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Foto voorblad: Ellecomse Polder, augustus 2020.
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Aanleiding
De gemeente Rheden werkt aan beleid voor de inpassing van windmolens en zonnevelden op haar grondgebied. Op de eerste conceptkaarten
die gepresenteerd zijn, ziet zij onder voorwaarden ruimte voor zonnevelden in de gehele Ellecomse Polder. Dat is een gewaagd idee. Ellecom
ligt ingeklemd tussen de landgoederen Middachten en Hof te Dieren en in het dorp lagen nog eens zes buitenplaatsen. Velen – niet alleen
inwoners – zien het dorp als het mooiste van de gemeente Rheden. Ellecom wordt daarom ook weleens de ‘parel van Rheden’ genoemd. Haar
schoonheid was rond 2001 reden voor de gemeentelijke monumentencommissie om te pleiten voor de aanwijzing van Ellecom als een destijds
tweede beschermd dorpsgezicht. De voorzitter op dat moment, de Velpse restauratiearchitect Geert van Veersen, benoemde daarbij specifiek
de zuidoostrand van het dorp: ‘(…) de overgang van uiterwaarden naar bebouwd gebied is heel bijzonder. Daar moet je zuinig op zijn.’1 Om
onduidelijke redenen heeft Ellecom nooit de genoemde status gekregen, maar dat doet natuurlijk niets af aan de ruimtelijke kwaliteit.
In de laatste 10 jaar zijn er maar liefst vier grotere cultuurhistorische onderzoeken naar (delen van) de overgang van het dorp naar de polder
verschenen: naar Avegoor, Bergstein en Borghkeppel door Stichting in Arcadië (alle 2014) en naar de Nicolaaskerk in opdracht van de Stichting
Behoud Dorpskerk Ellecom (2015). In 2012-’13 publiceerden Nettie Dekker en Elis Duringhof-Gerritsen al twee artikelen over Dalstein,
waarmee zich van de ontwikkeling van de gehele zuidoostrand een beeld gevormd kan worden. Niet onvermeld mogen ook blijven de acht
artikelen die John Striker in 2007-’08 schreef over de opkomst, bloei en neergang van het toerisme in Ellecom, zijn beschrijving van de
geschiedenis van Bergstein uit 2012 en zijn bijdrage in het boek Over erven en geëerfden, de marken van Spankeren, Soeren, Dieren en Ellecom.
Alleen al het aantal publicaties over een relatief klein gebied in en rond een dorp van ca. 1100 inwoners geeft aan dat cultuurhistorie hier een
belangrijke factor is. Uit de genoemde onderzoeken blijkt dat de Ellecomse Polder en het daaraan grenzende bebouwde gebied – die in de rest
van het stuk vaak gezamenlijk kortweg als ‘de zuidoostrand’ aangeduid zullen worden – altijd als eenheid gefunctioneerd hebben en bovendien
grote invloed op elkaars ontwikkeling hebben gehad. Met deze analyse beoogt de Initiatiefgroep Duurzaam Opgewekt Ellecom (DOE) de
gemeente een beter inzicht te geven in deze samenhang en de historische waarden die in het geding zijn, in de hoop dat zij in haar definitieve
beleid rekening houdt met deze waarden.

Afbeelding pag. 4: webpagina van www.mijngelderland.nl. Mijn Gelderland is een site van o.a. Erfgoed Gelderland, het Gelders Archief en
Geldersch Landschap en Kasteelen, en wordt ondersteund door de Provincie Gelderland.
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De Gelderlander, 2 januari 2001.
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Kaart van de Veluwe door Christiaan sGrooten, 1568-’73. Op de kaart zijn duidelijk de stuwwallen van de Oost-Veluwe, van Arnhem en van EdeWageningen te zien, net als de zandverstuivingen van de Veluwe en de bossen bij Rheden, Middachten, Ellecom en Dieren. Uit: Gelders Arcadië.
Atlas van een buitenplaatsenlandschap.
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Historische ontwikkeling
Ellecom ligt op de rand van de Oost-Veluwse
stuwwal die tijdens het Saalien, de voorlaatste
ijstijd van 200.000-130.000 jaar geleden, door
uit Scandinavië oprukkend landijs werd
opgestuwd. Bij de vorming van erosiedalen in de
laatste ijstijd (ca. 75.000-10.000 jaar geleden)
zijn voor de dalmondingen uitspoelingswaaiers
van zand en grind ontstaan. Ellecom ligt op zo’n
waaier net als Velp, Rheden, De Steeg en Dieren.
Door de activiteit van de IJssel kalfden de
waaiers af waardoor op veel plaatsen een voor
de gemeente Rheden karakteristieke steilrand
ontstond: een abrupte overgang van het hoger
gelegen land naar het rivierdal. Precies op zo’n
rand is Ellecom ontstaan. De grens tussen hoog
en droog bouwland en laag en nat weiland bleek
een ideale vestigingsplaats die de bewoners in
alle behoeften voorzag.
De Steeg, Ellecom en Dieren op daluitspoelingswaaiers aan de voet van droogdalen (AHN).
Er is al lang menselijke aanwezigheid. Daar duiden crematiegraven uit de IJzertijd bij de Dierense Traverse en de Eikenlaan op. Ellecom als
toponiem duikt in het jaar 960 voor het eerst op in de archieven. Het is duidelijk dat ten tijde van de eerste vermelding er al zeker een halve
eeuw een nederzetting was, want onder de huidige Nicolaaskerk zijn de restanten van een houten kapel van omstreeks het jaar 900
aangetroffen. Ellecom is daarmee één van de oudste dorpen van de Veluwe. De dorpsnaam zou zijn afgeleid van een samenstel van de
elementen heim en el(le), verwijzend naar een woonplaats aan een waterloop. Dat is best aannemelijk, aangezien het dorp rond de kerk
ontstaan is, langs de Ruitersbeek. De betreffende waterloop zou echter ook een restgeul van de IJssel kunnen zijn. Dat de historische kern van
Ellecom aan de zuidoostrand gezocht moet worden, blijkt ook uit de locatie van het zogenaamde Hof te Ochten, het plaatselijke bestuurlijke
centrum waar belastingen werden voldaan en het markerichterschap aan was verbonden. Dit lag langs de beek, tegenover wat nu Bergstein is.
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Uitsnede en kaart van het Hof te Dieren door Isaack van den Heuvel, 1723. Het Hof te Ochten bevond zich bij het cirkelvormige eilandje (de
‘polhof’) dat mogelijk wijst op een middeleeuwse, omgrachte voorganger van het Hof. Nationaal Archief.
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Ellecom is lang een agrarisch dorp geweest, met verspreid liggende
boerderijen. Ook de in 1733 door Middachten tot pastorie verbouwde
bouwhof naast de kerk was een boerderij. De akkerbouwlanden van de
Ellecomse enk lagen voornamelijk tussen de Binnenweg en de Oude
Arnhemseweg. De vroegere doorgaande weg tussen Arnhem en Zutphen,
waarvan de Boerenweg parallel aan de Middachterallee nog een restant
is, sloot aan de westzijde van Ellecom aan op de Buitensingel die zijn weg
vervolgde naar de kerk. Hier kwamen de Binnenweg en de Buitensingel bij
elkaar in een dorpsbrink, de huidige Friedhof, waar het zwaartepunt van
het dorp lag. Op de kaart hiernaast uit 1723 wordt deze locatie aangeduid
met ‘gemeente’. Tegenwoordig wordt ‘Friedhof’ vooral geassocieerd met
begraven door het Duitse woord voor kerkhof, maar de betekenis moet
ruimer worden opgevat. Het kerkasiel was namelijk ook van toepassing op
de omheinde voorhof van de kerk waar asielzoekers vrijgesteld waren van
rechtsvervolging. In 1740 werd de Ellecomse Friedhof dan ook nog
‘Vrijthof’ genoemd. Haaks op de doorgaande weg stonden de rechte
schaapsdriften, waarover de eigenaren van de hoeven Avegoor, Hof te
Ochten en Middeldorp hun schapen voerden om te grazen op de woeste
gronden van de stuwwal. Deze driften waren van west naar oost
achtereenvolgens de Buitenallee tegenover landgoed Avegoor, de Selsweg
en in het verlengde daarvan de Kastanjelaan, en de Hofstetterlaan. Deze
laatste zette zich in zuidelijke richting voort in de Ellecomsche Dijk, de weg
naar Doesburg. De Eikenstraat aan de andere zijde van het dorp vormde
de verbinding met de Havikerwaard.
Een nieuwe fase in het leven van het dorp deed voorzichtig zijn intrede
met de aankoop in 1749 van de kleine hoeve Sluyters Camp door de
Amsterdamse joffer Johanna Corleva. Naar verluidt liet zij dit terrein een
nieuw huis optrekken, waarvoor zij in 1752 geld leende van Isaac Perreau,
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Veldminuut Topografische Militaire Kaart door J.A. Besier (1845). Opvallend is dat de diverse buitenplaatsen al wel ingetekend zijn, maar dat
alleen de naam van Bergstein is opgenomen. Dat duidt erop dat de andere buitenplaatsen net nieuw of in aanleg waren. Het Huispark en
Weidepark van Avegoor zijn op de kaart nog niet voltooid.
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eveneens uit Amsterdam. Deze laatste kwam in 1757 in het bezit van het goed na het overlijden van de eigenaresse. In deze periode deed de
naam Bergstein zijn intrede. Uit de aankondiging van de veiling van het huis in 1761 blijkt er dan inmiddels sprake te zijn van een heuse
buitenplaats met onder andere een fraai aangelegde tuin, theekoepel, tuinmanswoning en stal. Vanuit de theekoepel had men een mooi
uitzicht op de bossen van Middachten en het Hof te Dieren. En de vergezichten van het met lood gedekte, platte dak van het herenhuis worden
in de aankondiging geroemd: ‘hebbende een overheerlyck gesigt na diverse Steeden en Plaatsen’.
Met de stichting van Bergstein begon de ontwikkeling van Ellecom naar een dorp waarvan het aanzicht bepaald werd door buitenplaatsen.
Vooral in de jaren 1840 was de bouwwoede groot: in 1836 werd het nieuw opgetrokken Hofstetten verkocht aan de tevens oorspronkelijk uit
Amsterdam afkomstige Jacob Jan van Halteren; in 1841 verrees westelijk hiervan het huis Buitenzorg dat in opdracht van grootgrondbezitter
Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen werd gebouwd; de boerderij op het uit de middeleeuwen daterende goed Avegoor werd in 1844
vervangen door een nieuw huis in opdracht van Lady Athlone; Huis Dalstein werd in 1844 door de Dierense azijnmaker Hendrik David
Mispelblom Beijer opgetrokken; en in 1845 werd Bernalde gebouwd door de Rotterdamse Jacob Petrus Havelaar, die op dat moment eigenaar
was van Hofstetten, voor zijn zoon Marinus Eliza. Van deze buitenplaatsen lagen Avegoor, Bergstein en Dalstein aan de zuidoostrand, waar zij
mooie vergezichten hadden over de Ellecomse Polder naar de kerktoren van de Sint-Maartenskerk van Doesburg, de hoogste van Gelderland.

Tekening van Bergstein, in of kort na 1851, met de
verlegde Buitensingel en de moerascypres bij de beek.
Gelders Archief.
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Reconstructie van het panorama van Bergstein op een hedendaagse
topografische ondergrond. Overgenomen uit: Buro Lubbers Landschapsarchitectuur en Stedenbouw, Inrichtings- en
beeldkwaliteitplan Buitensingel 60 Landgoed Middachten, 2015, pag. 11.
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Bergstein profiteerde ervan dat de goederen van Oranje-bezitting Hof te Dieren bij de inval van de Fransen in 1795 genationaliseerd waren en
vanaf 1819 door de domeinen in etappes geveild werden. Door verhuwelijking en vererving was Bergstein in de familie Van Löben Sels van
Spaensweert bij Brummen beland, die het huis in 1811 ingrijpend liet verbouwen. Bij de genoemde veilingen kocht de weduwe van Maurits
Johan van Löben Sels, Catharina Zwanida Wilbrennink, van de domeinen het Hof te Ochten aan de overzijde van de Buitensingel met alle
bijbehorende percelen en opstallen op de Ellecomse enk en in de Ellecomse Polder. Dat bood de mogelijkheid om de schaapsdrift die over de
huidige Kastanjelaan liep vorm te geven als oprijlaan van het landgoed. In 1851 begon Ernst van Löben Sels met de vergroting van het huis om
het voor permanente bewoning geschikt te maken. De boerderij op het Hof te Ochten werd het jaar daarop gesloopt om de gronden van de
boerderij in de Ellecomse Polder te kunnen inrichten als parkweide met solitaire bomen en boomgroepen. De Buitensingel voor het huis was
tussen 1832 en ’45 al in een halfronde boog in de richting van de Ellecomse Polder verlegd. Door het verleggen kon het grote hoogteverschil ter
plaatse van Bergstein worden begeleid in een hellend gazon voor het huis. In het terrein tussen de Buitensingel en de Ruitersbeek werd de
gracht van de polhof gedempt, hier werd langs de beek een
moerascypres geplant, en de cypres en het tracé van de
verlegde Buitensingel werden geaccentueerd met een
houten hek.
Het panorama vanaf Bergzicht was ontworpen met een
groene inkadering aan beide zijden en bestond feitelijk uit
het zicht over de eigen parkweide en het zicht op de
kerktoren van Doesburg over de van elkaar door
kavelsloten en knotwilgen gescheiden weides van
Middachten, de kosterij en Gerardus Hulstein. Door de
aankoop van de Kerkweide van de erven van Hulstein kon
Van Löben Sels in 1861 de aanleg nog in oostelijke richting
vergroten tot aan de Melkweg, de huidige weg naar locatie
Maalderink. Om het uitzicht te verruimen werden er wilgen
en een houtwal gerooid en sloten gedempt.
Gezicht op Ellecom door Hermanus Everhardus Rademaker,
ca. 1850. Aan de linkerzijde is het nieuwe huis Avegoor te
zien, links naast de kerk Bergstein. Van: mijngelderland.nl
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Links: reconstructie van de parkaanleg van Avegoor rond 1844 op een recente
cartografische ondergrond door Stichting in Arcadië, overgenomen uit Historisch
onderzoek en waardestelling Landgoed Avegoor, 2014.
Onder een schilderij uit ca. 1850 van Ellecom door genoemde Rademaker, gezien richting
Doesburg, overgenomen uit diezelfde publicatie. Avegoor staat rechts, verscholen tussen
jonge bomen en Bergstein rechts naast de kerk. Uit: Over erven en geërfden.
Na de realisatie van het weidepark van Bergstein sloten de weideparken van beide
buitenplaatsen bijna aaneen: alleen de smalle Pastorieweide lag er tussenin. Deze was in
1385 samen met de Kosterieweide en een altaar aan de kerk geschonken, en is pas in
2014 door Middachten met genoemde Kosterieweide van de kerk teruggekocht.
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Ook Avegoor werd in 1821 grotendeels van de Nationale Domeinen gekocht door Willem Gustaaf Frederik graaf van Reede tot Middachten. Na
diens kinderloos overlijden in 1844 ontstond een geschil over de rechtsgeldigheid van zijn testament, waarin hij zijn bezittingen naliet aan zijn
echtgenote, Wendela Eleonora Boreel van Hogelanden, hierna kortweg Lady Athlone liet noemen. Deze zag om een dispuut te voorkomen af
van een aanspraak op het landgoed Middachten en besloot van Avegoor een nieuwe buitenplaats te maken waar zij zich kon vestigen. Een
blokvormig huis met twee zijvleugels verving de boerderij en op een deel van de akkers, weilanden en bospercelen werd een parkaanleg
gerealiseerd. Aan de voet van de steilrand achter het huis lag een vijver en door de bronbossen langs de Eikenstraat en aan de zijde Ellecom
werd het uitzicht vanuit het huis over de Ellecomse Polder en naar de Doesburgse Sint-Maartenskerk ingekaderd. Het voorpark bestond uit een
grote parkweide met een rondlopend pad vanwaar zicht was op de Sneppenberg (later Myladyberg) aan de noordzijde. Stichting in Arcadië
suggereert dat het park weleens ontworpen zou kunnen zijn door de bekende tuinarchitect Hendrik van Lunteren en het huis door diens zoon,
architect Samuel van Lunteren. Ten tijde van de aanleg waren zij aantoonbaar actief op landgoed De Gelderse Toren.
Dalstein is in 1844 gebouwd op gronden nabij de plaats waar de
Hofstetterlaan aansloot op de Ellecomsedijk, waar Hendrik Jan Wiegmans
voorheen de boerderij met bakhuis, schuur, weiland, bouwland en een
elzenbos bezat, die al in 1339 als ‘Den Bruell’ in de archieven voorkomt. Het
elzenbos werd op de eerdergenoemde kaart uit 1723 nog aangeduid als ‘zant
kuijle’ waar zand werd gewonnen. Dit verklaart de diepere ligging en het
relatief natte karakter waar elzen goed bij gedijen. De erven Wiegmans
verkochten verschillende percelen aan de Hendrik David Mispelblom Beijer
die Dalstein weliswaar stichtte, maar deze na vier jaar alweer overdeed aan
zijn broer Jan Jacob, wijnkoper te Zutphen. Deze liet er datzelfde jaar nog een
koetshuis bij bouwen, en in 1855 verhoogde hij het huis met een verdieping
en legde hij er een park omheen aan. De boerderij van Wiegmans werd niet
lang nadien gesloopt. Aan de achterzijde was het verhoogde huis gericht op
de beneden- of dieptetuin, de voormalige zandkuil, en aan de voorzijde op de
tuin aan de beek en het gezicht op de kerktoren van Doesburg daarachter.
Achterzijde van het zojuist verhoogde huis ‘Dalstein’, een verwijzing naar de lage ligging en een knipoog naar ‘Bergstein’, gezien vanaf de
Kerkallee (Binnenweg). De boerderij aan de achterzijde is Middeldorp, een oud goed dat ook al genoemd wordt op de kaart uit 1723 met
goederen die onder het Hof te Dieren vallen. De opdrachtgevers voor de verhoging zijn aan de rechterzijde afgebeeld. Gelders Archief.
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Reconstructie van de tuin rond 1910 door Nettie
Dekker en Elis Duringhof-Gerritsen op basis van
gesprekken met Hertha Müller Kühlenthal.
Onder links: de familie Müller Kühlenthal vergrootte
het huis onder andere met een grote serre en
overdekt balkon aan de tuinzijde (westzijde). GA.
Onder rechts: door groen begeleid panorama vanaf
Dalstein richting de kerktoren van Doesburg, 18801910. Gelders Archief.
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In 1871 ging Dalstein over naar de jongste zoon, de eveneens als wijnkoper te Zutphen werkzame Adriaan Mispelblom Beijer. Deze kocht in
1891 een deel van de Schuttewaard om het weidse uitzicht van Dalstein veilig te stellen en liet de boerderij op deze waard afbreken. Voor
zover bekend had Dalstein geen parkweide in de polder. Adriaans dochter Johanna Gerarda en haar man, de Duitse kunstenaar Wilhelm Th. E.
Müller Kühlenthal trouwden een jaar na zijn dood – in 1894 – in de Ellecomse kerk en lieten in datzelfde jaar voor vader Peter Müller een
nieuwe villa aan De Friedhof 8 bouwen. Opvallend is dat villa in tegenstelling tot zijn agrarische voorganger pal op de linkererfgrens van het
perceel is geplaatst. Daarmee werd een situatie die eeuwen had bestaan gewijzigd en daarvoor zijn meerdere redenen te bedenken. Zo kan de
verplaatsing ingegeven zijn door de wens de oude middeleeuwse kerk rondom vrij te laten staan – niet ongebruikelijk in de 19e-eeuwse
restauratiepraktijk. Maar de aanleiding kan ook geweest zijn om vanaf De Friedhof een mooi doorzicht naar de Ellecomse Polder te creëren. Of
om vanaf de gestapelde veranda van de nieuwe villa een zo fraai mogelijk uitzicht op de weideparken van Avegoor en Bergstein te bieden.
Vader en zoon Rutgers, die in het naastgelegen De Friedhof 10 woonden, waren aannemer en architect voor de bouw van de villa. De familie
lijkt de huisaannemer van de familie Müller Kühlenthal te zijn geweest. Zo bouwden zij in opdracht van de familie naast de genoemde villa
onder andere een schildersatelier in vakwerkstijl op het landgoed, de ‘bewaarschool’ (kleuterschool) aan De Friedhof 7 (1900), een bakkers- en
sigarenwinkel aan de Binnenweg 46 en 48 (1898), en een nieuwe tuinmanswoning aan De Friedhof 9 (1916). Daarmee drukten ze een flinke
stempel op de voorheen door boerderijen gedomineerde oude dorpskern rond de Brink. Alleen de invloed van Carel Ferdinand graaf van
Aldenburg-Bentinck van Middachten was hier vergelijkbaar. Hij gaf opdracht
tot een omstreden verbreding en verhoging van het schip van de kerk in
1859, uitgevoerd door de Ellecomse aannemer-architect Jan Brink Evers,
verbouwde en vergrootte de dorpsschool op de plaats van het oude
kostershuis aan De Friedhof 4 in 1860, en liet na een grondruil met de familie
Van Löben Sels door genoemde Brink Evers in 1870 de pastorie ‘Olde Wehme’
aan de Binnenweg bouwen, pal in het polderzicht van Bernalde. De eigenaren
van Bergstein bouwden op hun beurt aan de overzijde van de Selsweg – op
het perceel dat daarvoor van Middachten was geweest – in 1870 de villa Klein
Bergstein, voor de broer van de eigenaresse die gehuwd was met een zus van
de inmiddels overleden eigenaar.
Tekening van de bewaarschool in 1901 door ‘Luigi’, een vriend van Müller
Kühlenthal. Luigi heeft ook van Dalstein veel mooie tekeningen gemaakt.
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De zuidoostrand van Ellecom werd aan het einde van
de 19e en het begin van de 20e eeuw gedomineerd door
de parkaanleggen van Avegoor, Bergstein en Dalstein.
Links: kaart in het Gelders Archief van de bebouwde kom
van Ellecom uit 1924, vlak voor de woningbouw in het
hart van het dorp. De parkaanleggen van de hierboven
genoemde buitenplaatsen zijn groen ingekleurd.

Onder: uitzicht over het weidepark vanuit huis Avegoor,
ca. 1930. Foto coll. John Striker.
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Rechts: Dalstein, gezien vanuit het zuiden, 1897. Gelders
Archief.

Onder: de huidige weg naar locatie Maalderink rond 1900, met
op de achtergrond Groot Bergstein en de kerk.
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Rechts: Uitsnede van het
uitbreidingsplan De Steeg en Ellecom
met daarop de nieuwe Laan van
Avegoor die het voorpark van Avegoor
doorsneed. Gelders Archief.

Linksonder: Willem Boermanschool die
op de plaats van het zwaar
beschadigde huis Bergstein werd
gebouwd. Bron: rhedenopdekaart.nl
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Bergstein kwam in 1905 in handen van Cornelia Henriette Taets van Amerongen. Zij kocht een huis dat recent was gerestaureerd door de van
diverse treinstations bekende spoorwegarchitect Margadant, met de hulp van Gerrit Jan Rutgers. De eigenaresse plaatste het nog bestaande
smeedijzeren hek aan de Buitensingel en bouwde een koetshuis, maar lijkt verder niet veel aan de buitenplaats veranderd te hebben. Teneinde
Bergstein te behoeden voor een projectontwikkelaar kocht de gemeente Rheden de buitenplaats na het overlijden van de eigenaresse aan, om
het nog datzelfde jaar – in 1931 – door te verkopen aan de oud-bankier Abraham Cornelis Mees. Hij liet de hoge muur rond het huispark slopen
en bracht veranderingen aan in de groenaanleg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Bergstein tweemaal gevorderd door de bezetter, en in
1945 zwaar beschadigd door een te vroeg neergekomen V-1 raket. Het huis bleek niet meer te redden en werd in 1951 gesloopt nadat de
gemeente een jaar eerder Bergstein had verworven. Vijf jaar later zou op de plaats van het oude huis de Willem Boermanschool gebouwd
worden, die in 2012 vervangen is door de ‘multifunctionele accommodatie Nieuw Bergstein’.
Ook voor landgoed Avegoor had de 20e eeuw, en met name de Tweede Wereldoorlog, ingrijpende consequenties. Avegoor was door vererving
in handen geraakt van de familie Fagel, die een toren aan het huis had laten toevoegen en in het eerste kwart van de 20e eeuw eerst het
omringende landgoed en vervolgens het huis zelf had verkocht aan Middachten. De gemeente meldde zich al kort na de verkoop van het huis
en huispark in 1924 bij Middachten om delen van het huispark en de pastoriekamp midden in het dorp aan te kopen, om over het voorpark een
verkeersweg – de laan van Avegoor – aan te leggen en de pastoriekamp te verkavelen voor woningbouw. Het huis met het omliggende terrein
zelf werd in 1927 verkocht aan de Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst om het in te richten als vakantieoord.
Dat de N.B.P.O. Ellecom uitkoos kwam niet uit de lucht vallen. Het dorp was met de stichting van Bergstein al ontdekt door welgestelden als
een plaats waar het aangenaam vertoeven was, maar door de aanleg van de Rijksstraatweg in 1823, de spoorlijn Arnhem-Zutphen in 1865 en
de tramlijn in 1887 kwam die ontwikkeling in een stroomversnelling. Bovendien werd het wonen en recreëren aan de Veluwezoom voor een
groeiend deel van de bevolking bereikbaar. Hotel Brinkhorst bestond als logement als sinds 1850 en in de jaren daarna ontstonden langs de
Zutphensestraatweg vele pensions en logementen die fraaie namen als Heuvelzicht, Kastanjeoord, Benvenuto of Zomerlust droegen. In 1910
stonden er in Ellecom al 3 hotels, zeker 16 pensions en ruim 20 winkels. Ook organisaties en instituten zoals het Centraal Genootschap voor
Kinderherstellingsoorden, dat in 1928 Buitenzorg herbestemde als Koloniehuis, streken graag in Ellecom neer. Getuige de vele ansichtkaarten
was Ellecom tot aan de Tweede Wereldoorlog een geliefde vakantiebestemming, daarna nam het toerisme geleidelijk af.
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Links: de ontwikkeling van de
bebouwing in Ellecom
(gemeentelijke Structuurvisie
Kleine Kernen, mijn dorp van
morgen, 2016, pag. 47)
waarop goed te zien is dat de
komst van hotels, pensions,
instellingen en
gepensioneerden vooral aan
de noordwestzijde van het
dorp tot verdichting leidde. In
het laatste kwart van de 20e
en eerste kwart van de 21e
eeuw verdichtte het dorp
vooral door woningbouw op
de tuinen van (voormalige)
buitenplaatsen zoals Dalstein.
Hierdoor is het karakter van
het dorp langs de
hoofdwegen relatief gaaf
gebleven.
Rechts: reconstructie van
Avegoor in en kort na WO2
op een recente cartografische
ondergrond door Stichting in
Arcadië, overgenomen uit
Historisch onderzoek en
waardestelling Landgoed
Avegoor, 2014.
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In 1940 werd Avegoor gevorderd door de bezetter om hier het enige SS-opleidingscentrum van Nederland te vestigen. Al snel werd de Laan van
Avegoor over het voorpark afgesloten. Aan de westzijde van het landgoed zijn twee kazernegebouwen opgetrokken, in het voorpark werden
met inzet van Joodse dwangarbeiders een exercitieterrein en een atletiekbaan aangelegd en ten zuiden van het hoofdhuis bouwde de bezetter
een enorme turnhal en een U-vormig cellengebouw. Voor de laatste twee is de grond die vrijkwam bij de aanleg van de atletiekbaan
opgebracht, waarbij de grote vijver achter het huis gedempt is.
Na de oorlog is Avegoor enkele jaren gebruikt als interneringskamp voor collaborateurs. In deze periode zijn er verschillende gebouwen
opgetrokken op het terrein, zoals een cellengebouw en slaapbarak in het zicht van het huis op het Weidepark. In 1949 werden het huis en
terrein teruggegeven aan de vorige eigenaar, die inmiddels de naam Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA) had aangenomen. De ABVA
begon direct met herstelwerkzaamheden, waaronder een herinrichting van het voorpark als park. Middachten had het zuidelijk deel van het
landgoed in bezit gehouden en kreeg dit ook terug. Zij kreeg toestemming het meest noordelijke kazernegebouw te slopen; het zuidelijke was
achtereenvolgens een ambachtsschool,
huishoudschool en vakantieoord en is momenteel het
onderkomen van de Zevende Dags Adventisten
Reformatiebeweging ‘Rehoboth’. Middachten kreeg
in 1949 toestemming om het cellengebouw te
verbouwen tot jachtopzienerswoning. De turnhal zou
vanaf de jaren ’50 dienst doen als tennishal en
vakantiekolonie. Naast de hal werd in 1953 een
voetbalveld voor sportvereniging EDS aangelegd
waarbij Middachten tegelijkertijd de doorzichten naar
het weidepark achter het sportveld dicht plantte met
een elzen- en populierenbos. In de 2e helft van de 20e
eeuw was het landgoed voortdurend aan verandering
onderhevig.

Sloop van de noordelijke kazerne rond 1950. Gelders
Archief.
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In het eerste kwart van de 20e eeuw werden de percelen langs de Ellecomsedijk opnieuw verkaveld. In de jaren ’50 is van de Ellecomsedijk
en de Doesburgsedijk een rechte, doorgaande weg gemaakt. De laatste grote infrastructurele aanpassing was de aanleg van de A348 die
in 1974 gereedkwam. Topografische kaarten van 1894, 1931,1957, 1977. Bron: www.topotijdreis.nl.
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Dalstein ondergaat in de 20e eeuw van de drie landgoederen aan de zuidoostrand de meest ingrijpende metamorfose. Als gevolg van een
ongelukkige belegging in de Russische Spoorwegen – een belegging die na de revolutie aldaar niets meer waard blijkt te zijn – gaat de familie
Müller Kühlenthal in 1922 failliet. Dalstein wordt gekocht door een neef van de familie die de buitenplaats in 1928 van de hand doet aan
mevrouw Guépin-Dronsberg van der Linden, die het huis al vanaf 1924 huurt. Het huis blijft tot 1955 bewoond als buitenplaats, maar met een
veel kleinere tuin, omdat de moestuin met de kassen en de woning verkocht zijn aan de tuinbaas Roelof Bos, die er een kwekerij begint. Daarna
is Dalstein tot de sloop in 1972 een jongensinternaat. In 1987-’88 zal hier een nieuwbouwwijkje verrijzen.
In de Ellecomse Polder blijven de wijzigingen in de 20e beperkt tot de bouw van de boerderij Maalderink (Buitensingel 60) aan de ‘melkweg’ en
wijzigingen aan de randen door het veranderde tracé van de Ellecomsedijk en de aanleg van de A348.

Brochure over de nieuwe A348 langs de IJssel, 1974. Gelders Archief.
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Links: gezicht op Ellecom door Derk Jan van Elten, 1778. Links
is de kerk te zien, rechts Bergstein. Gelders Archief.

Onder: Ellecom bij Dieren, 14 november 1679, C. Huygens jr.
Zicht op Ellecom vanaf de stuwwal, richting Doesburg.
Gelders Archief.
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