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VOORWOORD

Het is een intens gebeuren een ontwikkelingsvisie voor de komende zeven jaar te ontwikkelen. Veel
respect voor alle betrokkenen, die zich hebben ingezet. Hoedster zijn van Kasteel De Kelder en
omgeving betekent een zware last. Anderzijds vormt een Kasteel en omgeving een bijzondere
attractie door de monumentale uitstraling, de rijke geschiedenis, de inpassing en verbondenheid met
de natuur. Het is uiterst dankbaar stemmend, dat ook vrijwilligers te vinden zijn die zich willen inzetten
bezoekers op te vangen en hen te laten genieten. De ligging bij een stedelijk Doetinchem vormt ook
een waardevolle aanvulling. Het Landgoed Hagen bestond in vroegere tijden reeds ook uit een
wisselwerking. Niet voor niets droegen schepen en burgemeesters als familienaam Van Hagen. De
eerste Van Haeghen duikt al op in 1484. Je voelt bij een kasteel dat de historie en het heden
samenbindend werken. Bemoedigend is het inzicht van het gemeentebestuur met onder meer het
uitgangspunt, dat het behoud van cultuurhistorisch erfgoed van cruciaal belang is voor het tastbaar
houden van ons verleden en zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving. Het is niet toevallig, dat het
veertig jaar een Streekmuseum is geweest en over jeugd gesproken, decennia heeft het gediend
Scouting ontwikkelingsmogelijkheden te geven waarbij zelfs verscheidene malen belangstelling bleek
vanuit het Koninklijk Huis. In de huidige tijd bestaat extra belangstelling voor het landschap. Zo wordt
de oorspronkelijke basis en structuur van het ecologische en hydrologische systeem ondersteund en
door nieuwe natuur belevingswaarde vergroot. Het is van groot belang dat de cultuurhistorie leeft. De
beleefbaarheid van de burger wordt hierdoor vergroot. Je kunt op dit punt eigenlijk niet ambitieus
genoeg zijn.
Bij De Kelder speelt een op het Kasteel toegesneden probleem. Het beleid van de Stichting is erop
gericht de toegankelijkheid veel aandacht te geven. Het Kasteel is terecht één van de ruim 30
rijksmonumenten in Doetinchem. Het zijn van een rijksmonument houdt ook in dat het behouden
moet worden zoals het was. Hierdoor kan het Kasteel eigenlijk niet floreren. De daartoe noodzakelijke
verbouwingen om de bezoekers volledig te kunnen ontvangen staan haaks op het monumentaal
karakter. De bruikbaarheid van het Kasteel is te gering, waardoor te weinig bezoekers ervan kunnen
genieten en de inkomsten onvoldoende zijn om de tekorten van onderhoud en restauratie te dekken..
Jaren geleden is dit reeds ingezien en ondervonden. Vandaar dat het plan is gerezen het Kasteel
wederom in vroegere glorie te restaureren en de schade van de grote brand in 1656 te herstellen. Dit
plan wordt aangeduid als restauratie naar de toestand in de 17e eeuw en de tweede nu ontbrekende
beuk weer te bouwen. Onderzoek heeft plaatsgevonden en de plannen zijn ontwikkeld. Door ons
gezamenlijk hierop te richten om de herbouw mogelijk te maken zou deze restauratie de redding
inhouden van het voortbestaan van het Kasteel. Overheidsinzet is hierbij onmisbaar. Het lijkt
overigens geheel te stroken met het ontwikkelde gemeentelijk beleid zodat gehoopt wordt het Kasteel
in functie te behouden. Cultuurhistorisch toekomstbestendig te werk gaan is een beleid dat navolging
verdient.
Bij een Voorwoord past een hartenkreet wellicht minder maar onze taal is rijk aan waarschuwingen, je
moet immers van het hart ook geen moordkuil maken en essentiële punten verzwijgen.
Moge het nog lang gegeven zijn, dat bezoekers van het kasteel en omgeving genieten. Van harte
steeds welkom binnen de mogelijkheden.
Jonkheer dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, voorzitter stichting Beelaerts van Blokland Hagen
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INLEIDING
Voor u ligt de toekomstvisie van het Landgoed Hagen/De Kelder. Het landgoed wordt gevormd door
de eigendommen van de Stichting Beelaerts van Blokland Hagen. Kasteel De Kelder, net buiten de
bebouwde kom van Doetinchem gelegen, vormt het historisch én actueel middelpunt van het
landgoed.
Om dit cultuurhistorisch erfgoed levensvatbaar te houden is een actieve aanpak met ontwikkelingen
en vernieuwingen van groot belang. Door de eeuwen heen heeft het landgoed een dynamisch beheer
gekend, dat in veranderende omstandigheden steeds de bakens heeft verzet. Uitgangspunt is echter
altijd geweest: duurzaam behoud van het erfgoed.
De landgoedvisie bevat een beschrijving van de huidige situatie van de verschillende facetten van het
landgoed: ligging, bodem, natuur en landschap, landbouw en de monumentale waarden van de
aanwezige gebouwen. Vervolgens wordt het vigerende overheidsbeleid aangehaald, beperkt tot de
voor het landgoed meest actuele beleidsstukken en wet- en regelgeving.
Op basis van deze gegevens is het mogelijk om kansen en knelpunten op en rond het landgoed te
signaleren. Deze zijn vertaald naar gewenste ontwikkelingen voor de verschillende functies: de
toekomstvisie van de Stichting als eigenaar en beheerder van het landgoed. De visie sluit af met een
projectenlijst: een overzicht van hetgeen er reeds gedaan is en gedaan moet worden om de gewenste
doelen te realiseren.
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1.

ONTSTAANSGESCHIEDENIS EN EIGENDOMSSITUATIE

Kasteel De Kelder, vroeger bekend als havezathe Haegen (Hagen, Haegen) wordt voor het eerst
schriftelijk vermeld in het jaar 1662. In dat jaar draagt de toenmalig eigenaresse, E.M. van Baer, het
Huis Haegen met landerijen in leen op aan de State van Gelderland en wordt het huis als havezathe
opgenomen in de leenregisters van het Graafschap Zutphen.
Het Huis is onmiskenbaar ouder. In zijn historische verschijning doet het eerder 16 e dan 17e eeuws
aan, waarbij op bouwhistorische gronden eerder een datering in de eerste helft van de 16e eeuw
aannemelijk is. De opbouw in kleiner formaat kloostermoppen en de vorm van de bewaard gebleven
sleutelstukken zou op zich ook een datering in de late 15e eeuw rechtvaardigen. Nader bouwhistorisch
en dendrochronologisch onderzoek zou op dit punt meer zekerheid moeten verschaffen.

Figuur 1: Havezathe Haegen, tegenwoordig bekend als Kasteel De Kelder

Uit bouwsporen en eerder archeologisch onderzoek, alsmede vanuit een min of meer betrouwbaar
lijkende afbeelding van het Huis Haegen, zoals dit zich vertoonde direct na de brand in 1656, valt vast
te stellen dat het huis toen bestond uit een tweebeukig corpus, voorzien van een ommuurde voorhof
met torens, geheel gelegen in een relatief brede slotgracht. Aan de achterzijde van kasteel De Kelder
zijn de oude muurvertakkingen naar de tweede beuk nog zichtbaar aanwezig.

Figuur 2: Het Huis Haegen na de brand van 1656
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Een vergelijking met het mogelijk uit dezelfde bouwtijd daterende Huys te Lathum te Lathum,
eveneens gebouwd door de Van Baers, dient nader te worden gemaakt. Beide huizen typeren de Van
Baers als locaal actieve lage adel, afkomstig uit de ministerialen van de Graaf van Zutphen.
Ook elders langs de IJssel is er sprake van de Van Baers (Bahrs).

Figuur 3: Impressie Huis Haegen, eind 19e eeuw

De bewoningsgeschiedenis kan ook vele eeuwen eerder teruggaan. De familienaam “Van Haegen”
wordt reeds genoemd op de Doetinchemse schepenlijst van 1484. Dragers van deze naam hebben tot
eind 17e eeuw functies bekleed als schepen en burgemeester van Doetinchem. Wellicht waren zij ook
de eerste bewoners van de havezathe.

Figuur 4: Historische kaart uit 1790

De oorspronkelijke gracht, die aanvankelijk tegen de ommuring was gesitueerd, werd na de brand
enkele tientallen meters verderop aangelegd. Op deze wijze ontstond er voor de bewoners meer erf.
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De landerijen die behoorden bij de havezathe liggen op één van de grootste en hoogste rivierduinen,
de Kruisberg. Deze rivierduin maakt deel uit van een reeks tussen Doetinchem en Anholt. De
rivierduinen zijn circa 10.000 jaar geleden ontstaan door opstuiving van zand uit de bedding van de
Oude IJssel, die toen regelmatig droog lag.
Eeuwenlang was de top van de
Kruisberg begroeid met heide en een
enkel bosje. Langs de flanken lagen
akkers en in het dal graslanden. De
heide was van belang voor het
gehanteerde potstalsysteem, waarbij
heideplaggen in de stal de mest
opvingen van het vee dat gevoed werd in
de lage graslanden. Dit mengsel werd
vervolgens op de akkers gedeponeerd
als
bemesting.
Omdat
door
de
toegenomen bevolkingsdruk uiteindelijk
te veel heideplaggen gestoken werden
ontwikkelde zich op de toppen van de
Kruisberg stuifzand. In de loop van de
19e eeuw zijn het stuifzand en de heide
bebost. In de vorige eeuw heeft er nog
een verdere rationalisatie in het gebruik
van het gebied plaatsgevonden: de in
afvoerloze laagten ontstane veentjes
werden afgegraven, de lage delen
werden ontwaterd en de verkaveling
werd geoptimaliseerd.
Door de eeuwen heen wisselt het
landgoed meerdere malen van eigenaar.
Zo was in de jaren 1780-1788 Joan Derk
van der Capellen tot den Pol eigenaar.
Deze Gelderse edelman uit Appeltern
was een bekende democratische patriot
en wordt gezien als een grote inspirator
van de Grondwet van 1798. In de eerste
helft van de 19e eeuw kwam Kasteel De
Kelder in het bezit van de familie Van
Pallandt. Van 1902 tot 1953 is H.J.A.
barones van Pallandt de eigenares. Zij
was getrouwd met Jonkheer V.J.G.
Beelaerts van Blokland, die al eerder
was overleden.
De familie stelt in 1914 het Huis Haegen
beschikbaar
aan
de
gemeente
Doetinchem, die het gebruikt als clubhuis
van de lokale padvinderij. Het clubhuis
werd daarbij in 1919 feestelijk geopend
door prins Hendrik, echtgenoot van
koningin Wilhelmina.

Figuur 5: Overzicht eigenaren Kasteel De Kelder
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In 1934 vindt wederom een grote tragedie plaats. Een groot deel van Kasteel De Kelder en haar
inventaris gaat verloren in een brand. Het pand was door het achterstallig onderhoud al kwetsbaar
voor brand, en viel in de nacht van 8 op 9 december daadwerkelijk ten prooi aan de vlammen. Bij het
herstel van het kasteel krijgt de familie steun van C. Misset, directeur van uitgeverij Misset. De heer
Misset bekostigt een groot deel van de herstelkosten. In ruil voor deze investering wordt het kasteel
ingericht als Streekmuseum. Dat blijft het, met enige onderbrekingen, tot 1976.

Figuur 6: De periode 1919 - 1934

In augustus 1944 leggen de Duitsers beslag op De Kelder. De inventaris van het museum wordt naar
de zolderverdieping gebracht, waarna het Kasteel gebruikt wordt als opslagplaats. In de naastgelegen
woning ’t Pallandtje krijgt men inkwartiering. In december 1944 verdwijnt de bezetter weer uit De
Kelder en omgeving.
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Na het overlijden van H.J.A. barones Van Pallandt in 1953 wordt hun enige zoon, Jonkheer V.P.A.
Beelaerts van Blokland, de eigenaar van een groot deel van landgoed Hagen. Hiermee komt De
Kelder in de familie Beelaerts van Blokland. Sinds 1970 was Jonkheer F.F.A. Beelaerts van Blokland
de eigenaar en bewoner.

Figuur 7: v.l.n.r. H.L.A. barones Van Pallandt, Jonkheer V.P.A. Beelaerts van Blokland en zijn echtgenote F.A.M.E.A. Beelaerts
van Blokland.

De bossen en lanen rondom Kasteel De Kelder (ruim 125 ha) zijn in 1973 verkocht aan de Stichting
Geldersch Landschap en Kasteelen. Het omliggende bosgebied vormt echter nog altijd een
historische eenheid met De Kelder.
Na het verlaten van kasteel De Kelder in 1995 betrok Jonkheer F.F.A. Beelaerts van Blokland de
naastgelegen woning ‘t Pallandtje. In december 2015 heeft Jonkheer F.F.A. Beelaerts van Blokland,
Kasteel De Kelder en de Orangerie met omliggende tuinen, landbouwgronden en zijn bezittingen nabij
de 2e Loolaan te Hummelo geschonken aan de Stichting Beelaerts van Blokland Hagen. Deze
Stichting heeft een ideële doelstelling en is door haar beschermheer Jonkheer F.F.A. Beelaerts van
Blokland in het leven geroepen om De Kelder en zijn landgoed duurzaam voor de Gelderse en
Doetinchemse bevolking te behouden.

Figuur 8: Jonkheer F.F.A. Beelaerts van Blokland, huidige bewoner van ‘t Pallandtje.

9
Ontwikkelingsvisie Landgoed Hagen/De Kelder

Tegenwoordige tijd: Kasteel De Kelder
De Kelder ligt op de overgang van een complex bouwlanden welke wordt doorsneden door een
complex met stuifduinen en de lager gelegen woeste gronden. Op de betreffende kaarten aangeduid
als ‘Het veen, heijde en turfgrond’. De ligging op deze overgang is kenmerkend voor kastelen uit deze
periode. Er kon worden geprofiteerd van de natte terreinomstandigheden voor het aanleggen van
defensieve grachten.
Vanuit De Kelder loopt een centrale laan richting de Kruisbergseweg. Deze laan en formele aanleg
rond om De Kelder zijn redelijk gaaf bewaard gebleven. De centrale laan wordt aan weerszijden
begrenst door boscomplexen. Het noordelijke complex bos is nog aanwezig terwijl het zuidelijke
boscomplex in de jaren zestig plaats heeft gemaakt voor het Wilhelmina Ziekenhuis (thans Slingeland
Ziekenhuis).
Door de jaren heen wordt het ziekenhuisterrein verder “versteend” en ontwikkeld. In 2016 is besloten
het ziekenhuis te verplaatsen naar een locatie langs de A18. Uitvoering zal geschieden in 2023. Het
GGNet gebouw blijft gehandhaafd op het terrein. Het ziekenhuisterrein heeft van oorsprong deel uit
gemaakt van Kasteel De Kelder en haar bezittingen.
Tussen de tegenwoordige Groenestraat en de centrale laan lag een complex cultuurland met smalle
langgerekte percelen haaks op de weg. Gezien de relatief lage ligging zal dit hooiland zijn geweest.
De Groenestraat is een historische weg en was de oorspronkelijke ontsluiting van de boerderij Klein
Hagen welke ten westen van Kasteel De Kelder heeft gelegen.
Restauratie van dit landschap is van groot belang voor het behoud van het karakter van Kasteel De
Kelder. Door het opnieuw aanplanten van het boscomplex – op het terrein van het Slingeland
Ziekenhuis – ontstaat er brede groene strook welke het buitengebied kan verbinden met de stad
Doetinchem. De stroken bos kunnen samen met de laan een ‘groene allee’ vormen om mensen het
buitengebied in te leiden.
Blijkens krantenberichten werkt het Slingeland Ziekenhuis aan een binnenstedelijk plan voor invulling
van het ziekenhuisterrein met een beperkt aantal woningen. Bij de planuitwerking zal aan de
gemeente Doetinchem en het Slingeland Ziekenhuis gevraagd worden om met name aandacht te
besteden aan het terugbrengen van de historische landschapsstructuur en de natuurwaarden. Ook
dient daarbij aandacht te zijn voor de aanvoerfunctie van hemelwater vanaf het ziekenhuisterrein naar
de gracht van De Kelder. Zodoende blijft de gracht op een natuurlijke manier van water voorzien en
wordt voorkomen dat de Kruisbergse bossen weer zouden gaan verdrogen.
Het is van groot belang dat de historische centrale laan naar Kasteel De Kelder niet gebruikt zal
worden voor de ontsluiting van de nieuwe woningen. De centrale oprijlaan met flankerende bossen
moeten primair gebruikt worden voor natuur en recreatie. Kasteel De Kelder kan de rol vervullen van
TOP (Toeristisch OverstapPunt) en kan daarnaast ruimte bieden voor culturele activiteiten.
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Figuur 9: Kasteel De Kelder

Figuur 10: Moestuin bij Kasteel De Kelder
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2.

GEBIEDSBESCHRIJVING EN HUIDIGE FUNCTIES

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van Landgoed Hagen/De Kelder en de verschillende
facetten van het landgoed. Aan bod komen de geografische ligging, bodem en water en de
verschillende functies en vormen van grondgebruik: bos, natuur, landschap, wonen en recreatie.

Figuur 11: Ligging gronden stichting Beelaerts van Blokland Hagen

2.1

Geografische ligging en oppervlakten

Landgoed Hagen/De Kelder is gelegen in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst en heeft een
omvang van ruim 27 hectare. De percelen die tot het landgoed behoren zijn gelegen op vier locaties:
Locatie “De Kelder”:
Het perceel met Kasteel De Kelder is gelegen aan de Kelderlaan 10, de aangrenzende opstallen ’t
Pallandtje en de Orangerie zijn gelegen aan de Kelderlaan 11 en 12 te Doetinchem. Kasteel de Kelder
en de aangrenzende opstallen liggen direct tegen de bebouwde kom van de stad en grenzend aan het
terrein van het Slingeland Ziekenhuis. Rond het Kasteel liggen het erf, de moestuinen en een complex
weiland met een gezamenlijke grootte van circa 4 hectare. Aangrenzend liggen de eigendommen van
Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen.
Locatie “2e Loolaan ”:
Deze locatie betreft percelen landbouwgrond ter grootte van circa 7.3 hectare. Het terrein is gelegen
aan de westzijde van Doetinchem, op de hoek van de Prins Alexanderstraat en de 2e Loolaan
(tegenover verpleegtehuis Den Ooiman).
Locatie “Loenhorst”:
Grenzend aan de noordoostzijde van de Kruisbergse Bossen ligt een perceel landbouwgrond van
circa 9.7 hectare. Dit perceel grenst aan het terrein van camping De Graafschap en manege De
Loenhorst.
Locatie “Oude IJssel”:
Langs de noordzijde van de Oude IJssel, ten westen van Doetinchem, ligt een complex ter grootte van
circa 6.4 hectare. Het betreft landbouwgrond, een opstand populieren en een waterwiel.
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2.2

Bodem en water

Zowel voor landbouwkundige activiteiten als voor beheer en ontwikkeling van natuur en landschap, is
het van belang te weten welke bodemtypen aanwezig zijn. De bodem in combinatie met het gebruik
vormt de bouwsteen voor een goede opbrengst, zowel van gewas als in termen van natuurwaarden.
Op de bodemkaart 1:50.000 van Stiboka worden een aantal bodemsubgroepen onderscheiden. De
bodemkaart geeft de begrenzingen van de bodemsubgroepen weer. Door het detailniveau van de
kaart zijn de grenzen echter grof, in het veld kunnen ze ter plaatse iets anders liggen.
Op het landgoed komen verschillende bodemtypen voor, maar alle percelen (uitgezonderd de
percelen langs de Oude IJssel) bestaan uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De locatie De Kelder en
de locatie aan de 2e Loolaan zijn beide gelegen op het overgangsgebied van de hoger gelegen
dekzandgronden en de zavelhoudende afzettingen van de Oude IJssel en de verschillende beken in
het gebied. Zoals op de uitsnede van de hoogtekaart weergegeven liggen de landbouwgronden ten
noorden van De Kelder in een natuurlijke laagte tussen uitlopers van de dekzandrug. Door deze
laagte treedt hier lokale barsenrijke kwel uit. De ondergrond bestaat hier uit zand (geclassificeerd als
Hn21 Veldpodzol). De gronden rond de 2e Loolaan zijn hoger gelegen met het grondwater dieper dan
120 cm. De bodem bestaat uit een zandige afzetting (geclassificeerd als overgangsgebied tussen
Zb21 Vorstvaaggrond en zEZ21 Enkheerdgronden).

Figuur 12: Bodemkaart Doetinchem en omgeving met locaties eigendommen.

Deze grondsoort biedt verschillende mogelijkheden voor zowel landbouw als natuurontwikkeling.
Opvallend is de aanwezigheid van rivierkleigronden langs de Oude IJssel. De Oude IJssel dient
voornamelijk om hemelwater uit Duitsland af te voeren. Wanneer de Rijn in het verleden buiten zijn
oevers trad, is er wel eens een verbinding gevormd en werd langs de Oude IJssel rivierklei afgezet.
Op deze plek zit bovendien veel ijzer in de grond. De ijzergieterij Vulcanus in Langerak staat hier niet
voor niets.
De gronden van het landgoed zijn relatief droog (voornamelijk grondwatertrap V en VII). Het
grondwater bevindt zich in de zomer tussen de 80 en 120 cm beneden het maaiveld. In de
winterperiode zal op de locatie Loenhorst de grondwaterstand ietwat hoger staan ten opzichte van de
andere locaties.
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Figuur 13: Geomorfologische kaart omgeving Doetinchem, met ligging van Kasteel De Kelder op rivierduinen.
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2.3

Kasteel De Kelder en haar bijgebouwen

De kern van het landgoed wordt gevormd door Kasteel “De Kelder”. De Kelder heeft een rechthoekige
vorm en is ongeveer 17 bij 6 meter groot. Het huis heeft trapgevels en een zadeldak. Het souterrain
heeft een gewelfd plafond, welke op pijlers rust. Het huidige Kasteel heeft boven het souterrain slechts
één verdieping en bestaat uit één grote zaal. Hierboven bevindt zich nog een zolder. Het huidige
Kasteel is het resultaat van een restauratie na de brand in de jaren 1930; een restauratie die in hoge
mate historiserend van aard was. Zo werden de, voor de brand aanwezige, empire schuifvensters
vervangen door kruisvensters.
Op het Kasteelterrein staat verder het woonhuis “Het Pallandtje”, het Koetshuis achter de woning en
de Orangerie (beide tot besloten horecagelegenheden verbouwde schuren). De Kelder en Het
Pallandtje staan op de rijksmonumentenlijst; het Koetshuis is aangewezen als gemeentelijk
monument. Afgezien van het woonhuis, worden de opstallen verhuurd ten behoeve van recepties,
feesten en diners, conferenties, cursussen en vergaderingen.
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Figuur 14: Kasteel De Kelder, ’t Pallandtje en De Orangerie
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2.4

Natuur en landschap

Landgoed Hagen/De Kelder maakt deel uit van het oorspronkelijke landgoed Hagen. De bossen en
natuurterreinen van het landgoed zijn in 1973 verkocht aan de Stichting Geldersch Landschap en
Kasteelen. De Kelder is gelegen op de overgang van de beboste rivierduingronden naar de lager
gelegen beekdalgronden. Deze overgangsgebieden zijn vanuit de geschiedenis geschikte plaatsen
voor het bedrijven van landbouw en bewoning. Derhalve zijn op deze rug van oudsher vele
havezathen, landgoederen en grote boerderijen te vinden. Door de aanwezigheid van lanen, singels
en onverharde paden is hier een aantrekkelijk halfopen parklandschap ontstaan dat de schakel vormt
tussen Doetinchem en het bosgebied.
Waar De Kelder in het verleden midden in het groen lag, heeft de optrekkende bebouwing ervoor
gezorgd dat het landgoed momenteel de poort is naar de Kruisbergse Bossen.
De kenmerkende structuur rond De Kelder met zijn lanen en singels stamt uit het einde van de 18e
eeuw. Op de kaart van het landgoed uit 1790, getekend door F.M. Löffer, zijn de tegenwoordige
structuren van het erf, de omgrachting, de lange oprijlaan en de overige singels nog duidelijk
herkenbaar. Bij archeologisch onderzoek, door RAAP (2002), zijn sporen gevonden van de grachten
die het Kasteel in het verleden omsloten hebben. De lanen die aangegeven zijn op de uitsnede van de
kaart bakenen het privéterrein af van de omliggende gronden.

Figuur 15: Kaart archeologisch onderzoek grachten Kasteel De Kelder door RAAP in 2002

De weilanden achter Kasteel De Kelder worden extensief geëxploiteerd, een deel is omgevormd naar
natuur (o.a. een deel met kruidenrijk grasland) en parkeerterrein voor activiteiten op Kasteel De
Kelder. De noordelijke delen van de weide die grenzend aan het bosgebied liggen lager in het
landschap waardoor er kalkrijk water uittreedt. De agrarische gronden rond de 2e Loolaan zijn hoger
gelegen en worden deels als grasland (voor beweiding van paarden) en deels als akkerland gebruikt.
Momenteel is de ecologische waarde van dit gebied nihil. Door het reliëf, de omkadering met lanen en
bossen en door de openheid van het gebied vertegenwoordigt het wel een hoge landschappelijke
waarde.
Waar mogelijk wordt met aangrenzende eigenaren samengewerkt in het beheer. Zo wordt sinds 2005
het hemelwater van het ziekenhuis Slingeland afgevoerd naar de grachten van De Kelder en
vervolgens naar de rabattenbossen van de Kruisbergse Bossen van de Stichting Gelders Landschap
en Kasteelen. Op deze manier wordt niet alleen de gracht van water voorzien, maar ook verdroging
van het bosgebied tegengegaan.
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De locaties 2e Loolaan en Loenhorst liggen op de overgang van de Kruisbergse Bossen naar de lager
gelegen omgeving. Op het perceel langs de Oude IJssel ligt een opstand populieren met een oud
waterwiel. Dit wiel staat reeds ingetekend op de kaart uit 1845 en zal ontstaan zijn bij een
overstroming van de Oude IJssel. Het wiel vormt een beschut rustpunt voor water- en overig wild.

Figuur 16: Afschrift kadastrale kaart 1832 Kasteel De Kelder en bijgebouwen

2.5

Landbouw

De percelen landbouwgrond van Hagen/De Kelder worden gebruikt als bouw- en grasland. De
percelen zijn verpacht. Het perceel Den Ooiman is geheel verpacht en wordt geheel gebruikt voor het
weiden van paarden en akkerbouw.

Figuur 17: Bloemrijke graslanden bij Kasteel De Kelder
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2.6

Recreatie

Landgoed Hagen/De Kelder ligt voor een belangrijk deel in het stedelijk uitloopgebied van
Doetinchem. De percelen die deel uitmaken van het landgoed zijn deels toegankelijk voor publiek.
Ook Kasteel De Kelder en de landgoedlanen zijn opgesteld voor het publiek en in zijn geheel
gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928. Vanaf omliggende wegen en paden heeft men echter
wel zicht op het landgoed. Kasteel De Kelder en de Orangerie worden verhuurd voor recepties,
feesten en partijen, conferenties, cursussen en vergaderingen. Een deel van het terrein rond het
Kasteel wordt bovendien gebruikt voor kleinschalige evenementen, zoals de jaarlijkse vossenjacht,
kerstfair en ridderspelen.

2.7

Vrijwilligers

De stichting weet zich gesteund door een vaste groep vrijwilligers (gemiddeld 15 tot 20 personen). Zij
helpen met het tuin- en parkonderhoud en treden op als gastvrouw-/heer bij huwelijksvoltrekkingen en
partijen. Door hun inzet worden grote recreatieve evenementen mogelijk gemaakt. Het
stichtingsbestuur hecht veel belang aan de maatschappelijke betrokkenheid van de vrijwilligers bij de
Kelder en stimuleert vrijwilligersactiviteiten, zoals de door de vrijwilligers verzorgde cultuurhistorische
rondleidingen op het landgoed en educatieve projecten voor scholieren.

Figuur 18: Slipjacht bij Kasteel De Kelder
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3.

OVERHEIDSBELEID

Ontwikkelingen op een landgoed gaan deels gepaard met het beleid dat diverse (semi-)
overheidsinstanties voeren. Hoewel het belangrijk is een eigen koers te varen, is het landgoed toch
mede afhankelijk van de spelregels in het buitengebied en de wijze waarop met de problematiek wordt
omgegaan. Provincie en gemeente spelen hierin de belangrijkste rol. Dit hoofdstuk geeft een
samenvatting van het vigerende beleid van deze overheden ten aanzien van Landgoed Hagen/De
Kelder, landgoederen en de daarmee samenhangende functies.
3.1

Provincie Gelderland

Omgevingsvisie Gelderland
De Omgevingsvisie Gelderland geeft de provinciale beleidskaders aan voor ruimtelijke ontwikkelingen.
In deze visie besteedt de provincie veel aandacht aan behoud van natuur, landschap en
cultuurhistorie waarbij verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en “bouwmeesterschap” belangrijke
speerpunten zijn. Er moet meer ruimte zijn voor nieuwe economische dragers als deze kunnen
bijdragen aan het behoud en het versterken van natuur en landschap.
De voormalige Ecologische Hoofdstructuur is in de nieuwe Omgevingsvisie vervangen door het
Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone. Het Gelders Natuurnetwerk is een robuuste
structuur van bestaande natuurgebieden waarbinnen behoud en versterken van de ecologische- en
landschappelijke waarden prioriteit heeft. Nieuwe ontwikkelingen binnen deze zone zijn dan ook niet
mogelijk. De Groene Ontwikkelingszone vormt een buffer rond en tussen het Gelders Natuurnetwerk
waarin ruimte is voor economische ontwikkelingen in combinatie met natuurontwikkeling. De kavel
landbouwgrond rond Kasteel De Kelder is aangewezen als Groene Ontwikkelingszone en het
natuurgebied achter Kasteel De Kelder als Gelders Natuurnetwerk. Alle overige gronden van de
stichting Beelaerts van Blokland Hagen zijn niet begrenst.
3.2

Gemeenten

3.2.1

Gemeente Doetinchem

Bestemmingsplan buitengebied – 2012, uitbreiding 2015
In het bestemmingsplan hebben De Kelder, de Orangerie en het Koetshuis de enkelbestemming
“horeca”. Deze bestemming biedt in de toekomst meer ruimte voor de exploitatie van De Kelder.
Het omliggende landbouwperceel heeft de bestemming “agrarisch met waarden”. Deze waarden zijn
nader omschreven als behoud openheid van het landschap en behoud reliëfbodem. Het
parkeerterrein ligt in het agrarisch gebied en is in 2015/2016 aangelegd en in gebruik genomen.
Locatie 2e Loolaan heeft als bestemming “agrarisch gebied”, waarbij de waarden nader zijn
omschreven als openheid van het landschap (o) en reliëf van de bodem (r).
De kavel landbouwgrond rond De Kelder heeft naast de bestemming “Agrarisch met waarden”
aanvullend met de functieaanduiding “Evenemententerrein” gekregen.
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Figuur 19: Bestemmingsplankaart

De landbouwgronden op de locatie “2e Loolaan ” zijn begrensd als “Agrarisch met waarden” en
hebben de gebiedsaanduiding “Waardevol landschap”. Het hierboven genoemde Bestemmingsplan
Buitengebied Doetinchem is in 2012 ter inzage gelegd en deels gewijzigd op 29 oktober 2015. Het
plan is nog niet onherroepelijk.

Figuur 20: Bestemmingsplankaart
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Nota Cultuurhistorie 2017, gemeente Doetinchem
In september 2017 heeft de gemeente Doetinchem de nota “continuïteit in karakter” cultuurhistorie in
Doetinchem aangenomen.
Ambities:
 Bij leegstand van monumenten inzetten op herbestemming.
 Stimuleren energiebesparing en de toepassing van alternatieve energiebronnen met respect
voor de cultuurhistorische waarden van de gebouwen.
 Waardevol cultuurhistorisch erfgoed blijvend beschermen en in stand houden, en verval
voorkomen.
 Kennis over de cultuurhistorie van Doetinchem vergroten, te delen en inzichtelijk te maken
voor een breed publiek.
 Cultuurhistorie waar mogelijk zichtbaar en beleefbaar in de openbare ruimte om op deze
manier het besef en de waardering voor cultuurhistorie in de gemeente Doetinchem vergroten.
De gemeente Doetinchem heeft in de nota duidelijke ambities neergelegd voor het behoud van
waardevol cultuurhistorisch erfgoed, de bescherming en de duurzame instandhouding ervan.

Groenstructuurplan Doetinchem 2017
Het gemeentelijke Groenstructuurplan is onder andere gericht op het versterken van de
groenstructuren van de stad en groenverbindingen tussen stad en buitengebied. De gemeente streeft
ernaar de ruimtelijke aantrekkelijkheid van de stad en buitengebied te vergroten. Het beleid richt zich
tevens op het verzachten van de bebouwing langs de randen en uitloopgebieden. Het opnieuw
inrichten en versterken van de oude historische groenstructuur van het vrijkomende terrein van het
Slingeland Ziekenhuis sluit geheel aan bij de plannen van Stichting Beelaerts van Blokland om de
burgers meer bij het landgoed en haar cultuurhistorische waarde te betrekken. Door aanleg van
wandelpaden vanuit de stad naar het landgoed en van extra groen, kan de betrokkenheid van de
burgers versterkt worden en samen met de gemeente Doetinchem kunnen de gewenste
beleidsdoelen gerealiseerd worden.

Structuurvisie Doetinchem 2035 (goedgekeurd d.d. 26 september 2013)
De Structuurvisie Doetinchem 2035 is een integraal plan waarin de gemeente haar visie op het
ruimtelijke beleid geeft. Uit het document wordt duidelijk dat het accent de komende jaren meer komt
te liggen op kwalitatieve ontwikkeling dan op kwantitatieve ontwikkeling. Doetinchem wil haar imago
als groene gemeente versterken door de verbinding tussen stad en platteland te verbeteren. Er dient
meer ruimte te komen voor het koppelen van groen aan nieuwe functies.
De structuurvisie dient als basis voor de verdere planuitwerking in het kader van de nieuwe
Omgevingswet.

Woonvisie regio Achterhoek 2010-2020 (d.d. oktober 2010)
De woningmarkt in de Achterhoek staat sinds 2008 onder grote druk. Enerzijds door de financiële
crisis en anderzijds door de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek. Door vergrijzing van
bevolking en veranderingen in de gezinssamenstellingen treedt er krimp op. Dit heeft grote gevolgen
gehad voor de woningbouwplannen in de gehele Achterhoek.
Het woningbouwcontingent voor de gemeente Doetinchem tot 2025 is reeds enige malen naar
beneden bijgesteld. Vanaf 2010 is er nog ruimte voor 1.375 nieuwe woningen binnen de gemeente
Doetinchem. Een groot deel van deze woningen is inmiddels al ingevuld.
Door de aantrekkende economie en de vraag naar nieuwe medewerkers door bedrijven is er sinds
2017 een kentering gaande en neemt de vraag naar betaalbare en goede woningen in de Achterhoek
toe.
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Plannen terrein Slingeland Ziekenhuis
In 2023 zal het huidige ziekenhuis verhuisd zijn naar het nieuwe gebouw aan de afrit bij de A18 te
Doetinchem. De plannen voor het bestaande ziekenhuisterrein zijn nog niet concreet. Het betreft een
locatie voor herstructurering binnen de stedelijke invloedsfeer. Ook is er bij de eerste plannen nog
geen onderzoek gedaan naar het terugbrengen naar de oude landschapsstructuur van voor 1960, het
aanleggen van een verbindingszone van de stad naar Kasteel De Kelder en het achterliggende
landgoed Hagen en het belang bij het in standhouden van het natuurlijke watersysteem.
Duurzaamheid en innovatie, ambitie gemeente Doetinchem, “energieneutraal 2030”
De gemeente Doetinchem zet in op verduurzaming van bestaande bebouwing en streeft
energieneutraliteit na. Sinds september 2017 komen non-profit organisaties in aanmerking voor een
duurzaamheidslening van de gemeente Doetinchem. De regeling is met name bedoeld om
monumentale panden te verduurzamen.

3.2.2

Gemeente Bronckhorst

Bestemmingsplan buitengebied
De bosopstand van de locatie Oude IJssel is bestemd als “bos en natuurgebied” (B); de wiel is
specifiek aangeduid. De landbouwgronden zijn bestemd als “agrarisch gebied” en zijn tevens
aangewezen als “zone ten behoeve van de waterstaatsdoeleinden”. Locatie Loenhorst is bestemd als
“agrarisch gebied met landschapswaarden”.

Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
De gemeenten Bronckhorst, Lochem en Zutphen werken momenteel aan een gezamenlijk LOP. In dit
plan wordt de visie van de gemeenten op landschap, natuur en cultuurhistorie verwoord. Het biedt een
kader voor initiatieven op het gebied van behoud en versterking van het landschap. Het LOP is tevens
een bouwsteen c.q. achtergronddocument voor het bestemmingsplan buitengebied.

Figuur 15: Weide achter Kasteel De Kelder

4. Exploitatiecijfers “Kasteel De Kelder”
Figuur 21: Landschapsbeeld rondom Kasteel De Kelder

23
Ontwikkelingsvisie Landgoed Hagen/De Kelder

4.

BELEID EN TOEKOMSTVISIE EIGENAAR

De Stichting Beelaerts van Blokland Hagen, beheert het landgoed vanuit de gedachte het landgoed te
behouden voor de toekomst en waar mogelijk historische banden te herstellen. Kasteel De Kelder
staat centraal bij het landgoedbeheer. De eigenaar spant zich in om het Kasteel en overige
monumentale gebouwen in goede staat van onderhoud te houden en een maatschappelijke functie te
geven in de samenleving.

4.1

Stichting Beelaerts van Blokland Hagen

Op 10 oktober 2007 is de stichting Beelaerts van Blokland Hagen opgericht door Jonkheer F.F.A.
Beelaerts van Blokland. Sinds 2015 is de stichting Beelaerts van Blokland Hagen eigenaar van het
landgoed met daarop centraal gelegen Kasteel De Kelder. Het beleid en de doelstellingen ten aanzien
van het beheer zijn verwoord in de statuten van de stichting. Continuïteit in het beheer is zo
gewaarborgd. Het beleid ten aanzien van het landgoedbeheer kan in deze visie dan ook worden
verwoord middels de doelstelling van de Stichting Beelaerts van Blokland Hagen:
Het in het algemeen belang doen voortbestaan van het Kasteel De Kelder en de daarin aanwezige
inventaris, het huis ’t Pallandtje, het Koetshuis achter ’t Pallandtje en de Saksische werkschuur en alle
aangrenzende en daarbij gelegen percelen.
Kasteel De Kelder, de Orangerie met laan, moestuin en omliggende landerijen en natuurgebieden zijn
in eigendom van de stichting Beelaerts van Blokland Hagen en worden actief door haar beheerd.
Het stichtingsbestuur bestaat uit familieleden en externe deskundigen op het gebied van onder andere
landgoedbeheer, financiën, monumentenzorg, natuur- en landschapsbeheer en-ondernemen.

4.2

Landgoedbeheer

Algemeen
Zoals gezegd staat Kasteel De Kelder en het landgoed centraal bij het landgoedbeheer. De exploitatie
van de andere opstallen en de percelen landbouwgrond zijn noodzakelijk om het Kasteel en het
landgoed een duurzame toekomst te geven. Het landgoedbeheer geschiedt op de wijze die past in de
traditie van het Kasteel. Naast een gezond vermogensbeheer wordt een maatschappelijke
verantwoordelijkheid in acht genomen. Dit laatste uit zich door ervoor zorg te dragen dat het Kasteel
De Kelder en naaste omgeving zorgvuldig worden beheerd en onderhouden en het publiek toegang te
verlenen tot het Kasteel en naaste omgeving, waar en wanneer dit verantwoord is. De Stichting tracht
tevens onroerende en roerende zaken te verkrijgen die in de loop van de geschiedenis een relatie
bezaten met het Kasteel of in de omgeving liggen. Dit is ook als werkwijze opgenomen in de
stichtingsstatuten.
Ontwikkelingen
De grootste uitdaging voor het landgoed is het behoud van Kasteel De Kelder, passend in de
landschappelijke omgeving. Om dit te realiseren is een kostendekkende exploitatie noodzakelijk. De
horeca activiteiten zijn bedoeld om het kasteel en het landgoed duurzaam in stand te kunnen houden.
In de huidige exploitatievorm zijn de opbrengsten van de verhuur van het Kasteel en de
pachtopbrengsten van de landbouwgronden veruit niet toereikend om de onderhoudskosten te
dragen. Dit zal er op den duur toe leiden dat dit bijzondere erfgoed verloren gaat.
Het toekomstige beheer richt zich dan ook op een betere verhuurbaarheid van het Kasteel en de
naastgelegen Orangerie. De ruimtes zijn momenteel te klein voor een duurzame exploitatie van het
kasteel en landgoed. Meerdere aspecten zijn van belang bij het vergroten van de verhuurbaarheid: de
verhuurbare ruimtes vergroten, het moderniseren van de toiletgroepen, de toegankelijkheid
verbeteren, nieuwe inrichting en energiebesparing.
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Naast behoud van Kasteel De Kelder en de overige monumentale gebouwen, wil de Stichting een
bijdrage leveren aan versterking en ontwikkeling van natuur en landschap op de percelen die in
eigendom zijn. In 2016 is een deel van de weilanden achter Kasteel De Kelder al als natuurgebied
aangelegd en is het beheer van de landbouwgronden gewijzigd in agrarisch natuurbeheer.
4.3

Visie

Om het Kasteel en het landgoed te behouden dient er voor de toekomst een basis gelegd te worden
voor duurzame instandhouding en een verdere verfraaiing van het landgoed door een optimalisering
van de bestaande functies en het toevoegen van nieuwe functies. Door het wegvallen van de
traditionele inkomstenbronnen heeft het landgoed zich gericht op onder meer brede maatschappelijke
dienstverlening. Het Kasteel en de Orangerie worden ook verhuurd voor huwelijken/partijen en
conferenties. De bescheiden omvang van de gebouwen maakt een gezonde exploitatie niet mogelijk,
waardoor er dus een structureel verlies wordt geleden op de exploitatie.
De stichting wil de in het verleden verdwenen tweede beuk van De Kelder restaureren, zodat de
eerste beuk samen met de tweede beuk kan leiden tot behoud van de cultuurhistorische waarden en
een gewenste en rendabele exploitatie, waardoor het landgoed duurzaam in stand gehouden kan
worden. Ook wil de Stichting de monumentale gebouwen voor het publiek openstellen en daardoor het
publiek kennis laten maken met de cultuurhistorie, kennis te delen en dit inzichtelijk maken voor een
breed publiek. Om deze restauratie en uitbreiding te financieren wil het landgoed deels met eigen
middelen, subsidies en opbrengsten uit nieuw rood deze ontwikkeling mogelijk maken. Nieuw rood
ontwikkelen in combinatie met het versterken van de cultuurhistorie van De Kelder, de zo passende
gebouwen in de omgeving, natuurontwikkeling en landschap zorgen voor een “win-win” situatie.
Ook zal realisatie leiden tot de continuïteit van een uniek landgoed en vooral tot de verankering van
de plaats Doetinchem met de Kruisbergse Bossen middels een prachtig natuurgebied met bijzondere
nieuwe woon- en werkvormen in landgoederenstijl.
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5.

UITVOERINGSPROJECTEN

Om de in het vorige hoofdstuk beschreven gewenste ontwikkelingen te realiseren, moeten er een
aantal maatregelen genomen worden. Deze maatregelen kunnen benoemd worden als
uitvoeringsprojecten en zijn in onderstaand overzicht opgenomen. De verschillende projecten hangen
met elkaar samen. Een deel van de maatregelen is inmiddels gerealiseerd. Feitelijk is het een
totaalpakket voor een duurzame landgoedontwikkeling.
Kasteel De Kelder en de omliggende gronden kennen een rijke historie welke tot op de dag van
vandaag zichtbaar in het landschap aanwezig is. In de toekomst wil en moet het landgoed zich blijven
ontwikkelen om een duurzame instandhouding te kunnen garanderen. Het landschap en de
aanwezige cultuurhistorie moeten leidend zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Het landgoed wil zich
presenteren en profileren als een waardevol cultuurhistorisch element op de overgang van stad naar
platteland c.q. natuur. Binnen dit landschap moet er ruimte zijn voor wonen, werken, recreëren
ondernemen, landschapsschoon, cultuurhistorie en natuur. Het moet een actief en levend landschap
blijven waar veranderingen en toevoegingen onvermijdelijk zijn.
Het gebied rond Kasteel De Kelder bestaat niet uit losse onderdelen. Als ensemble zijn alle elementen
met elkaar verweven en vormen ze een samenhangend geheel. Om deze samenhang te behouden
moeten nieuwe ontwikkelingen die passend en gewenst zijn integraal beoordeeld worden.
Aanpassingen en wijzigingen zijn onontkoombaar maar moeten altijd leiden tot kwaliteitswinst van
bestaande waarden.
5.1 Gerealiseerde projecten
Parkeerterrein
In het voorjaar van 2015 is op het terrein van Kasteel De Kelder een eigen parkeerplaats gerealiseerd
voor circa 40 voertuigen. Op deze wijze kunnen bezoekers van het Kasteel parkeren op eigen grond
en hoeft er niet meer geparkeerd te worden op de grond van de Stichting Geldersch Landschap en
Kasteelen langs de 2e Loolaan.
Ontsluiting Kelderlaan
In goede samenwerking met de Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen, het Slingeland
Ziekenhuis en de gemeente Doetinchem is de Kelderlaan weer de centrale ontsluitingsweg naar De
Kelder. Door de openstelling van de Kelderlaan kunnen bezoekers De Kelder weer bereiken via de
Kruisbergseweg en is 2e Loolaan voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Eind 2015 is de Kelderlaan
opengesteld en een en ander middels een verkeersbesluit juridisch bestendigd.
Natuurperceel en waterberging
Zoals reeds vermeld in de integrale visie heeft landgoed De Kelder als doelstelling de oude
landschappelijke structuur te versterken en de natuurwaarden van het gebied te verhogen door
gebruik te maken van de aanwezige kansen. In het kader van doelstelling is er in het voorjaar van
2015 een nieuwe poel gerealiseerd in het weiland achter Kasteel De Kelder.
Deze poel dient niet enkel de ecologische belangen, maar is ook een belangrijk onderdeel in de
waterhuishouding rond Kasteel De Kelder. Bij piekafvoeren kan de poel dienen als een overloop van
de sloten- en grachtenstelsel.
Zonnepanelen
In 2016 zijn in de moestuin 40 zonnepanelen aangelegd waarmee voor een deel in de
energiebehoefte van de monumentale gebouwen kan worden voorzien.
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5.2 Kasteel De Kelder als cultuurhistorische parel
De stichting streeft ernaar kasteel De Kelder met al haar historische gebouwen, de oude moestuin, het
park en de gracht in de markt te positioneren als “cultuurhistorische parel” voor een breed publiek. Het
vergroten van de betrokkenheid van de burgers middels het opzetten van vrijwilligersprojecten op
cultuurhistorisch gebied en educatie, zullen hierbij leidend zijn. Door De Kelder meer aantrekkelijk te
maken voor een breed publiek, zal ook geïnvesteerd worden in het versterken en verder uitbouwen
van de gebruiksmogelijkheden van kasteel De Kelder en overige gebouwen voor recreatieve
activiteiten.

5.3 Restauratie tweede beuk
Algemeen
Kasteel De Kelder kent zoals reeds vermeld in de vorige hoofdstukken een rumoerige geschiedenis.
Van oorsprong was het Kasteel in opzet een havezathe met twee beuken dat na de brand in het
laatste kwart van de 17e eeuw als één beukig huis zijn bestaan heeft voortgezet tot de dag van
vandaag. Na de brand is het voorste deel van het pand – de huidige Kelder – hersteld en de zwaar
gehavende achterbouw is verwijderd. Deze sporen zijn nog duidelijk leesbaar in de bouwsporen die
zich aan de buitenzijde van het pand bevinden. De Stichting wil graag de verdwenen tweede beuk van
het Kasteel, zoals deze er tot de eerste brand gestaan heeft, restaureren. Voor een verantwoorde
exploitatie en een duurzame instandhouding van het landgoed met zijn cultuurhistorische en
ecologische waarden is dit zeer noodzakelijk. Ook wil de Stichting de monumentale gebouwen voor
het publiek openstellen en daardoor het publiek kennis laten maken met de cultuurhistorie, kennis te
delen en inzichtelijk maken voor een breed publiek.

Figuur 22: Interieur Kasteel De Kelder

De doelen die de stichting nastreeft sluiten naadloos aan bij de ambities van de gemeente
Doetinchem op het gebied van het behoud van cultuurhistorisch erfgoed, de bescherming daarvan en
de duurzame instandhouding ter voorkoming van verder verval.
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Visie
Het restaureren van de door brand verdwenen tweede beuk van De Kelder draagt bij aan de
versterking van de cultuurhistorische waarden, de leesbaarheid van de ontwikkelingsgeschiedenis en
de beleving van Kasteel De Kelder en het omliggende landschap. Tevens draagt het bij aan de
duurzame instandhouding van het landgoed. Bij de restauratie moet er zorgvuldig worden omgegaan
met de bestaande beuk. De nieuwe beuk moet een versterking worden van het geheel, maar met een
eigen gezicht. Het verschil tussen oud en nieuw moet zichtbaar blijven door gebruik te maken van
herkenbare vormen, maar met een eigentijdse invulling.
Duurzaamheid, innovatie en het behoud van cultuurhistorie staan daarbij centraal.
Het energieverbruik bij Kasteel De Kelder ligt hoog. Ook wordt gebruik gemaakt van fossiele
brandstoffen. In 2016 is een eerste stap gezet naar verduurzaming en zijn in de moestuin
zonnepanelen geplaatst ten behoeve van de elektravoorziening van Kasteel De Kelder en Orangerie.
Bij de bouw van de tweede beuk van Kasteel De Kelder wordt ook ingezet op het zijn van
energieneutraal, hiervoor worden maatregelen getroffen om meer duurzame energiebronnen te
benutten.
Ook de Orangerie dient ingrijpend gerestaureerd en gerenoveerd te worden, waarbij met respect voor
de monumentale waarden wordt ingezet op het verbeteren van o.a. de toiletgroepen, de bar, de
algehele inrichting. Tevens wordt ingezet op energiebesparende maatregelen en verduurzaming
(zonne-energie, aardwarmte, isolatie etc).
Kasteel De Kelder en de Orangerie zullen na restauratie en uitbreiding met de te restaureren tweede
beuk een belangrijke functie vervullen voor een breed publiek waardoor naast het gewenste
maatschappelijke doel ook sprake is van een gezonde bedrijfsvoering ten behoeve van de duurzame
instandhouding van De Kelder en het landgoed.

Resumé van de stappen die al zijn gezet
- In het kader van dit project zijn er reeds een groot aantal stappen ondernomen. In 2009 is
door het gerenommeerde restauratie-architectenbureau Hylkema Consultants uit Utrecht
reeds een restauratieplan opgesteld voor Kasteel De Kelder, waarbij de tweede beuk weer
wordt gerestaureerd;
- Op 13 oktober 2009 is het renovatieplan in concept in een vergadering voorgelegd aan de
Commissie Cultuurhistorie Doetinchem. In een schrijven van 14 oktober 2009 heeft de
gemeente Doetinchem aangegeven een positieve houding te hebben tegenover het project en
bereid is om mee te werken aan een verder proces om overeenstemming te bereiken over de
uiteindelijke verschijningsvorm van de tweede beuk;
- Om de bouwgeschiedenis van De Kelder goed in beeld te brengen is door het bureau voor
monumentenzorg en cultuurhistorie ARCX een bouwhistorische verkenning (2009) uitgevoerd;
- In het ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Doetinchem 2012 hebben Kasteel De Kelder,
de Orangerie en de dienstwoning ’t Pallandtje de bestemming horeca gekregen. Het terrein
achter Kasteel De Kelder heeft de functie van evenemententerrein.
- In 2015 is op een deel van het weiland een parkeerterrein aangelegd voor bezoekers van
Kasteel De Kelder. Tevens is dat jaar achter op het weiland een poel aangelegd en een
natuurterrein.
- De landbouwgronden achter Kasteel De Kelder worden milieuvriendelijk beboerd (geen
kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen en geen gier).
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Figuur 23: Impressie herstel tweede beuk van Kasteel De Kelder
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Figuur 24: Impressie Kasteel De Kelder met gerestaureerde tweede beuk
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5.4 Verbinden van Kasteel De Kelder en de stad door een “groene allee”
In 2023 zal het huidige ziekenhuis verhuisd zijn naar het nieuwe gebouw aan de afrit bij de A18 te
Doetinchem. De plannen voor het ziekenhuisterrein zijn nog niet concreet. De gemeente Doetinchem
en de ziekenhuisdirectie zijn met elkaar in overleg over een mogelijke verdere planinvulling. Bij de
planinvulling dient ook onderzoek gedaan te worden naar het terugbrengen van de oude
landschapsstructuur van voor 1960 en het aanleggen van een verbindingszone van de stad naar
Kasteel De Kelder en het achterliggende landgoed Hagen.
Herstel van het cultuurhistorisch landschap naar de situatie van vóór 1960 wordt aanbevolen zodat de
oude bosstructuur wordt hersteld en er een brede “groene allee” ontstaat tussen Kasteel De Kelder en
de stad Doetinchem en een verbindende functie vervult tussen de stad en Kasteel De Kelder en
landgoed Hagen.
5.5 Ontwikkelingsmogelijkheden locatie 2e Loolaan
a. Natuurontwikkeling locatie 2e Loolaan
Algemeen
De landgoederengordel geeft van oudsher aan waar verschillende functies gescheiden worden. Het is
de overgang van stad naar land, van natuur naar wonen en van drukte naar rust. De landgoederen
zone is een dynamisch geheel. Door de eeuwen heen zijn verschillende elementen toegevoegd en
verdwenen. Wat bleef zijn de “parels” als De Kelder, de oude lanenstructuur en het parkachtige
karakter. Voor De Kelder en andere betrokken partijen ligt de uitdaging om in deze kwaliteiten niet
weg te vagen, maar uit te buiten, te herstellen, te versterken en voor de toekomst te behouden.
Visie
Vanuit het landschappelijke en cultuurhistorische oogpunt bezien lijkt handhaving van een agrarisch
parklandschap de beste garantie voor het creëren van een natuurgebied dat aansluit op de kwaliteiten
van de omgeving en de wensen van de omwonenden. De reeds in het gebied aanwezige kwaliteiten
kunnen worden benut en versterkt. Het doel is een overgangszone te creëren tussen stad en land
waar de rust en ruimte duurzaam in stand kunnen worden gehouden. De wens is om de zone van
lanen, velden, havezathen en boerderijen, te laten uitgroeien tot de leefomgeving van de toekomst,
waarin de functie en het gebruik wel, maar de landschappelijke structuur en het karakter van het
gebied niet verandert. Het totale oppervlakte wat wordt omgevormd bedraagt circa 6.5 hectare.
Streefbeeld
Het beeld waar naar wordt gestreefd is een open parklandschap, zoals dat nog te vinden is op vele
landgoederen in de omgeving. Hier worden formele elementen als lanen en boomgroepen worden
afgewisseld met een oud agrarisch landschap met de daarbij horende elementen. Een open
landschap waarbij het huidige reliëf wordt geaccentueerd en de aanwezigheid van zichtassen moeten
de beleving van het gebied verhogen.

5.6 Nieuwe bestemming
Om de bouw van de tweede beuk te kunnen realiseren, is aanpassing van de bestemming voor het
Kasteel en het Kasteelterrein noodzakelijk. Zo dient o.a.. het bouwblok van De Kelder vergroot te
worden, waardoor de genoemde uitbreiding van de tweede beuk gerealiseerd kan worden. De
gemeente Doetinchem zal bij de eerste herzieningsmogelijkheid van het plan, het bouwblok en de
bestemmingsplanvoorschriften actualiseren, zodat de restaurerende bouw van de tweede beuk
planologisch mogelijk wordt.
In het Bestemmingsplan Buitengebied Doetinchem zijn Kasteel De Kelder en het kasteelterrein
bestemd voor horeca, sociale culturele en recreatieve activiteiten en parkeervoorziening. Bij
vaststelling van het bestemmingsplan treden deze bestemmingen in werking. Tevens moet het
mogelijk zijn om de tweede beuk van Kasteel De Kelder te restaureren.
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5.7 Proces
De restauratie van de tweede beuk van Kasteel De Kelder, de natuurontwikkeling aan 2e Loolaan en
de bijhorende realisatie van een aantal nieuwe bouwkavels zijn nauw aan elkaar verbonden. Zonder
de realisatie van de nieuwe bouwkavels aan de 2e Loolaan is het niet mogelijk om zonder deze
opbrengst de tweede beuk te restaureren en daarmee de eerste beuk zijn monumentale kwaliteit te
doen behouden, om zodoende de financiële toekomst voor Kasteel De Kelder en het landgoed veilig
te stellen. Ook de ontwikkeling van het natuurgebied aan de 2e Loolaan - wat stad en land met elkaar
moet verbinden - kan niet gerealiseerd worden zonder de opbrengst van de bouwkavels en een
gezonde financiële basis van het landgoed. Daarom moeten alle individuele projecten als één
maatwerkplan worden gezien. Binnen andere gemeenten wordt er bij - overwegend - landgoederen
reeds met maatwerkplannen gewerkt omdat de onderlinge samenhang tussen de projecten erg groot
is en er veel winst te behalen valt voor alle partijen.

Randvoorwaarden
Als uitgangspunt voor de inrichting worden de historische landschapsstructuur en de aanwezige
elementen als een kansrijk vertrekpunt genomen. De ontstane kwaliteiten worden als randvoorwaarde
gebruikt bij de feitelijke inrichting van de locatie 2e Loolaan :
-

De kracht van de overgangszone van stad naar natuur ligt in zijn half open transparante
karakter bestaande uit velden, lanen en kleine landschappelijke elementen;
Oude lanen en wegen vormen samen met nieuwe lanen en andere lijnvormige elementen de
drager van de landschappelijke structuur;
De fysische terreinkenmerken zijn sturend voor de bepaling van de natuurdoeltypen. Het
herstellen en optimaliseren van ecologische processen is hierbij het uitgangspunt;
Om de omliggende groene maar ook rode elementen te betrekken bij het gebied worden er
zichtlijnen en zichtassen gerealiseerd, zodat de nieuwe natuur wordt verankerd in het
bestaande (oude) landschap;
Het landelijke karakter zal de sfeer, de kwaliteit en de beleving bepalen, dankzij het behoud
van alle zandwegen en velden.

Natuurdoeltypen
Landschapselementen
De basis voor de nieuwe inrichting wordt gelegd door de aanplant van nieuwe lanen en knipheggen.
Deze lijnvormige elementen worden de drager van de landschappelijke structuur. Knipheggen zijn
landschapselementen die bestaan uit een samenstelling meidoorn en plaatselijk ook sleedoorn en
vormen een groen netwerk in het landschap. Knipheggen zijn in het verleden ontstaan als
perceelsafscheidingen en als veekering. Door de introductie van prikkeldraad hebben opgaande
hagen en knipheggen hun oorspronkelijke veekerende functie verloren. Mede hierdoor en in
combinatie met de intensivering van de landbouw zijn veel hagen en heggen uit het landschap
verdwenen en is hun vitaliteit sterk afgenomen. Voor zoogdieren en vogels zijn de hagen en heggen
bijzonder waardevol als foerageergebied of als migratienetwerk. Bij de aanplant van de nieuwe
knipheggen worden vier stuks tweejarig plantsoen per strekkende meter geplant. Het beheer van deze
elementen bestaat uit het jaarlijks scheren.
Langs enkele reeds bestaande wegen en langs de nieuw aan te leggen wegen worden lanen
aangeplant. De nieuwe lanen geven het nieuwe landgoed een formeel karakter en sluiten aan bij de
reeds bestaande landschappelijke structuren. Bij de aanplant wordt gebruik gemaakt van zomereiken
en beuken met een stamdiameter van tien tot twaalf centimeter. De onderlinge afstand tussen de
bomen bedraagt zes meter.
In de te realiseren natuurlijke graslanden worden solitaire bomen en boomgroepen aangeplant. Deze
boomgroepen werden in het verleden aangeplant rond landgoederen als sierelementen, maar ook als
geriefhoutbos en als schaduw voor het vee. Voor de aanplant van deze boomgroepen en solitairen
wordt gebruik gemaakt van eiken- en beukenveren. De onderlinge plantafstand tussen de individuele
bomen is anderhalve meter.

32
Ontwikkelingsvisie Landgoed Hagen/De Kelder

Tevens wordt er in het gebied een hoogstamboomgaard aangeplant. Deze boomgaard past in het
gewenste landschapsbeeld en is van belang voor vele insecten- en vogelsoorten. Bij de aanplant van
deze boomgaarden worden soorten als Notarisappel, Groninger Kroon en Conference aangeplant. De
onderlinge plantafstand tussen de individuele fruitbomen bedraagt acht meter. Tevens wordt iedere
boom verstevigd met één boompaal met boomband. De fruitbomen dienen jaarlijks gesnoeid te
worden. Bij deze snoei worden dood hout en waterlot verwijderd.
Graslanden
De landbouwgronden worden omgevormd tot droge schraalgraslanden. Deze graslanden zijn in het
verleden ontstaan door een extensief beheer en vertegenwoordigen een hoge ecologische waarde en
door hun bloemenrijkdom zorgen ze tevens voor een fraai landschapsbeeld. De droge
schraalgraslanden van hogere gronden (handboek natuurdoeltypen 3.33) kenmerken zich door een
laagblijvende kruidachtige vegetatie met een pollige structuur. Ze zijn afhankelijk van leemhoudende,
zwak zure zandgronden. Het subtype dat gezien de terreinkenmerken van het gebied zich het best
kan ontwikkelen is het droog struisgrasland.
Soorten als heidezegge, biggenkruid en kleine ratelaar kunnen zich vestigen in deze gemeenschap.
Het beheer bestaat uit twee keer per jaar maaien en het afvoeren van de biomassa. Extensieve
begrazing kan in het gebied zorgen voor extra diversiteit van de flora.
Een ander type grasland dat zich in het gebied kan ontwikkelen is Bloemrijkgrasland van het
zandgebied (handboek natuurdoeltypen 3.38). Dit vegetatietype komt voor op de flanken van
dekzandruggen op matig droge zand- en leemgronden. Deze graslanden kenmerken zich door een
relatief hoge, bloemrijke begroeiing. Soorten als glanshaver, grote tijm en hondsviooltje kunnen zich
vestigen in deze gemeenschap.
Visie
Vanzelfsprekend is de architectuur van zowel de nieuwe bebouwing als van de landschappelijke
inrichting bepalend voor de kwaliteit van het geheel. De nieuwe wooneenheden kunnen, indien deze
van hoge architectonische kwaliteit zijn en goed verankerd in het landschap liggen, een belangrijke
bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landschap en de beleving ervan.
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Figuur 25: Voorbeelden groene inrichting gebied 2e Loolaan
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6.

VERDIENMODELLEN

Om de investeringen in de kwaliteitsverbetering van de monumentale en cultuurhistorische waarde
van Kasteel De Kelder en het landgoed Hagen te kunnen bekostigen is onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid van overheidssubsidie en nieuw rood, waardoor bouwkavels verkocht kunnen worden en
de verkoopopbrengst geïnvesteerd kan worden in Kasteel De Kelder en het landgoed Hagen.
6.1. Wonen in het groen
De stichting heeft een deel van de landbouwgronden tussen de Tweede Loolaan en de Prins
Alexanderstraat aangemerkt als zoekgebied voor de bouw van woningen. Momenteel beoordeelt de
stichting de landschappelijke waarde van het gebied als matig. De kavels zijn momenteel in gebruik
als maisland, waardoor het terrein, zeker in de winterperiode, kaal oogt. Het terrein is tevens relatief
arm aan landschapselementen, niet passende bij het landgoederenbeeld dat de stichting voor ogen
heeft. Het landschapsbeeld wordt bovendien verstoord door verschillende bouwwerken langs de Prins
Alexanderstraat. De potentie van het gebied om natuur, cultuur en woongenot te verbeteren is daarom
groot. Om die reden is onderzocht of de groenstructuren en belevingswaarde versterkt kunnen worden
in combinatie met de realisatie van woningen.

Figuur 26: Huidig landschapsbeeld vanaf de 2e Loolaan.

De nieuwbouw van 6 vrijstaande woningen in een groene setting met recreatief medegebruik van
onder meer de Doetinchemse bevolking zal aansluiten op de reeds bestaande bebouwing op de
locatie. Typerend voor de directe omgeving zijn de oude woonboerderijtjes. De omgeving krijgt de
structuur van een traditioneel landgoed en de woningen krijgen de traditionele kenmerken van een
boerderij. De architectuur zal eveneens eigentijds zijn.
De bouwlocaties met de te bouwen vrijstaande woningen zijn een mooie en welkome aanvulling voor
een gedifferentieerd woningbestand voor de gemeente Doetinchem.

Figuur 27: Kenmerkende woonboerderijen aan de 2e Loolaan en de Prins Alexanderstraat.
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Herkenbaarheid
Door het gebruik van dezelfde materialen en vormen ontstaat er een duidelijke samenhang tussen het
landgoed, het landschap en de boerderijwoningen. In het verleden werd deze verbondenheid
geïllustreerd door de kleuren en schilden op de luiken. Bij dit initiatief wordt er gestreefd naar een
hoogwaardige bebouwing waarbij materiaalgebruik en vorm de eenheid moeten illustreren.
Randvoorwaarden
- Kwaliteit boven kwantiteit;
- Gebaseerd op marktvraag;
- Behoud rust, privacy en uitzicht omwonenden;
- Uitbreiding van bestaand wandelgebied voor omwonenden;
- Combineren met de aanleg van landschapselementen;
- Combineren met ontwikkeling van bloemrijke graslanden en bermen;
- Landschappelijke inpassing;
- Locaties langs de randen van het landgoed om de openheid te waarborgen;
- Eigentijdse architectuur en traditionele structuur en vorm;
- Aansluiting op bestaande bouwthema’s.
Doetinchem ruilt het bestaande eenzijdige uitzicht in, en krijgt hiervoor een landschap terug waar rust,
ruimte en natuurschoon centraal staan.

Figuur 28: Bouwstijlen nieuwe woningen
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Figuur 29: Concept inrichtingsschets locatie 2e Loolaan

37
Ontwikkelingsvisie Landgoed Hagen/De Kelder

6.2. Zonnepanelenpark met groene structuur
In haar zoektocht naar mogelijke verdienmodellen heeft de stichting de aanleg van een zonneweide
overwogen. Gezien de kwetsbare ligging van de betreffende gronden tegen de landgoederenzone
aan, is de verwachting dat een zonnepanelenpark zeer grote nadelige gevolgen heeft voor het
landschap, de natuurwaarden en het landgoederenkarakter. Bovendien gaat een zonnepanelenpark
ten koste van de toegankelijkheid en de belevingswaarde. Omwonenden hebben recht op een
leefbare en mooie woonomgeving. Een zonnepark zou hen dat woongenot ontnemen.
De stichting heeft daarom besloten dat de aanleg van een zonnepark absoluut niet wenselijk is.

6.3 Vakantiewoningen met groene structuur
In plaats van een beperkt aantal bouwkavels voor vrijstaande woningen is ook gekeken naar de
mogelijkheid van vakantiewoningen aan de 2e Loolaan. Een ontwikkeling van 30 tot 40
vakantiewoningen is als uitgangspunt genomen. De woningen kunnen dan ingebed worden in het
groen en de niet bebouwde delen kunnen dan benut blijven voor landbouw en uitloopgebied van
Doetinchem.
De bouw van een vakantiepark zal een grote impact hebben op de landgoederenzone en op de
natuur- en landschapswaarden van het gebied. Afgevraagd dient te worden of een nadelige invloed
wel wenselijk is en of bij de plannen het behoud van het landgoederenkarakter niet voorop moet
blijven staan. Ook zal de ontwikkeling van recreatiewoningen leiden tot een veel grotere recreatiedruk
op het gebied en mogelijk negatieve gevolgen voor de woonomgeving aan de rand van Doetinchem.
Bovendien is de markt voor vakantiewoningen beperkt en de voorraad aan bouwpotentieel groot,
waardoor er feitelijk sprake is van overcapaciteit.
De stichting heeft daarom besloten dat de aanleg van vakantiewoningen absoluut niet wenselijk is.

38
Ontwikkelingsvisie Landgoed Hagen/De Kelder

6.4 Beoordeling verdienmodellen
1. 6 Vrijstaande woningen in het groen
positief
negatief
Landschap
Natuur
Milieu
x
Recreatie
Wonen
x
Financieel
x
Cultuurhistorie
x
Duurzaamheid
x
Vraag markt
x

neutraal
x
x
x

2. Zonnepanelen
positief
Landschap
Natuur
Milieu
Recreatie
Wonen
Financieel
Cultuurhistorie
Duurzaamheid
Vraag markt

negatief
x
x

neutraal

x
x
x
x
x
x
x

3. Vakantiewoningen
positief
Landschap
Natuur
Milieu
Recreatie
Wonen
Financieel
Cultuurhistorie
Duurzaamheid
Vraag markt

negatief
x
x

neutraal

x
x
x
x
x
x
x

Wonen in het groen
Bij dit plan staat de versterking van het landgoederengebied centraal en worden de woningen
ingepast in het landschap. Dit plan geeft de minste aantasting van het gebied en biedt tevens de
mogelijkheid om invulling te geven aan de behoefte van woningen in het hogere segment. Ook biedt
dit plan de mogelijkheid om de verbinding tussen stad en buitengebied te versterken en de recreatie te
stimuleren.
Zonnepanelen
Een zonnepanelenpark is gunstig voor het leveren van energie voor een deel van de aangrenzende
woonwijk, doch is landschappelijk een forse aantasting die ook ten koste gaat van de
landgoederenstructuur, de toegankelijkheid en de belevingswaarde. Het plan levert bovendien
onvoldoende middelen om de bouw van de tweede beuk van Kasteel De Kelder mogelijk te maken.
Vakantiewoningen
Het plan voor vakantiewoningen vraagt om inzet van een groot deel van de vrij te maken
landbouwgronden en er blijft minder ruimte over voor natuur en landschap en recreatie. Bovendien
gaat het plan ten koste van de landgoederenstructuur. Afgezien daarvan is op dit moment sprake van
een overaanbod aan bouwlocaties voor vakantiewoningen.

39
Ontwikkelingsvisie Landgoed Hagen/De Kelder

7.

SUBSIDIES EN LAAGRENTENDE LENINGEN

Cultuur en erfgoed
Om de realisatie van de gewenste uitbreiding van de tweede beuk mogelijk te maken, heeft overleg
plaatsgevonden met de provincie Gelderland over de mogelijkheid van het verkrijgen van subsidie uit
het fonds Cultuur en Erfgoed. Uit overleg met de provincie is komen vast te staan dat de provincie
positief staat tegenover de plannen van de uitbreiding van de tweede beuk, echter dat er geen hoge
prioriteit is ten aanzien van een restauratieachterstand en de provincie op grond van de regeling geen
subsidie kan toekennen voor de uitbreiding van de tweede beuk.
Duurzaamheidslening
De gemeente Doetinchem heeft in het kader van duurzaamheid en het motto energieneutraal voor
erfgoed een speciale duurzaamheidslening in het leven geroepen. Bij de bouw van de tweede beuk en
het energiezuinig maken van de overige monumentale gebouwen kan de stichting derhalve in
aanmerking komen voor een duurzaamheidslening van de gemeente Doetinchem.
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8.

MAATSCHAPPELIJK EN CULTUURHISTORISCH RENDEMENT

De investeringen die landgoed De Kelder wil gaan doen voor de instandhouding van het landgoed
vertegenwoordigen een aanzienlijke maatschappelijke meerwaarde. Uit onderzoek is reeds gebleken
dat investeringen in cultuur en landschap altijd lonen. Onderstaand zijn enkele voorbeelden
weergegeven:
-

Instandhouding cultureel erfgoed/kasteel De Kelder Cultuurhistorische Parel
Kasteel De Kelder, ‘t Pallandtje en het erf vertegenwoordigen een hoge cultuurhistorische
waarde. Ook de landschappelijke structuren vertegenwoordigen een cultuurhistorische
waarde door de zichtbare ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap. De beleving van de
inwoners van de gemeente Doetinchem wordt als zeer waardevol gezien;

-

Vergroting cultuurhistorische kennis Kasteel De Kelder en landgoed Hagen.
Opzetten van cultuurhistorische “kennisbank” kasteel De Kelder en delen van kennis over
historie op de website van kasteel De Kelder, stimuleren van historische rondleidingen,
opzetten educatieve projecten voor scholen over historisch erfgoed en landgoed.

-

Verhoging belevingswaarde
De creatie van enkele hectares aan nieuwe natuur verhoogt de belevingswaarde van het
gebied tussen de bebouwde kern en de Kruisbergse Bossen. Het terugbrengen van de oude
historische bos- en landbouwstructuur van het Slingeland ziekenhuisterrein en de aanleg van
een “groene allee” zorgt voor een natuurlijke overgang tussen stad en natuur en levert een
bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van leven;

-

Herstel landschap ecologisch systeem
De omvorming van landbouwgrond naar natuur en de daarbij behorende
inrichtingsmaatregelen zijn ondersteunend aan de oorspronkelijke basis en structuur van het
ecologische en hydrologische systeem waar het landgoed deel van uit maakt.

-

Bijdrage biodiversiteit
Door de omvorming van landbouw naar natuur wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan
het behoud van de biodiversiteit. De nieuwe natuurgebieden zorgen voor nieuwe biotopen en
stapstenen voor flora en fauna;

-

Bijdrage recreatieve sector
Door het aanleggen van nieuwe wandelpaden wordt het gebied opengesteld voor het publiek.
Dit zorgt niet alleen voor een beter woonklimaat voor de inwoners van de gemeente
Doetinchem, maar ook voor een positief effect op de recreatieve sector;

-

Positieve bijdrage gezondheid mensen
De aanwezigheid van wandelpaden en groen in de leefomgeving van de mens levert een
belangrijke bijdrage aan de gezondheid. Dit omdat natuur bij uitstek de plek is waar men tot
rust komt en wordt gestimuleerd te sporten;

-

Behalen energiedoelen
Bij de restauratie en renovatie van Kasteel De Kelder en de Orangerie wordt ingezet op
energie bezuinigde maatregelen en alternatieve energiebronnen (zonnepanelen, aardwarmte).
Ook zal bij aanleg van het zonnepanelenpark aan de 2e Loolaan een bijdrage geleverd
worden aan de duurzaamheid.
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9.

GEWENSTE DEKKING VOOR INVESTERINGEN HERSTEL CULTUURHISTORIE,
NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

Het upgraden van Kasteel De Kelder en de Orangerie en de restaurerende bouw van de tweede beuk
voor bruiloften, partijen, conferenties en vergaderingen vergt een significante investering. Ook voor de
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden en het recreatief medegebruik voor de locatie 2e
Loolaan zullen kosten worden gemaakt. Daarnaast zijn reeds de nodige voorinvesteringen gedaan,
zoals het opstellen van diverse plannen, de bestemmingsplanwijziging en de aanleg van het nieuwe
parkeerterrein bij De Kelder en het gerealiseerde natuurgebied.
Samenvattend
De stichting Beelaerts van Blokland Hagen is tot de slotconclusie gekomen dat het plan van de bouw
van zes woningen in het groen in combinatie met het versterken van het landgoederengebied de
enige en juiste oplossing is. Dit plan is financieel het meest realistisch en biedt de mogelijkheid om de
bouw van de tweede beuk hiermee grotendeels te financieren.
Het stichtingsbestuur wil de noodzakelijke investeringen als volgt financieren:
Netto verkoopopbrengst bouwkavels 2e Loolaan:
Laagrentende duurzaamheidslening gemeente Doetinchem:
Inzet eigen middelen stichting:

10.

ca. 70% van de financiering
ca. 20% van de financiering
ca. 10% van de financiering

COMMUNICATIE EN MARKETING

Het stichtingsbestuur wil middels gerichte communicatie en marketing de bevolking betrekken bij de
plannen voor kasteel De Kelder en de ontwikkelingen van de landgoederenzone met groenstructuur
op de gronden aan de 2e Loolaan. Hiertoe zullen bijeenkomsten worden georganiseerd om mensen te
enthousiasmeren voor de plannen en draagvlak bij de bevolking te creëren.

11.

SAMENWERKEN MET PARTNERS IN DE GROENE FLANK

Om de plannen voor kasteel De Kelder en omgeving te kunnen realiseren en in te passen in de
omgeving, zal ook ingezet worden op samenwerkingsverbanden met de diverse groene- en
cultuurhistorische partners in de flank van de landgoederenzone van landgoed Hagen en De
Kruisberg.
Partners:
Stichting Geldersch Lanschap en Kastelen;
Slingeland Ziekenhuis;
Partners herbestemmingsproject voormalige gevangenis en terrein De Kruisberg;
Bewoners groene flank en gemeente Doetinchem
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OVERZICHT GEBRUIKTE BRONNEN

Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst, coalitie-agenda 2018-2022.
Groenstructuurplan juni 2017, gemeente Doetinchem.
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Wageningen, 1975.
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2008.
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2006, Hengelo, april 2007.
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Gemeente Doetinchem, Masterplan Schil, Doetinchem, juni 2007.
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februari 2005.
Provincie Gelderland, Kansen voor de regio’s, streekplan Gelderland 2005, Arnhem, juni 2005.
Provincie Gelderland, Landschapsontwikkeling, inspiratiebron voor denkers en doeners, Arnhem,
maart 2006.
RAAP archeologisch adviesbureau, Huis Hagen te Doetinchem, een inventariserend archeologisch
onderzoek, RAAP-notitie 184, Amsterdam, augustus 2002.
Waterschap Rijn en IJssel, Waterbeheerplan 2007-2010, Doetinchem, maart 2007.
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september 2017.
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