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Vergelijking met de huidige situatie 
 
De pittoreske zuidoostrand van Ellecom is eeuwenlang een omgeving geweest die kunstenaars geïnspireerd heeft. De eerdergenoemde 
schilderijen van Rademaker zijn daar een voorbeeld van. Wie de vele tekeningen en schilderijen bestudeert, moet wel tot de conclusie komen 
dat er opmerkelijk veel nog hetzelfde is. Ook vandaag de dag wordt de zuidoostrand nog bepaald door een scherpe begrenzing van het dorp 
door de steilrand met de beek erlangs, een markant op de rand gesitueerde middeleeuwse kerk en vrij zicht op de open weilanden van de 
Ellecomse Polder. Het agrarisch karakter dat het dorp tot ca. het midden van de 19e eeuw had, leeft nog voort in de pal naast de 12e-eeuwse 
kerktoren gesitueerde bouwhof, die in de 17e eeuw door Middachten werd aangekocht en in de 18e verbouwd tot pastorie.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekening van Ellecom, gezien vanaf de Ellecomsedijk, door Jan de Beijer, 1743. Gelders Archief. 
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Links: de kadastrale situatie van 1832 geprojecteerd 
op een kaart van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland. Het Hof te Ochten bevond zich linksonder 
bij de witte pijl. Ook is het reliëf van richels en geulen 
in de Ellecomse polder goed te zien. 
 
 
 

Rechts: de historische dorpskern rond de brink bij de kerk. Rode 
panden dateren van vóór 1832, de paarse uit de periode 1850-1920. 
De met een gele of oranje ruit gemarkeerde gebouwen hebben een 
monumentenstatus. Overgenomen uit de cultuurhistorische analyse 
van de gemeente uit 2015.  



 29 

De bebouwing zonder een agrarische oorsprong aan en rond De Friedhof dateert over het algemeen uit de periode 1850-1920 en omvat alle 
functies die je in een oud dorp mag verwachten: een dorpsschool (de oudste van de gemeente), een hele vroege kleuterschool, een smederij, 
de woning van de tuinbaas van Dalstein, winkeltjes en diverse huizen die dienst hebben gedaan als woning voor predikanten te Ellecom. De 
gebouwen zijn gaaf overgeleverd en van hoge kwaliteit getuige de hoge monumentendichtheid in dit deel van het dorp. Tussen de kerk en de 
villa ‘Mon Repos’ heeft men een fraai doorzicht op de polder, als gevolg van het forse hoogteverschil dat tussen het laagste punt in de polder 
en de kruising van de Binnenweg en De Friedhof zo’n 7 meter bedraagt. Ook het zicht op de Doesburgse Sint-Maartenskerk vanaf meerdere 
locaties aan de zuidoostrand is door de aanleg van de bij Ellecom eindigende snelweg A348 niet weggenomen.  
 
In de polder zelf valt op dat het reliëf van richels en geulen dat onder 
invloed van de IJssel is ontstaan, goed bewaard is gebleven. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de Havikerwaard, waar grote stukken 
van de waard zijn afgeticheld voor de steenbakkersindustrie. Langs de 
beek is het omgrachte terrein van de mogelijke middeleeuwse 
voorganger van het Hof te Ochten met het blote oog slecht zichtbaar 
maar op de hoogtekaart nog duidelijk herkenbaar, ondanks het 
dempen van de grachten door de eigenaren van Bergstein. De 
verkaveling in de polder is onregelmatig en bestaat uit lange, smalle 
kavels achter de kerk en bij de buitenbocht van de Buitensingel, en 
onregelmatig gevormde blokken daaromheen. Hoewel de kavelsloten 
van de lange percelen wat zijn verland en knotwilgensingels deels zijn 
verdwenen, laat een vergelijking met de overzichtskaarten van het 
Hof te Dieren uit 1723 en van Middachten uit 1729 zien dat de 
percelen ten zuiden van de beek sindsdien onveranderd zijn, op de 
eerdergenoemde herverkavelde percelen aan de Ellecomsedijk en de 
door de A348 doorsneden kavels na. Ook de Plakkemaat en Koemaat 
(zie kaart hiernaast) aan de Eikenstraat hebben wijzigingen 
ondergaan. Dat de Pastorie- en Kosterieweide (groen) al in 1385 door 
Middachten aan de kerk zijn geschonken, maakt duidelijk dat de 
smalle percelen al zeker uit de 14e eeuw en zomaar uit de tijd van 
ontginning van de polder kunnen dateren.  
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Links: panorama van Bergstein met daarbij aangegeven de 
moerascypres, de boomgroepen in het weidepark en de (deels 
verdwenen) knotwilgensingels. Overgenomen uit: Buro Lubbers - 
Landschapsarchitectuur en Stedenbouw, Inrichtings- en 
beeldkwaliteitplan Buitensingel 60 Landgoed Middachten, 2015, pag. 11.   
 
Boven: zicht vanaf de Buitensingel op het weidepark met op de 
voorgrond het smeedijzeren hekwerk dat begin 20e eeuw in opdracht van 
Cornelia Henriette Taets van Amerongen werd geplaatst.  
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Het huidige ‘bosje Mees’, het oude huispark van Bergstein, is door de aanwezigheid van de muziektent en de multifunctionele accommodatie 
Nieuw Bergstein tegenwoordig een verzamelplek voor de inwoners van Ellecom en daarmee het groene hart van het dorp. Het bosje wordt al 
decennia niet meer als park onderhouden, wat ertoe geleid heeft dat het als voormalig huispark van de oudste buitenplaats in Ellecom slechts 
te herkennen is aan de oudste bomen, zoals een machtige plataan nabij de kruising van de Selsweg en de Buitensingel. Nieuw Bergstein dat in 
2012 is geopend, ligt ten opzichte van het oude huis meer naar het noordoosten achter de groene inkadering van het panorama over de 
polder. Hierdoor is het oorspronkelijke uitzicht vanuit het nieuwe gebouw niet te ervaren. Iets voor de oorspronkelijke huisplaats echter, staat 
een parkbank op de steilrand vanwaar het beoogde zicht wel te ervaren valt. Op de genoemde, deels verdwenen knotwilgensingels en de 
locatie Maalderink na, is dit panoramazicht nog herkenbaar aanwezig. Door de groene inbedding van het boerderijcomplex is dit niet storend 
aanwezig in het uitzicht en ook onderbreekt het de zichtlijn naar de Sint-Maartenskerk in Doesburg niet. De naar buiten verlegde Buitensingel, 
het smeedijzeren hekwerk en de parkweide van Bergstein met de solitairen en clumps zijn nog gaaf overgeleverd. Ook de villa Klein Bergstein 
aan de overzijde van de Selsweg is behouden en door zijn hoogte en ligging op de steilrand een imposante verschijning die samen met de kerk 
het aanzicht van het dorp van de snelweg bepaalt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villa Klein Bergstein in 2016. Foto door Kees van Splunter / 
fotoclub Veluwezoom. Copyright: CC BY-NC-ND  
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Een overzicht van de huidige situatie door Stichting in Arcadië (links) en de situatie in 1937 (rechts, luchtfoto Kadaster). Overgenomen uit 
Historisch onderzoek en waardestelling Landgoed Avegoor, 2014, pag. 92-93.  
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In haar studie naar landgoed Avegoor onderscheidt Stichting in Arcadië drie onderdelen van het landgoed. Dat zijn van hoog naar laag het 
Myladypark, het Huispark en het Weidepark. Door de ontwikkeling in de 20e eeuw en door versnipperd eigenaarschap is de relatie tussen deze 
drie delen verstoord geraakt. Zo is het onderdeel dat in het kader van de cultuurhistorische waardering van de zuidoostrand van Ellecom van 
belang is, het Weidepark, op het landgoed alleen nog maar beleefbaar vanaf het stukje wandel- en fietspad dat aansluit op de Buitensingel. De 
zichtlijnen vanuit het huis zijn onderbroken door het groen in het Achterpark tussen huis en genoemd wandel- en fietspad. Sinds het einde van 
de jaren ’40, toen dit deel van het park ingrijpend werd aangepast ten behoeve van de oprichting van interneringsgebouwen, zijn de ingrijpend 
hier vooral functioneel van aard geweest zonder rekening te houden met de fraaie doorzichten tussen de boomcoulissen over het Weidepark 
tot aan de Sint-Maartenskerk in Doesburg. In het Weidepark zelf hebben de aanleg van het voetbalveld, maar vooral de aanplant van het bos 
daarachter de beleving van het parkontwerp onmogelijk gemaakt. Toch zijn de samenstellende onderdelen van het ontwerp, hoewel verder 
uitgegroeid en aangevuld met groen, veelal nog aanwezig. De potentie om het spectaculaire panoramazicht van Avegoor te herstellen is groot, 
en daarom is het gemeentelijk beleid daar sinds 2015 op gericht. 
 
Tussen de buitenplaats Dalstein en de Ellecomse Polder bestaat door de bouw van de woonwijk alhier geen relatie meer. Al wat resteert van de 
buitenplaats is de straatnaam en de dieptetuin aan de kruising van de Hofstetterlaan en de Binnenweg met daarin nog de betonnen resten van 
de vijver en oude bomen die nog dateren uit de tijd van de parkaanleg. De naam van De Friedhof 16, Azalea, herinnert nog aan de kwekerij die 
de tuinbaas van Dalstein er na het failissement van de familie begon.  
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Uitsnede uit een kaart 
van de weg van Ellecom 
naar het Doesburgse 
veer, met aanduiding van 
de gaten in deze weg, 
door Thomas Witteroos, 
1570. Gelders Archief.  
 
Te zien zijn naast de kerk 
diverse agrarische 
gebouwen, waaronder 
het huis van de koster.   
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Conclusie en waardering 
 
De gemeente Rheden maakt in haar ruimtelijk beleid onderscheid tussen de dorpen en het buitengebied, waardoor zich een scherpe lijn 
aftekent tussen beide. Zo’n scheiding doet aan de zuidoostrand van Ellecom geen recht. Uit de beschrijving van de historisch ontwikkeling blijkt 
dat het dorp en de Ellecomse Polder altijd in gezamenlijkheid gefunctioneerd hebben en dat er een belangrijke wisselwerking was tussen beide. 
Het ontstaan en aanzien van het dorp zijn zelfs in belangrijke mate door de polder bepaald, waarbij twee ontwikkelingsfasen eruit springen. 
 
1. Het ontstaan van het dorp.  

In de 10e eeuw is aantoonbaar sprake van Ellecom als nederzetting, met de kerk als geografisch middelpunt. Bij de situering van het 
godshuis is bewust gekozen voor een situering op de uiterste (steil)rand van de puinwaaier aan de voet van de stuwwal, op de kortst 
denkbare afstand van de beek en de broekgronden van de Ellecomse Polder. Hoogstwaarschijnlijk stonden de eerste boerderijen in de 
nabijheid van de kerk. De kerk en zijn omgeving waren daarmee dorpskern en rand tegelijk. Deze situatie is de afgelopen 1000 jaar in 
essentie niet gewijzigd: nog steeds eindigt het dorp hier abrupt, zijn het rivier- en stuwwallenlandschap hier op hele korte afstand van 
elkaar te ervaren, en is de kerk een markant, hoger gelegen baken in het aanzicht van het dorp.  

 
2. De transformatie van boerendorp naar ‘parel van Rheden’. 

Ook de transformatie van Ellecom van een boerendorp naar een plaats waar het aangenaam vertoeven was begon aan de zuidoostrand 
met de stichting van Bergstein in de 18e eeuw. Aan het einde van de 19e eeuw werd de gehele zuidoostrand op de oude kern rond de 
kerk na in beslag genomen door buitenplaatsen. Avegoor, Bergstein en Dalstein waren alle gericht op het open landschap van de polder 
en het zicht op de kerktoren van Doesburg. Zoals de polder de ontwikkeling van het dorp in belangrijke mate vormgaf, zo heeft het dorp 
met de weideparkaanleggen van Avegoor en Bergstein zijn sporen nagelaten in de polder. De ontdekking van Ellecom als recreatieoord 
door welgestelden vormde de opmaat naar de ontwikkeling van het dorp tot toeristische trekpleister toen een groeiend deel van de 
bevolking het zich kon veroorloven jaarlijks een vakantie te genieten. Ellecom floreerde. Nog steeds wordt het aanzien van het dorp 
bepaald door fraai vormgegeven villa’s, hotels en pensions waardoor het door sommigen wel wordt aangeduid als de ‘parel van 
Rheden’. 

 
Bij het maken van een cultuurhistorische waardering van de Ellecomse Polder is het belangrijk niet alleen te kijken naar de uniciteit en/of 
gaafheid van de percellering en de stoffering met groen, maar ook de wisselwerking tussen dorp en polder en het belang daarvan voor de 
ontwikkeling van het gebied mee te wegen.  
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Cultuurhistorische waardering 
van de Ellecomse Polder.  
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Waardering 
Rond de vorige eeuwwisseling bestond de zuidoostrand van Ellecom uit Landgoed Avegoor, Groot Bergstein, de oude dorpskern De Friedhof en 
Dalstein. Van deze vier elementen is alleen Dalstein nagenoeg geheel verloren gegaan, zeker in relatie met de polder. De belangrijkste erfenis 
van Dalstein is, naast wellicht de dieptetuin, kwalitatief hoogwaardige bebouwing aan en rond de Friedhof. Alleen de invloed van Middachten – 
verklaarbaar vanuit haar eeuwenlange verbondenheid met de Ellecomse kerk – was hier vergelijkbaar. De gaafheid en verzorgde architectuur 
van het waardevolle ensemble aan en rond De Friedhof, het gave wegenpatroon, de bijzondere doorzichten naar de polder (in het bijzonder 
dat vanaf de kruising van de Binnenweg met De Friedhof achter het koor van de kerk langs), en de al 1000 jaar aan het open polderlandschap 
gesitueerde, rijksmonumentale kerk met de voormalige pastorie daarnaast maken dat het gebied feitelijk voldoet aan de gemeentelijke criteria 
voor plaatsing als een gemeentelijk beschermd gezicht, zoals Van Veersen in 2001 al terecht opmerkte. 
 
Vanwege de eeuwenlange zicht- en eigendomsrelatie met de kerk is aan de langwerpige weidepercelen hierachter in combinatie met de kerk 
een hoge cultuurhistorische waarde toe te kennen. Getuige de eerder vermelde schenking door Middachten dateert dit deel van de polder met 
zijn karakteristieke smalle percellering met kavelsloten en knotwilgensingels al zeker uit de 14e eeuw en is er vanaf dat moment aantoonbaar 
een eigendomsrelatie met de pastorie en kerk. De suggestie in het inrichtings- en beeldkwaliteitsplan voor Buitensingel 60 om ingekorte 
knotwilgensingels weer aan te vullen zou nog verder bijdragen aan de kwaliteit en leesbaarheid van dit landschap. Ook zijn de smalle percelen 
van belang als onderdeel van het panorama vanaf Bergstein in de richting van de Sint-Maartenskerk.  
 
Bij Bergstein is ook een kwaliteitsimpuls in het huispark gewenst, maar het panoramazicht dat omstreeks 1851 over het weidepark in de 
Ellecomse Polder is aangelegd is daarentegen gaaf bewaard gebleven. Vanwege de kwaliteit van dit landschap, de constatering dat Bergstein 
hier vanwege het uitzicht gesitueerd is en als de ‘geboortegrond’ van Ellecom als recreatieoord gezien kan worden, is ook hier het toekennen 
van een hoge cultuurhistorische waarde hier op zijn plaats. Het weidepark van Avegoor is wat minder gaaf en de zichtlijnen vanuit het huis zijn 
momenteel afgeplant, maar de samenstellende onderdelen van het weidepark zijn nog wel verborgen aanwezig. Bovendien is het weidepark 
onderdeel van een veel grotere aanleg, waarvan de potentie bij een samenhangend pakket aan herstelmaatregelen groot is. Daarom lijkt bij 
het weidepark een cultuurhistorische waardering passend, zoals al eerder bleek uit het onderzoek naar Avegoor door Stichting in Arcadië. 
 
Tot slot heeft de Ellecomse polder een gaaf bewaard uiterwaardenlandschap waarin het door de IJssel gevormde reliëf van richels en groeven 
duidelijk zichtbaar is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Havikerwaard, waar grote delen afgeticheld zijn. De infrastructurele werken en in het 
bijzonder de doorsnijding door de A348 zijn de belangrijkste veranderingen in de afgelopen eeuwen. De aan infrastructuur grenzende percelen 
zijn nog tamelijk recent gewijzigd en niet van cultuurhistorische waarde. Wel is het van belang bij eventuele ontwikkelingen op deze percelen 
verstoring van de genoemde zichtlijnen (zie ook de kaart hiernaast) te voorkomen.  
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Afbeelding achterzijde: ansichtkaart met Klein en Groot Bergstein, 1915. Gelders Archief. 
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