torenachtige gebouwtje op de 
voorgestelde plek zal de bestaande hierarchie verbreken en daarmee de cultuurhistorische 
waarde van het gebied aantasten.
 6. Ondanks het feit dat een groot deel van het parkeren ondergronds wordt gebracht, 
vreest Heemschut dat door het aantal verkeersbewegingen (totaal 115 parkeerplaatsen) 
naar/van en in de ’woonbuurt’ veel onrust op het landgoed het gevolg zal zijn. De minimale 
breedte van de geprojecteerde wegen heeft beschadiging van de bermen tot gevolg. Dit alles 
zal de sfeer op het landgoed en de uitstraling naar buiten niet ten goede komen. 



Samen met alle andere activiteiten die in een ’woonbuurt’ plaats vinden zal daardoor de druk op 
het landgoed als totaal onevenredig toenemen en schade berokkenen aan de cultuurhistori-
sche-, landschappelijke- en natuurwaarden.
 7. In de paragraaf ‘Cultuurhistorie - archeologie’ wordt beschreven dat het landgoed 
bestond uit een kenmerkende ruimtelijke tweedeling van een bebost en een open weidegebied. 
Op grond van oude kaarten kan gesteld worden dat er meer sprake was van een driedeling, 
namelijk een parkachtig, een bebost en een open deel. De parkachtige en open delen vloeiden 
ruimtelijk over in de omgeving zoals in de romantische parkaanleg gewenst was. De bestem-
ming en het gebruik van de onderdelen was geheel op elkaar afgestemd en vormden een 
onlosmakelijk verband. De voorgestelde bestemmingverandering voor het oorspronkelijk open 
gebied vormt dus een wezenlijke breuk hiermee en wordt daarmee feitelijk afgesplitst van het 
landgoed. Dat dit visueel zo veel mogelijk wordt opgevangen door allerlei 
ingrepen als ‘ingraven’, ‘weidedaken’, ‘meeglooien’ enz doet aan dit feit niets af en betekent een 
ernstige aantasting van de cultuurhistorische waarden van het gehele landgoed.
 8. Hoewel in de bovengenoemde paragraaf wordt aangegeven dat de tuin, dat wil 
zeggen het van oorsprong parkachtige deel, ‘cultuurhistorisch niet van bijzonder hoge waarde is’ 
vindt Heemschut dat het mogelijk moet zijn hiervan delen te reconstrueren. Uiteraard dient dan 
met de bewoonde dassenburchten zoveel mogelijk rekening te worden gehouden. De nog 
aanwezige historische tuinelementen en het bestand aan oude en waardevolle bomen en 
coniferen moet daarin worden opgenomen.
 9. In het noordelijke deel van het terrein komen waardevolle elementen voor zoals 
sprengkoppen en de daaraan gekoppelde poel, wildwallen, schaapsdriften en de Holtbank. 
Deze maken deel uit van het landgoed en zouden als cultuurhistorisch waardevolle elementen 
in het plan apart bestemd moeten worden. Daarnaast zijn er in de omgeving nog oude akker- en 
weidepercelen en twee plaatsen waar een schaapskooi heeft gestaan. 
In dit verband verdient het aanbeveling om aan het bestemmingsplan een landschapsinrich-
ting- en beheersplan te koppelen.
 10. Positief is dat naar de archeologische waarden van het gebied nader onderzoek is 
gedaan. Gepleit wordt voor grote zorgvuldigheid en het uitvoeren van het geprojecteerde 
‘de�nitief archeologisch onderzoek’.

Resumerend stelt de Provinciale Commissie Gelderland van Bond Heemschut dat de commissie 
op grond van cultuurhistorische en landschappelijke kenmerken ernstige bezwaren heeft tegen 
het voornemen van de gemeente om op een deel van het landgoed Rhederhof woningen te 
bouwen.



Onze bezwaren ten aanzien van het voorliggende ontwerp-bestemmingsplan richten zich 
vooral op het feit dat, ondanks de goede bedoelingen, in belangrijke mate voorbij gegaan 
wordt aan de bijzondere kenmerken van het landgoed zelf en de situering ervan in de 
omgeving. Daardoor past de voorgenomen bebouwing niet binnen de doelstellingen van de 
Structuurvisie, zeker waar het gaat om de landgoederen.
Heemschut heeft dus zowel op hoofdlijnen als in detail bezwaren tegen het 
ontwerp-bestemmingsplan Rhederhof.

De Commissie ontvangt gaarne een ontvangstbevestiging van de toegezonden zienswijze.
Met vriendelijke groeten,

ing. J.G.C. Scharten,
technisch adviseur Landschap en RO
Hanzeplein 37
6981 LD Doesburg 


