De tuinen van bezinning
-Huize Caesarea-
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Inleiding
In de Apeldoornse Veluwerand, ten zuiden van Ugchelen, ligt
Huize Caesarea. Het complex tussen de Hoenderloseweg
en de Otterloseweg (N304) droeg oorspronkelijk de naam
van de initiatiefnemer van het kinderhuis; de Amsterdamse
speelgoedfabrikant Caesar. De locatie is ongeveer 10 hectare
groot en bestaat uit een (voormalig) kindertehuis met kapel
en rectoraat. Het gebouw is voltooid in 1923. Behalve de
functie van kindertehuis, ten behoeve van verwaarloosde
stadskinderen, fungeerde het gebouw in de beginperiode ook als
onderkomen voor oudere pensiongasten. Tijdens WOII kreeg
het de functie van sanatorium en schuilplaats voor onderduikers.
Omstreeks 1960 werd Caesarea een opvanghuis voor
kinderen met leerproblemen.Vervolgens werd het een medisch
orthopedagogisch kinderhuis. Tot maart 2003 was het gebouw in
gebruik door het Medisch Kinderhuis De Kubus.Vervolgens heeft
het complex enkele jaren leeg gestaan en er is veel achterstallig
onderhoud aan de gebouwen en het en de directe omgeving,
waaronder de tuinen, ontstaan.
Op het moment wordt de locatie, met behoud van zijn
maatschappelijke zorgfunctie, ontwikkeld. Het Leger Des Heils
heeft plannen om er zorgcliënten te huisvesten. Het gaat om
huisvesting voor begeleid wonen met een aantal kantoorruimten.
De kapel wordt een maatschappelijke, multifunctionele ruimte die
bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor een kerkgenootschap of
als dienstruimte voor de begraafplaats ‘Heidehof’.
Naast renovatie van tehuis en kapel verdient ook de directe
omgeving van dit complex de aandacht. De ruimtelijke kwaliteit
van deze omgeving (tuinen en aanliggend bos) vragen om
een kwaliteitsverbetering. Om dit te ondersteunen is in deze
brochure een voorontwerp van die omgeving gepresenteerd.
Dit ontwerp is gebaseerd op een analyse van het Apeldoornse
karakter van dergelijke instellingen in de Veluwerand en ook op
de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van
het gebied in het bijzonder.
Het voorliggende ontwerp is bedoeld ter inspiratie waarbij
voorgesteld wordt de tuinen in ‘dezelfde geest’ als tehuis en kapel
te renoveren tot ‘de tuinen van bezinning’. De tuinen worden in
dit voorstel openbaar toegankelijk en vullen de recreatieve waarde
van de omgeving aan. Het schetsontwerp van de tuinen, en de tot
stand koming daarvan, worden in deze rapportage beschreven.
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Context
Naast de ontwikkeling van Huize Caesarea spelen er in de
directe omgeving van het Caesareacomplex (de zuidoost
hoek van de kruising A1 en N304) nog een aantal belangrijke
ontwikkelingen.
Het gebied is door de afslag van de snelweg en de nabijheid
van de stad Apeldoorn en de Veluwe uitgekozen als een
mogelijke locatie voor een natuurtransferium voor de Veluwe.
In het kader van het Veluwe-beleid is gekozen om, mede
ten behoeve van de zonering van het recreatief gebruik, aan
de randen van de Veluwe te voorzien in een aantal locaties
waar recreanten, komend vanaf snelweg en/of stad, uit de
auto kunnen stappen en hun weg verder te voet of per ﬁets
vervolgen. Deze Veluwetransferia beogen het gemotoriseerd
verkeer op de Veluwe terug te dringen en voegen recreatieve
gebruiksmogelijkheden toe.
De ontwikkelingen van Caesarea enerzijds en het
natuurtransferium anderzijds kunnen van elkaar gebruik maken.
Voor zover deze kansen zich voordoen zullen ze worden benut.
Omdat beide processen niet gelijkgeschakeld (kunnen) zijn,
moeten de voorstellen voor zover ze het natuurtransferium
betreffen, als indicatief worden gezien.
Een ander gegeven is dat onlangs het ﬁetsknooppuntensysteem
voor de Veluwe is geïntroduceerd. Dit systeem geeft ﬁetsers de
mogelijkheid om op eigen gelegenheid routes samen te stellen
(aan de hand van knooppunten) en die in het terrein via de
bewegwijzering te volgen. Het systeem heeft in andere delen
van het land al tot positieve resultaten geleid.
Caesarea ligt strategisch op een van de knooppunten aan de
rand van de Veluwe.
Naast Huize Caesarea liggen de Koppelsprengen. Deze
sprengen zijn onderdeel van het sprengensysteem in Apeldoorn.
De sprengen hebben een belangrijke rol gespeeld in de
ontwikkeling van de stad. Ook tegenwoordig zijn de sprengen
een belangrijk item voor de gemeente. Het systeem wordt
hersteld en/of ontwikkeld tot een groen-blauwe structuur in de
stad.
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Stichtse Lustwaranda; overgang Utrechtse Heuvelrug-Langbroekerwetering

landhuizen poseren zich aan de omgeving en maken gebruik van lange zichtlijnen
vanuit de buitens lopen er paden naar zowel de lagere als de hogere gronden

Arnhemse Veluwezoom; overgang Veluwe-Nederrijn/IJssel

landhuizen poseren zich aan de omgeving en maken gebruik van sprengensysteem
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Apeldoornse Veluwezoom; overgang Veluwe-IJsseldal

landenhuizen poseren zich niet naar de omgeving, maar vormen eigen werelden,
ze maken ruimtelijk geen gebruik van het sprengensysteem

Stichtse Lustwaranda

Landschappelijk ligging

De landgoederen van de Stichtse Lustwaranda zijn georiënteerd op de Utrechtse
weg.Tegenwoordig een drukke N-weg. De landhuizen poseren zich aan de omgeving. Er is veel gebruik gemaakt van lange zichtassen die verbindingen leggen tussen elementen op de stuwwal en in de lagere delen van de landgoederen. Slot Zeist
is hier het ultieme voorbeeld van.Vanuit de landgoederen lopen er paden (oude
schaapsdriften) naar zowel de lagere, als de hogere gronden.

Arnhemse Veluwezoom

Kenmerkend aan de Arnhemse Veluwerand is dat de landgoederen de sprengsystemen nadrukkelijk hebben geïntegreerd in het ruimtelijk ontwerp ervan. De op de
rand gelegen verbindingswegen zijn echter zodanig geïntensiveerd, dat ze ondertussen een sterke verstoring tussen de hogere en lagere gronden betekenen.

Apeldoornse Veluwezoom

Tijdens de voorlaatste ijstijd (het Saaliën) heeft het landijs de
stuwwal van de Veluwe gevormd. Door erosie van gletsjers en
sneeuwsmeltwater zijn er dalen in de stuwwal ontstaan. Omdat
de ondergrond bevroren was en de hoeveelheid smeltwater
fors, kregen deze dalen omvangrijke afmetingen. Nu staan deze
dalen bekend als droge dalen: het weinige water dat er nu
nog afgevoerd wordt, zakt al snel weg in de zandondergrond.
Huize Caesarea ligt op de overgang van het Veluwemassief
naar het IJsseldal, op de ﬂank van zo’n droog dal, dat met name
in het open heideterrein (zuidelijk van Caesarea) nog goed
waarneembaar is.
Stuwwallen zijn een bijzonder fenomeen in het vlakke
Nederland. Het Veluwemassief en de Utrechtse Heuvelrug
zijn de grootste en tevens de bekendste stuwwallen. De ﬂank
van de stuwwal is van oudsher een gunstige locatie om zich
te vestigen; ‘droge voeten’ maar met de aanwezigheid van
water door de beken en sprengen. Dichtbij zowel de lagere,
voedselrijke gronden als de hogere, drogere gronden. Soms
ook strategisch omdat de aanwezige heuvels een goed uitzicht
boden over de verre omgeving. Later bouwden de rijken hier
hun prachtige landgoederen en buitens. De stuwwalzomen zijn
hierdoor vaak ontwikkeld tot afwisselende landschappen, die nu
hoog gewaardeerd worden.
Toch zijn er ook ruimtelijke en landschappelijke verschillen
tussen deze stuwwalzomen. Ze zijn elk op een eigen wijze
ontwikkeld. Om inzicht te krijgen in de Apeldoornse identiteit
van de Veluwerand, worden er in het kort drie stuwwalranden
met elkaar vergeleken.
De Apeldoornse Veluwerand kenmerkt zich door de verborgen
werelden waarin de landgoederen en buitens liggen. De
landgoederen worden verbonden door een kleinschalig,
recreatief netwerk van wegen en paden. Op de overgang
hoog-laag liggen geen structurele verbindingswegen die
de landgoedstructuren doorsnijden. Over het algemeen
maken de landgoederen geen gebruik van rigide, ruimtelijke
structuren of het sprengensysteem. Wel is er enig verschil in
de landgoederen ten noorden en ten zuiden van de stedelijke
kern van Apeldoorn, in de zin dat in de noordelijke randen de
sprengen er wel een nadrukkelijker rol spelen (bijv. het Loo,
Rotterdamsche Kopermolen, Cannenburgh, etc). In het zuiden
(waaronder Caesarea) is die relatie er veel minder.
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De woeste gronden van de Veluwe zijn van oudsher
eeuwenlang in gebruik geweest als gemeenschappelijke
gronden, onder andere gebruikt voor schapen begrazing.
Behalve ontwikkelingen rondom de beken en sprengen (17e
eeuw) bleven de meeste gronden nog lange tijd als hei en
bos voorbestaan. Pas in het begin van de 20e eeuw kwam de
ontwikkeling van diverse zorginstellingen op gang. . Caesarea
bijvoorbeeld werd in de jaren 20 van die eeuw gesticht.
Daarmee heeft de Apeldoornse Veluwerand een sociaal en
deels openbaar karakter gekregen Ook de ontwikkeling van het
Natuurpark Berg & Bos (als werkverschafﬁng in de crisisjaren),
draagt daar een steentje aan bij.
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Uitgangspunten vanuit de kenmerken van de Apeldoornse Veluwerand:

���

- de zorgfunctie van het complex terug laten komen in het
tuinontwerp
- geen rigide (streng opgelegde) ruimtelijke structuur tussen
Huize Caesarea en omliggende functies.
- verborgen karakter van Huize Caesarea behouden, subtiele
aankondiging van de tuin bij de entrees is wenselijk
- goed aansluiten op recreatief netwerk
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Leesterhei
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Landschappelijke eenheden
Huize Caesarea ligt op de ﬂank van een droog dal, op de
overgang van de Veluwe naar het IJsseldal. De Veluwe bestond
rond 1870 uit uitgestrekte heidevelden met enkele bossen.
De oude bossen, zogenaamde malebossen, staan op de kaart
aangegeven. Tegenwoordig zijn de verhoudingen bos/heide
grofweg omgedraaid. Ten tijde van de bouw van Caesarea
bestond de directe omgeving nog uit heidevelden, terwijl het
complex momenteel ingesloten en verstopt ligt tussen bos.
Leesten is het grootste nabij gelegen heideveld. Het is gelegen
in hetzelfde droge dal dat doorloopt tot langs het terrein van
Caesarea.
1872

Vanaf de Middeleeuwen, maar met name vanaf de 17e eeuw,
kwam de ontwikkeling van watermolens op gang, vooral ook
door de groeiende papierindustrie op de Veluwe. Sprengen
werden gegraven voor vergroting van de waterkracht. De
bebouwing van Ugchelen, aanvankelijk geconcentreerd rond
de enk, verdichte zich later rond de beek en de molens. De
koppen van de sprengen lagen in het droge dal, verderop op de
heide. Ze liggen op loopafstand van Caesarea, maar er is geen
directe relatie mee.
Ten noorden van Huize Caesarea ligt de Ugchelse Enk met
de oude bouwlanden. De enk is grotendeels nog in tact, maar
wordt tegenwoordig doorsneden door de A1 en de Europaweg.

1933
Uitgangspunten vanuit de landschappelijke kenmerken:

De landschappelijke eenheden beter beleefbaar maken;
- droog dal als eenheid zichtbaar maken door de
Leesterhei door te laten lopen tot aan Huize Caesarea

2002
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Recreatie & routes
Huize Caesarea ligt op een recreatief strategisch punt:
enerzijds op de rand van het uitgestrekte Veluwemassief met
zijn waarden op gebied van geologie, natuur, landschap en
cultuurhistorie, anderzijds dicht bij de stad Apeldoorn en de
afslagen vanaf de A1.
De waarden zijn op ﬁets- en loopafstand te vinden en
door een uitgebreid padenpatroon ook al goed ontsloten.
Onlangs l is er een uitgebreid ﬁetsknooppuntensysteem op
de Veluwe gerealiseerd, waarbij het Leesten als knooppunt in
dit systeem is opgenomen.Bij het Leesten is er –beperkteparkeergelegenheid en een kiosk met een speelweide. In de
directe omgeving zijn er diverse routes uitgezet en is bestaat er
de mogelijkheid honden los te laten lopen.
De provincie Gelderland heeft hoge ambities met de Veluwe
op zowel het gebied van natuur als recreatie; deze ambities zijn
opgenomen in het beleidsprogramma Veluwe 2010. Het doel
van het beleidsprogramma ‘Veluwe 2010’ is om van de Veluwe
een grenzeloos, eindeloos natuurgebied te maken, zonder
barrières voor mens en dier, waar je volop de gelegenheid
hebt om te genieten van de natuur. Eén van de middelen om
dit te bereiken is de ontwikkeling van Veluwetransferia; goed
bereikbare, parkeer- en overstapgelegenheden aan de randen
van de natuurgebieden, waarvan men kan aansluiten op een
wandel,- ﬁets,- en ruiterpadennetwerk.
Het gebied rond Huize Caesarea-Het Leesten is, door de
afslag van de snelweg en de nabijheid van de stad Apeldoorn
en de Veluwe uitgekozen als een mogelijke locatie voor
zo’n Veluwetransferium. Het Veluwetransferium omvat in
ieder geval parkeergelegenheid van minimaal 200 auto’s,
informatieverstrekking, ﬁetsverhuur en lichte horeca.
Uitgangspunten vanuit het Veluwetransferium

- min 200, max. 400 parkeerplaatsen
- overstap op georganiseerd vervoer
- aanhaken bij bestaande ﬁets-, wandel- en ruiterroutes en
nieuwe routes ontwikkelen
- ﬁetsverhuur
- loop- of ﬁetsbrug (van hout) over Europaweg
- informatieverstrekking (gericht op Veluwekenmerken en
gebiedsspeciﬁeke bijzonderheden met betrekking tot natuur,
cultuurhistorie, landschap), zo mogelijk in de vorm van een
bezoekerscentrum

Gemeente Apeldoorn - Jolanda van Looij - maart 2007 - concept

13

Caesarea terrein

Natura 2000

14

Gemeente Apeldoorn - Jolanda van Looij - maart 2007 - concept

Ecologische waarden
De directe omgeving van Caesarea maakt deel uit van de Veluwe, het
grootste aaneengesloten landgebonden natuurgebied van Nederland en
zelfs van NW-Europa. Het gebied direct ten westen van de gebouwen
van Caesarea hebben dan ook een beschermde status in de vorm van
Natura 2000; het netwerk van Europese natuurgebieden, en is via de
natuurbeschermingswet beschermd.
De ecologische waarden vloeien voort uit de grondslag van het gebied;
de stuwwallen, de hellingen, de arme zandgronden, de aangeboorde
ondergrondse grondwaterstroming via de sprengkoppen.
De bossen ter plekke zijn niet bijzonder rijk en ze behoren niet tot de
beschermde bostypen van de Veluwe: ze bestaan vooral uit Amerikaanse
eik en grove den. Het heideterrein dat even verderop naar het
zuiden ligt heeft daarentegen grotere waarden: hier gaat het wel om
beschermde vegetaties en (vogel)soorten. Dit deel ligt evenwel buiten
de directe omgeving van Caesarea.
De wat schralere vegetaties langs de bosranden, langs de Europaweg en
ook in het verwaarloosde speelveld zijn indicatief voor de vegetaties van
armere zandgronden: zo komen bijvoorbeeld zandblauwtje, heidespurrie,
klein vogelpootje voor.Verwacht zou kunnen worden dat zich hier
ook bijvoorbeeld reptielen zouden voordoen (hazelworm); tijdens
onderzoek zijn ze echter niet aangetroffen.
Omdat het gebied deel uitmaakt van de Veluwe, zullen de soorten
die zich daar ophouden en rondtrekken ook ter plaatse voor kunnen
komen: ree, wild zwijn, boommarter, das; in de directe nabijheid van
Caesarea komen ze echter niet veelvuldig voor, sporen van vaste
verblijfplaatsen zijn er dan ook niet gevonden.
Voor diverse vleermuizensoorten biedt het gebied een geschikte
leefomgeving; grootoorvleermuizen en laatvliegers komen voor in de
directe omgeving en franjestaarten komen voor in de nabijheid van de
sprengkoppen.
De directe nabijheid van Caesarea kent diverse broedvogels, waaronder
bosuil en de grote bonte specht. Ze zijn vooral gebonden aan de oudere
(laan)bomen.
Bijzonder is verder het voorkomen van de in de sprengen van de
Ugchelse beek voorkomende vissen als beekprik en driedoornige
stekelbaar. De beekprik is daarbij een karakteristieke soort van
stromende beekwateren. Ook deze sprengen liggen buiten de directe
invloedssfeer van de tuinaanleg.
Om de voorkomende natuurwaarden ter plaatse te respecteren zal
met name rekening gehouden moeten worden met het voorkomen van
vleermuizen, de aanwezigheid van oudere bomen, het voorkomen van
schrale (berm)vegetaties.
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Cultuurhistorie
Archeologische waarden
Dat de Veluwe sinds tijden woongebied van de mens is geweest,
blijkt uit de vele vondsten uit verschillende tijdsperioden. De
grafheuvels dateren van ca. 2900 voor Chr. tot na de Romeins
tijd. Rond Huize Caesarea liggen een aantal beschermde
grafheuvels. . Ook zijn er in de regio sporen van ijzerwinning en
metaalbewerking te vinden.
De beken werden vanaf de Middeleeuwen gebruikt voor
het aandrijven van koren-, olie- en later ook van koper- en
papiermolens. Het –natuurlijke- beekstelsel werd met name
vanaf de 17e eeuw vaak aangevuld met gegraven sprengen en
sprengkoppen. Zo ook zijn de Koppelsprengen aangelegd als
aanvullende bronnen voor wateraanvoer van de Ugchelse beek,
waarop meerdere watermolens stonden.
Een historische plek uit de Middeleeuwen is het Herenhul in
het Engelanderholt. Op deze afgeplatte heuvel werd hoger
recht gesproken.
Op de Ugchelse enk liggen bouwlanden die eeuwenlang verrijkt
zijn met potstalmest.
In het begin van de 20e eeuw zijn er in de Veluwerand
verschillende instellingen gesticht. Huize Caesarea is hier een
voorbeeld van. In 1923 liet speelgoedfabrikant Caesar een
kinderhuis bouwen voor verwaarloosde stadskinderen.
Volgens de cultuurhistorische waardekaart valt een gedeelte
van het Caesareaterrein onder een hoge en gemiddelde
trefkansen op archeologische resten. Hierdoor is archeologisch
onderzoek bij ruimtelijke ontwikkelingen verplicht. Indien
er archeologische waarden worden vastgesteld, dient er te
worden gestreefd naar behoud door inpassing.
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Cultuurhistorie
Cultuurhistorische waarden
Het gebouw Caesarea is gebouwd in de jaren 20 van de
vorige eeuw, ontworpen door architectenbureau JanssenSchrakamp, wellicht met medewerking van de eigenaar Caesar
en de Ugchelse architect Preller. Dhr. Caesar (vermogend
speelgoedfabrikant uit Amsterdam) nam het initiatief tot de
bouw van het kindertehuis, te leiden door de Congregatie
van de Zusters Franciscanen. De oorspronkelijke functie was
kindertehuis met kapel en is dat in grote lijnen altijd gebleven.
De stijl waarin het gebouw is gerealiseerd is te duiden onder
“traditioneel zakelijk” voor het kinderhuis en “neogotiek” voor
de kapel.
Het gebouw is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst.
Dit op grond van de aanwezige architectonische kwaliteiten,
betekenis voor de wetenschap en cultuurhistorische waarden.
Het kan gezien worden als een helder en overtuigend
voorbeeld van (religieuze) gestichtsbouw uit het eerste kwart
van de 20e eeuw.Van bijzondere waarde is vooral ook de kapel
met het aanwezige glas -in-lood binnen diverse ramen met
ﬁguratieve voorstellingen.
De tuinen van Casearea hadden vroeger een duidelijk ontwerp,
dat met een overwegend kronkelige padenstructuur aansluit
bij de Engelse landschapsstijl. Het ontwerp is nog goed te zien
op oude foto’s; inrichtingsschetsen of plattegronden zijn echter
niet bekend.
De cultuurhistorische interessante tuininrichting vormt mede
een uitgangspunt en inspiratiebron voor het voorliggende
ontwerp.

Uitgangspunten vanuit de archeologische en cultuurhistorie

- ontwikkeling van Huize Caesarea met behoud van
maatschappelijke, zorgfunctie
- bij verdere ruimtelijke ontwikkeling nader archeologisch
onderzoek uitvoeren
- integratie van maatschappelijke functie en gebruik van de
tuinen
- voormalig tuinontwerp als basis voor nieuwe
ontwerpvoorstellen
- rekening houden met en inpassen van zowel archeologisch als
cultuurhistorische relevante elementen ter plaatse
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Kinderhuis

aankondiging van entree ontbreekt

het gebouw toont zich pas op het einde van
het laantje

entree van het kinderhuis

donker naaldbos...

.... met laantje naar de kerk, aan de achterkant
van het kinderhuis

bijgebouw van het kinderhuis, ook aan het
laantje

voorkant kinderhuis = achterkant kerk

het bos behorende bij het kinderhuis heeft
verschillende sferen; het loofbos......

....naaldbos met rododendrons en mosbegroeiing chalet op de achtergrond

oude vijver is afgerasterd en behoorlijk verwilderd

3 dubbele bomenrij zorgt voor het
besloten karakter van de tuin

gemengd bos aan de Hoenderlose weg...

...met laantjes....

.........naar leuke kleine bouwwerkjes

bouwwerkje verscholen in het bos

Kerk

het kerklaantje....

..... loopt, voor de kerk, dood
op het ﬁetsenhok

de kerktoren in het midden

entree kerk is een rare plek....

... en wordt nu gebruikt als speelplein

rustplaats van meneer en mevrouw Caesar,
initiatiefnemer van het kinderhuis

voorkant kerk ...

..... = achterkant kinderhuis

bijgebouwen en beplanting verstoren relatie
met achterliggende speelvelden

ttoegang vanaf de kerk naar speelvelden

vanaf speelveld, terugkijkend naar de
kerk

klein zwembad

speelveld met speeltoestellen

en daarachter een schaal graslandje

Oude stedenbouwkundige opzet
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Huidige stedenbouwkundige opzet
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Huize Caesarea
Nieuwe stedenbouwkundige opzet

Oude stedenbouwkundige opzet
Het terrein dat bij Huize Caesarea behoorde, was
oorspronkelijk een stuk groter. Het stedenbouwkundig
complex dat hier in het begin van de 20e eeuw werd
opgezet, bestaat uit 2 delen; het ‘kerkgedeelte’ en het
‘kinderhuisgedeelte’. Beide delen zijn anders georiënteerd,
maar zijn in harmonie met elkaar verbonden. Het kerkgedeelte
bestaat uit het kerklaantje, de kerk en de speelvelden. De kerk
is georiënteerd op het kerklaantje, de verbinding tussen de
Hoenderlose en de Otterloseweg. Het kinderhuis gedeelte is
georiënteerd op de Hoenderloseweg en kijkt uit over de tuin.
Aan het kerklaantje staat een bijgebouw van het kinderhuis.
Verspreid in de tuin en het bos staan kleine bouwwerkjes.
Huidige stedenbouwkundige opzet
Door de aanleg van de Europaweg is er een stuk van het
terrein afgesneden. Het kerklaantje is abrupt afgesneden en
loopt nu dood op de ﬁetsenstalling. De –tijdelijke- bijgebouwen
en de beplanting blokkeren de ruimtelijk relatie tussen de kerk
en de sportvelden Hierdoor ontstaat een wezenloze ruimte
rond de kerk. De tuin van het kindertehuis is verwaarloosd en
is uitgegroeid tot bos. Enkele TBC chalets zijn verdwenen. Het
stedenbouwkundig complex is daarmee uit evenwicht.
Nieuwe stedenbouwkundige opzet
Met de nieuwe stedenbouwkundige opzet, in combinatie met
het ontwerp van de directe omgeving, wordt het evenwicht
weer hersteld. De tijdelijke bijgebouwen maken plaats voor
twee bouwwerken die tezamen met de kapel een soort
kloostergang vormen. De relatie kerk-tuin wordt ermee
hersteld, en er ontstaan uitzichten (naar het noorden) naar de
verderop gelegen terreinen die eerder werden geblokkeerd.
Tegelijkertijd zal de tuinaanleg richting het zuiden worden
gerenoveerd, geïnspireerd op de oorspronkelijke tuinaanleg met
de golvende patronen van terrein en paden. Diverse elementen
in de tuin, zoals bijvoorbeeld de voormalige TBC-chalets, zullen
een nieuwe invulling kunnen krijgen.
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De tuinen van bezinning
De identiteit van de Apeldoornse Veluwerand kenmerkt zich
door het sociale karakter. Door Huize Caesarea te renoveren
tot een complex voor begeleidwonen voor het Leger des Heils,
blijft de maatschappelijke functie van het gebouw behouden. Ook
de tuinen van Huize Caesarea staan in het teken van ‘verzorging’
en ‘de maatschappij’. De tuin wordt ontwikkeld tot een
bezoekerstuin die openbaar toegankelijk is. De tuin biedt een bron
voor spiritualiteit (geestelijke levenshouding). Door een wandeling
door de tuin, mijmerend op een bankje op een aangename plek of
door gebruik te maken van de verschillende meditatieplekken, kan
men in de tuin tot bezinning komen.
Meditatie is “de inwendige beschouwing om de diepste
werkelijkheid te ervaren” (bron: van Dale, taalweb). Binnen de
meditatie zijn er grofweg twee tradities te onderscheiden; Het
objectgerichte mediteren en het objectvrije mediteren.
Bij objectgerichte meditatie gaat het niet zozeer om de verlichting,
maar om de beschouwing van een object of ﬁguur, bijvoorbeeld
God, Jezus, een bijbelse tekst, een kaarsvlam of de natuur.
Objectvrije meditatie is niet gericht op een object of ﬁguur,
maar op een ‘stille geest’. Het doel is de stille, lege geest, waarin
het denken tot rust is gekomen. Deze twee tradities bieden,
tezamen met de aard van gebouw en terrein, inspiratie om tot een
tuinontwerp te komen, waarin die beide vormen tot uiting komen:
Het ‘kerkgedeelte’ staat in teken van het objectgerichte mediteren.
Hier staan de volgende steekwoorden centraal: beschouwend,
overpeinzend, ordening en symmetrie, functionaliteit en
Christelijke symboliek.
Het ‘kinderhuisgedeelte’ sluit door de glooiingen in het terrein en
de organische padenstructuur aan bij het objectvrije mediteren.
Centraal staan de steekwoorden: organisch en asymmetrie, intiem,
beschutting, esthetiek en spiritualiteit.
Bij de inrichting van de tuinen staat respect voor de omgeving en
de natuur voorop. Het gebied zal niet afgeschermd worden van
de Veluwe door hekwerken of anderszins. Gewerkt zal worden
met duurzame en natuurlijke materialen, zo veel mogelijk met
een plaatselijke of Veluwse herkomst. Bijzondere plekken met
natuurwaarden wordt ruimte geboden, zodat gebiedseigen planten
en dieren een plaats kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld schrale
vegetaties met mogelijkheden voor vlinders en reptielen. Er wordt
terughoudend omgegaan met verlichting; dit past niet bij de opzet
van de tuinen, maar het is ook van belang om verstoring van
voorkomende vleermuizen te voorkomen.
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Aronskelk; verwijst naar de staf van Aäron; verko- Judaspenning; verwijst naar ‘t verhaal van Judas; Jakobskuiskruid; sterrenhemel die geleid tot graf
Magnolia; waardigheid, oplettendheid,
zen tot rechterhand Mozes (numeri 17, 23-25) de rol die geld speelt in het maken van keuzes Jacobus, te Santiago de Compostella (=sterrenveld) trouwe liefde

kloostertuin als Hof van Eden; de levensbron met de rivieren Eufraat,Tigris, Pischon en de Gicon. Zij splide kloostertuin is niet alleen een siertuin, maar
ten het ‘paradijs’ in 4 kwartieren, verwijzend naar 4 windstreken, 4 werelddelen, 4 seizoenen; 4 elementen ook moes- en (geneeskrachtige) kruidentuin

combinatie van esthetiek en
functionaliteit

Labyrinth als minipelgrimage;

... uit de wereld trekken, op zoek gaan naar de
kern van het bestaan

.. aankomen bij de kern en daarbij stilstaan, de
weg terugvinden naar het leven in de wereld

heemtuin als onderdeel van de
kloostertuin

het spel van .zien....

....en het overzien

het overzicht ...

...vanuit een beschutte, aangename plek

Concept kloostertuin
terras 4;
heemtuin

Het kerkgedeelte sluit, met zijn religieuze uitstraling, het beste
aan bij de objectgerichte meditatievorm. De verwijzing naar
een kloostertuin met veel symboliek en ‘bijbelse planten’ is een
logische keuze.
Centraal in deze tuin is het spel van het ‘zien’ en het ‘overzien’.
Dit wordt bereikt door het hoogteverschil trapsgewijs te laten
aﬂopen en het werken met beschutte plekken en vista’s. In de
kloostertuin is er een verloop van cultuurlijke naar een natuurlijke uitstraling.

eindpunt van het kerklaantje;
overzichtspunt
terras 3;
labyrinth

Oude kloostertuinen werden voor allerlei doeleinden gebruikt.
- de omsloten tuin; paradijstuin als bron van leven
- de tuin als nutstuin; moestuin, kruidentuin, heemtuin
- de tuin als ruimte om te bidden en te recreëren
- de tuin als gedenken, begraafplaats
terras 2;
paradijstuin

Deze doeleinden komen terug in de kloostertuin van Huize
Caesarea

terras 1;
kerkplein

kerklaantje

Gemeente Apeldoorn - Jolanda van Looij - maart 2007 - concept

27

Kloostertuin
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Kloostertuin
De tuinonderdelen die aansluiten bij de kapel en zich voortzetten
in noordelijke richting zijn gebaseerd op een formele, strakke
inrichting van een kloostertuin. Op deze wijze herhaalt dit concept
zich in de paradijstuin, het labyrint en de heem/moestuin, steeds
echter wel op eigen wijze.
1. Kerkplein.
De entree van de kerk wordt een volwaardig kerkplein. Door het
creëren van ruimte, komt er meer zonlicht op het plein. Hierdoor
wordt het een aangename plek waar omheen allerlei (bijbelse)
planten kunnen groeien. Een toevoeging op deze ruimte kan
bestaan uit een zichtlijn richting Europaweg, zodat vanaf deze weg
een (subtiel) zicht ontstaat op de kapel, die momenteel geheel
verscholen gaat achter het bos.
2. Paradijstuin
De paradijstuin wordt omsloten door de nieuwbouw en de
kerk. Het is een formele tuin die functioneert als (bijbelse en/of
geneeskrachtige) kruidentuin, maar ook als bloementuin: ze kan
producten leveren voor keuken, kerk en publieksruimten. In het
midden staat een fontein die verwijst naar de levensbron. De
kruispaden verwijzen naar de rivieren Eufraat, Tigris, Pischon en de
Gicon. Zij delen het rechthoek op in vier kwartieren, die verwijzen
naar de 4 werelddelen, de 4 windstreken, de 4 seizoen en de 4
elementen aarde, water, lucht en vuur.
3. Labyrint
De tuin op het derde terras is staat in het teken van rust,
meditatie en gedenken. Het is een spel van ‘zien’ en ‘overzien’. Het
labyrint dient als een minipelgrimage. Dit labyrint is een versterkte
weergave van het formele patroon van de paradijstuin.

Labyrint
“De kloostertuin is ook een wandel-bidtuin.Wandelen zonder doel, om te
leren dat de weg zelf het doel is? Wandelen kan een vorm van meditatie zijn.
Daartoe werden labyrinten in kerken [en tuinen] aangelegd. ... Ze zijn tot
ontwikkeling gekomen in de middeleeuwen, na de kruistochten, en worden wel
beschouwd als vervanger van de pelgrimage van Jeruzalem, Rome of Santiago
de Compostella. .... (bron: Geheimen uit de kloostertuin,T. Brugge, 2006).

4. Heem- en of moestuin
Veel kloosters vormen, in de loop der tijd, een deel van hun
grond om tot heemtuin. Dit is een mooie ontwikkeling aangezien
natuur en stilte schaars worden. Door herbeplanting van
inheemse bloemen en grassen, wordt meer verbondenheid met
de omgeving gecreëerd. De wuivende grassen, die veel vlinders en
bijen aantrekken, en het plukken van wilde bloemen hebben een
rustgevende werking. Aanvullend op dit onderdeel of als alternatief
ervoor kan deze plaats ontwikkeld worden tot moestuin, waarbij
ook zowel bewoners en bezoekers betrokken kunnen worden.
Ook in dit onderdeel wordt een formele, strakke inrichting
beoogd.
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groepje naaldbomen in het bos heeft een
Zweedse uitstraling

zweedse uitstraling versterken door gebruik te
maken van natuurlijke materialen

oude vijver wordt gerenoveerd tot watertafel ...

... en wordt het middelpunt van de watertuin ....

bloemrijke tuin heeft in elk seizoen een
sierwaarde

houten chalet in het bos geeft een plek....

met beschutte plekken, om jezelf terug te trekken uit de wereld van alledag .....

...om in de natuur tot bezinning te komen

... net zoals in de watertuin van
Mien Ruys

bloemrijke entreetuin

Deze spirituele tuin biedt tal van aanleidingen voor (tijdelijke) landschapskunst.

bloementuin met oa wilde bloemen en planten
aan de bosrand

Zowel het maken ervan, als het bewonderen geeft een extra dimensie aan de tuinen van
bezinning, voorbeeld uit het Kruller Muller Museum

Concept organische tuin
Het ‘kinderhuisgedeelte’ sluit door de glooiingen in het terrein
en de organische padenstructuur aan bij het objectvrije mediteren. Bij deze vorm van mediteren is het doel om de geest ‘leeg’
te maken. Naast het kunnen maken van een mooie wandeling, is
er behoefte aan rustige, beschutte plekken, om tot bezinning te
komen.
De huidige tuin is grotendeels uitgegroeid tot bos. Indrukwekkende grote bomen zorgen voor het bepalende beeld. In het
bos is de oude tuin nauwelijks meer te herkennen. Alleen het
houten chalet, de verwilderde vijver en de beplante cirkel voor
de entree van het kinderhuis herinneren aan het oude tuinontwerp. De combinatie van de oude tuin en het inmiddels
opgeschoten bos levert verschillende sferen op. In dit gedeelte
van het tuinontwerp is er optimaal gebruik gemaakt van zowel
oude (verdwenen) en bestaande kwaliteiten en sferen.
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Organische tuin
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5.

Organische tuin
De oude organische padenstructuur en het glooiend reliëf sluiten
goed aan bij de nieuwe sfeer van de tuin. Deze, inmiddels grotendeels
verdwenen, padenstructuur wordt gerenoveerd en verﬁjnd.
1. Entreetuin
Voor het gebouw komt een bloemrijke tuin. Het is de eerste plek waar
je tijdens een korte pauze gaat zitten. Genietend van het zonnetje, de
mooie bloemen en de ﬂuitende vogels. De beplanting is kleurrijk en
geeft een goede eerste indruk als het gebouw benaderd wordt. Het
oprijlaantje wordt opgewaardeerd tot een volwaardige laan.

1.
3.
2.

4.

5.

2. Bloementuin
De Entreetuin loopt geleidelijk over in de Bloementuin. De bloementuin
is even kleurrijk, maar bevat meer wilde bloemen en planten en
beschutte plekken. De bloementuin heeft een informele entree aan de
Hoenderloseweg. Deze bloemrijke entree is een subtiele aankondiging
van het kinderhuis, zonder goed zicht te hebben op het gebouw. Deze
entree is tevens het verzamelpunt van verschillende sferen.
3. Watertuin
De oude verwilderde vijver wordt gerenoveerd tot een watertafel en
wordt het middelpunt van de watertuin.Vanaf de watertafel stroomt
het water de watertuin in. Een gevarieerde tuin met veel water- en
moerasplanten en intieme plekken. In dit gedeelte wordt er gebruik
gemaakt van bestaande naaldbomen. De vlonderpartijen en de grote
bomen, spiegelend in het water geven een mystieke sfeer.
4. Zweedse tuin
Binnen in het loofbos staat een groepje naadbomen. De onderbeplanting
bestaat voornamelijk uit mos en rododendron. Dit stukje bos, met
het oude houten chalet, geeft een aparte sfeer met een Zweedse
uitstraling. Alle nieuwe elementen worden van hout, of andere natuurlijke
materialen, gemaakt. Het chalet wordt gerenoveerd tot een loft, waar je
tot bezinning kan komen in het donkere, felgroene bos.
5. Meditatieplekken in het bos.
In het bos komen een aantal meditatieplekken met een eigen sfeer. De
oude chalets, verspreid over het terrein, zijn een aanleiding voor een
meditatieplek. Ook het donkere naaldbos aan de overzijde van het
kerklaantje biedt inspiratie voor het creëren van een meditatieplek.
Deze spirituele tuin biedt tal van aanleidingen voor (tijdelijke)
landschapskunst. Zowel het maken ervan, als het bewonderen geven een
extra dimensie aan de tuinen van bezinning.
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