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Welkom op
Landgoed Klingelbeek
In de rug van Landgoed Klingelbeek kabbelt de Rijn, soms stil
dansend op de achtergrond, soms imponerend en krachtig.
Het weer, het seizoen, het ritme van de dag bepalen de kleur
van elke golf. Het landgoed ademt historie.
Het is tijd voor vernieuwing. We bouwen. Met oog voor het
verleden en respect voor de natuur. Welkom nieuwe generatie
Klingelbekers. Laten we samen geschiedenis schrijven.

Historie

Middeleeuwen
In de middeleeuwen
stond op Landgoed
Klingelbeek een spijker
of spieker, een stenen
graanopslagplaats die
vaak het middelpunt
van een landbouwbedrijf vormde. De
laatste hertog van Gelre,
Willem van Gulik, werd
in sommige historische
bronnen als eigenaar
genoemd.

16e eeuw

1722

1812

De eerste door historici
onbetwiste eigenaars
waren Wijnand
Hackfort (1522-1563) en
Aleyt Boshoff (c.15231582). Dhr. Hackfort
was burgemeester van
Arnhem, waaruit kan
worden afgeleid dat de
spijker zich had ontpopt
tot een buitenplaats.

In 1722 werd het huis
gekocht door Godard
Adriaan van Reede van
Harreveld, die het huis
en de tuin verbouwd
heeft volgens de Franse
mode in die tijd.

Tussen 1812-1852
was Frederik Gerard
Meijbaum – president
van de rechtbank - de
eigenaar van het huis.
Hij liet de tuin inrichten
volgens de principes van
de Romantische Engelse
landschapsstijl.

Eind 19e eeuw
In de tweede helft van
de negentiende eeuw
waren er verschillende
particuliere eigenaren
die huis en tuin verder
verfraaid hebben.
Er was een mooie
oprijlaan vanaf de
Klingelbeekseweg naar
het hoofdgebouw. Er
stonden een koetshuis
en prieeltjes. Een
prachtig park omgaf het
huis en in een oranjerie
werden subtropische
gewassen geteeld.
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Over Landgoed
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bomen, de prachtige ligging aan de Rijn – en

Rijn

toch dichtbij de stad. Op deze unieke locatie zijn
woningen en appartementen gebouwd.

Bosgebouw

De gebouwen die zijn toegevoegd, voegen zich
in het landschap. Ze hebben een relatie met het
landschap en verdwijnen soms in het reliëf, soms
tussen de bomen. De nieuwe gebouwen zijn niet de
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Vijv s
hui

blikvangers, dat zijn de Villa, het landgoed en de
Rijn.
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Vijver

De monumentale villa wordt in ere hersteld.
Daarnaast zijn er zeven nieuwe gebouwen aan het
landgoed toegevoegd. Geïnspireerd op historische
tekeningen van het landgoed is de plaatsing van de
nieuwe gebouwen logischerwijs in drieën verdeeld:
- Het Bosgebouw

Zwemmen

In de loop der eeuwen zijn het landschap en de
bewoners van Landgoed Klingelbeek telkens veranderd

d
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- Het Villaplein

Omkleden

- Het Moestuinplein
Wandelen

Het landschap

Booth

uis

Rijn

De drie clusters van gebouwen delen één
samenhangend landschap. Dit monumentale
landschap is uw achtertuin en wordt tijdens de
bouw helemaal aangelegd. Samen met uw buren
betaalt u maandelijks een bijdrage voor het beheer

Varen

van het landschap.

Gebruikersplekken
Looproutes

Het landschap is om te gebruiken, in te spelen,

Holleweg

doorheen te lopen, in te zwemmen of in te zitten. Er
zijn verschillende gebruikersplekken en looproutes
gedefinieerd. Deze zijn duidelijk herkenbaar door
gemaaide zones, hoofdroutes van klinkers en paden
van grind. Dit alles is onderdeel van een weelderig
landschap vol bomen, heesters, bloemen en grassen.
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Tekening (1724) met daarop de driedeling van het landgoed

Het landschap is uw achtertuin
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Ontspannen op
het landgoed
Badhuis
In het laagste deel van het landgoed, waar vroeger
een beek was, is water het hoofdthema. Hier komen
twee valleien samen bij de zwemvijver. Het Badhuis
siert de rand van de zwemvijver en hierin komt
een mogelijkheid tot verkleden. Aan de rand van
het Badhuis komt een terras om optimaal van de
zwemvijver te genieten.
Architect: Studio Nauta

Boothuis
Aan de oever van de Rijn komt straks een fraai
Boothuis. De gevel van deze woning zal van glas
zijn, waardoor de Rijn als het ware naar binnen
wordt getrokken. Door de heldere houten structuur
en de rustieke detaillering zal het Boothuis in
het landschap passen. Bij het Boothuis wordt
een drijvend terras gemaakt met een luifel, die
beschutting biedt tegen de zon in de zomer en de
kou in de winter.
Architect: KRAFT architecten

De plannen en ontwerpen zijn nog in concept en behoeven
verdere uitwerking, wijzigingen zijn voorbehouden.
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Het Boothuis aan de oever van de Rijn
© KRAFT architecten

In het laagste deel van het landgoed komen
twee valleien samen bij de zwemvijver
© Studio Nauta
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Apeldoorn

Park
Sonsbeek
Park
Mariëndaal

Utrecht

De uiterwaarden zijn een uniek, levend landschap

Oosterbeek
10 min.

Centrum
Arnhem
10 min.

natuurgebied
Meinerswijk

Rijn

In 10 minuten fietst u naar het centrum van Arnhem

Nijmegen

Wonen aan de Rijn
én vlakbij de stad
Landgoed Klingelbeek is prachtig gelegen in de
bocht van rivier de Rijn. Onderdeel van de stad,
maar toch met het gevoel van wonen in de vrije
natuur. Binnen 10 minuten fietst u naar de
binnenstad van Arnhem en het centraal station. Op
enkele minuten loopafstand zijn voorzieningen,
zoals een supermarkt. Ook het mooie dorp
Oosterbeek ligt om de hoek.

Alles dichtbij:
Lopen
Uiterwaarden:

2 min

Zwemvijver:

1 min

Supermarkt:

10 min

Fietsen
Bioscoop:

10 min

Centraal Station:

10 min

Centrum Arnhem:

10 min

Centrum Oosterbeek:

10 min

Auto
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Zicht op de Rijn en het centrum van Arnhem

Utrecht:

50 min

Apeldoorn:

30 min

Nijmegen:

15 min

Emmerich (D):

35 min
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Bouwen op Landgoed
Klingelbeek fase 1
Bosgebouw en Vijverhuis
Fase 1 bestaat uit het Bosgebouw en het Vijverhuis
op Landgoed Klingelbeek. Het Bosgebouw heeft 8
appartementen en het Vijverhuis zijn 3 geschakelde
villa’s. De woningen zijn inmiddels verkocht.

Vijverhuis

Bosgebouw

Duurzaamheid
Als bewoner van Landgoed Klingelbeek hecht u
veel waarde aan duurzaamheid. Op het landgoed
wordt energie opgewekt door zonnepanelen.
Daarnaast komen er op het landgoed faciliteiten
voor elektrische auto’s en komt er een mogelijkheid
om gebruik te maken van een deelauto.
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Bosgebouw

Zonnepanelen op de daken
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Moestuinplein
In de loop der eeuwen is Landgoed Klingelbeek
telkens veranderd. Sommige bomen daarentegen
staan er al eeuwen. De vijver is nog steeds aanwezig
en ook de moestuin heeft zijn historische plek
behouden op het Moestuinplein.
Het Moestuinplein wordt omlijst door drie nieuwe
woongebouwen:
- Poorthuis; 2 woningen
- Tuinhuis; 7 appartementen
- Rijnzicht; 4 appartementen
Het vierde gebouw krijgt een publieke invulling.
Studio’s of kantoor om in te werken en eventueel
ruimte voor een kleine horecagelegenheid. Werken
en ontspannen worden hierdoor onderdeel
gemaakt van het wonen op Landgoed Klingelbeek.

Impressie van het Moestuinplein

Ligging op het landgoed
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Eind 19e eeuw: de tuinen met zicht op de Rijn
d
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Het vierde gebouw op het Moestuinplein
krijgt een publieke invulling
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Architectuur
Het Londense architectenbureau Dyvik Kahlen
is verantwoordelijk voor de architectuur van de
gebouwen op Landgoed Klingelbeek. Het bureau is
opgericht door Christopher Dyvik en Max Kahlen
in 2010. Ze werken aan projecten in het Verenigd
Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Noorwegen.

Garden House (Tuinhuis)
“The long and slender proportion of the Garden
House frames the eat edge of the Garden Square.
The east-west orientation of each apartment
captures the beautiful moments of the sun and
the views in the morning and evening. The simple
and generous layout of the apartments give a calm
rhythm to each space with a large window for each
bed- and bathroom. The duplex apartments on the
south and north side benefit from direct access to
the garden, while the four apartments on first and
second floor connect to the landscape with spacious
corner loggias that give views into the landscape of
Klingelbeek.
The red-washed brick facade, combined with the

Max Kahlen en Christopher Dyvik

generous ceiling height and the simple facade
grid create an almost utilitarian character – some
kind of farm building that becomes part of the

Gatehouse (Poorthuis)
“The Gatehouse, with its two semi-detached

landscape.”

Impressie buitenruimte

Rhine View (Rijnzicht)

houses, sits between the entrance to the Landgoed
Klingelbeek on the west side and the Garden Square

“The Rhine View building frames the south side of

on the east side. Generous windows on the ground

the Garden Square and relates to the Garden- and

floor connect to both of those directions and create

Gatehouse in terms of facade and expression. Each

light and open living spaces.

of the four apartments stretches across the entire
floor and is based on a classic 9-grid room layout.

On the side of the Landgoed Klingelbeek entrance

A generous entrance hall in the centre connects all

a garden wall creates an intimate patio - an

rooms and allows views and light to cut across the

extension of the private living room and kitchen

entire depth of the building. Each apartment has

space. Openings in the garden wall frame views

four orientations and a loggia on the south-west

into the landscape, capture the evening light

corner that sits like a hinge between living room

and the beautiful old trees. On the opposite side,

and kitchen. The loggia gives a spectacular view to

towards the garden square, you find the more

the Rhine and landscape and captures the sun as it

communicative part of the neighbourhood.

moves from south and sets in the west.

Here, the morning sun shines right through the
entrance glass doors and makes a connection to the

The apartment on the lower ground floor has direct

communal life of the Garden Square.

access to the garden with a large semi-circular patio
sunken into the landscape.”

On the first floor you find the bed and bathrooms
where the gently pitched roof and the big round

www.dyvikkahlen.com

windows gives a cozy comfortable atmosphere that
contrasts the open and light nature of the ground
floor.”
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Impressie entree Moestuinplein
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Poorthuis
2 woningen
Dichtbij de klassieke entree van
Landgoed Klingelbeek staat het
Poorthuis. De 2 woningen grenzen
aan het Moestuinplein en zijn gelegen
naast een gebouw dat een publieke
functie krijgt. Het is opgebouwd uit
rode bakstenen met een bijzonder
aluminium dak zonder overstek. Deze
eengezinswoningen zijn gebouwd in
CLT - Cross Laminated Timber, oftewel
kruislaags hout - een duurzame
vorm van bouwen.
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Exterieurimpressie Poorthuis
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Gevel
oost

Gevel
zuid

Situatie & specificaties Poorthuis
Gevel oost: moestuinzijde

Het Poorthuis heeft 2 eengezinswoningen met twee woonlagen. De

Entree

woonoppervlakte per woning is 136 m2 en beide zijn voorzien van een

woning 1

ruim terras aan de achterzijde van de woning. Het Moestuinplein ligt
aan de voorzijde. De royale plafondhoogte ligt zowel boven als beneden

Zijgevel noord: woning 2

Entree
woning 2

Gevel Gevel
west oost

rond de 2.90 meter. De berging bevindt zich aan de achterzijde van
de woning.

Gevel Gevel
noordzuid
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Poorthuis, specificaties per woning

Poorthuis woning 1

Poorthuis woning 2

Woonoppervlakte: 136 m2

Woonoppervlakte: 136 m2

Inhoud: 605 m

Inhoud: 605 m3

Plafondhoogte: 2.9 m begane grond

Plafondhoogte: 2.9 m begane grond

Plafondhoogte verdieping: 2.1 m - 3 m (puntdak)

Plafondhoogte verdieping: 2.1 m - 3 m (puntdak)

Berging: 5,3 m2

Berging: 5,3 m2

3

Buitenruimte: 28,6 m

Buitenruimte: 52 m2
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Gevel
noord
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Poorthuis

19

Tuinhuis
7 appartementen
Het Tuinhuis ligt aan het
Moestuinplein. Door de uitvoering
in rode bakstenen, afgewerkt met
chippermortel, vormt het een geheel
met de andere gebouwen rondom dit
plein. Een bijzonder element is het
marmer dat op verschillende
plekken een mooi contrast vormt
met de bakstenen.
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Exterieurimpressie Tuinhuis

21

22

Interieurimpressie Tuinhuis
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Situatie & specificaties Tuinhuis
Het Tuinhuis heeft drie woonlagen en een ruime kelder. Er zijn 7

De appartementen op de eerste en tweede etage hebben balkons aan

appartementen gecreëerd.

de moestuinzijde. De appartementen op de begane grond hebben een
tuin aan de achterzijde van het gebouw. Elk appartement heeft de

2.97m
10.28m

2.97m

Situatie:

2.97m

10.28m

2.97m

beschikking over een berging die zich in het gebouw bevindt.

2.97m

2.97m

Westgevel Tuinhuis doorsnede:
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Gevelaanzichten Tuinhuis

Tuinhuis, specificaties per appartement

West: moestuinzijde

Zijgevels zuid

6

7

7

• Begane grond

• 1e verdieping

Tuinhuis appartement 1

Tuinhuis appartement 4

Woonoppervlakte: 73 m2

Woonoppervlakte: 147 m2

Inhoud: 209 m

Inhoud: 415 m3

Plafondhoogte: 2.9 m

Plafondhoogte: 2.9 m

3

4

5

5

Berging: 6,2 m

Berging: 6,2 m2

2

1

2

3

3

Buitenruimte: ca. 80 m

2

Entree
trappenhuis

Buitenruimte: 23 m2

Tuinhuis appartement 5

• Begane grond & souterrain

Woonoppervlakte: 148 m2
Inhoud: 416 m3
Plafondhoogte: 2.9 m

Oost

Zijgevels noord

Tuinhuis appartement 2
Woonoppervlakte: 171 m2

Berging: 6,5 m2
Buitenruimte: 23 m2

Inhoud: 472 m3
Plafondhoogte: 2.9 m

7

6

6

Berging: 6,5 m2
Buitenruimte: ca. 50 m2

5
3

4
2

4
1

1

Tuinhuis appartement 3

• 2e verdieping

Woonoppervlakte: 146 m2
Inhoud: 400 m3

Tuinhuis appartement 6

Plafondhoogte: 2.9 m

Woonoppervlakte: 147 m2

Berging: 6,2 m

Inhoud: 412 m3

Buitenruimte: ca 90 m2

Plafondhoogte: 2.9 m

2

Berging: 6,2 m2
Buitenruimte: 23 m2

Tuinhuis appartement 7
Woonoppervlakte: 148 m2
Inhoud: 415 m3
Plafondhoogte: 2.9 m
Berging: 6,2 m2
Buitenruimte: 23 m2
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Tuinhuis
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Rijnzicht
4 appartementen
Rijnzicht heeft een bijzondere centrale
plaats in het landschap. Ze is wat
betreft architectuur onderdeel van de
gebouwen rondom het Moestuinplein,
maar staat ook dichtbij het Villaplein.
Het gebouw is uitgevoerd in
rode bakstenen afgewerkt met
chippermortel en heeft bijzondere
marmeren elementen die het gebouw
een chique uitstraling geven.
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Exterieurimpressie Rijnzicht
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Interieurimpressie Rijnzicht
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Situatie & specificaties Rijnzicht
Rijnzicht heeft vier woonlagen en op elke woonlaag bevindt zich 1 zeer

Door de hoogteverschillen in het landschap is het gebouw aan de

royaal appartement met een passende buitenruimte.

moestuinkant ongeveer 10 meter hoog en aan de Rijnkant 13,5 meter hoog.

Westgevel Rijnzicht doorsnede:
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Gevelaanzichten Rijnzicht

Noord: moestuinzijde

Gevel Gevel
voor voor
Gevel Gevel
voor voor

4
3

Rijnzicht, specificaties per appartement

Oostzijde

Gevel Gevel
linker linker

4

Gevel Gevel
linker linker

3

2

• Souterrain

• 1e verdieping

Rijnzicht appartement 1

Rijnzicht appartement 3

Woonoppervlakte: 149 m2

Woonoppervlakte: 192 m2

Inhoud: 438 m

Inhoud: 563 m3

3

2

Plafondhoogte: 2,9 m

Plafondhoogte: 2,9 m

Buitenruimte: 58 m

Buitenruimte: 22 m2

Berging: 7,4 m

Berging: 5,5 m2

• Begane grond

• 2e verdieping

2

2

1

Gevel Gevel
Zuid: Rijnzijde
achter achter

Gevel Gevel
rechterrechter

Gevel Gevel
achter achter

Gevel Gevel
rechterrechter

4
3

34

Entree

Westzijde

4

Rijnzicht appartement 2

Rijnzicht appartement 4

Woonoppervlakte: 192 m

Woonoppervlakte: 138 m2

Inhoud: 563 m

Inhoud: 403 m3

Plafondhoogte: 2,9 m

Plafondhoogte: 2,9 m

Buitenruimte: 22 m2

Buitenruimte: 75 m2

Berging: 5,9 m

Berging: 5,5 m2

3

3

2

2

1

1

2

2

Rijnzicht
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Goed om te weten

Parkeren

Beheer terrein

Parkeren vindt deels onder of in gebouwen plaats

Tijdens de bouw wordt het landschap door

en deels op centrale locaties op het landgoed.

VIC landscapes in z’n geheel aangelegd. Het

Parkeerplaatsen zullen zoveel mogelijk aan het

gezamenlijke landgoed moet daarna onderhouden

zicht onttrokken worden. Om het aantal auto’s tot

worden. Dit zal VIC landscapes eveneens verzorgen.

een minimum te beperken worden er faciliteiten

Elke woning op het landgoed draagt bij aan de

voor een deelauto toegevoegd. Daarnaast wordt

kosten voor het beheer. De hoogte van deze

elektrisch rijden gestimuleerd door het aanleggen

bijdrage verschilt per woning en is afhankelijk

van laadinfrastructuur ten behoeve van elektrische

van de grootte van de woning en het daarmee

auto’s. Iedere woning op Landgoed Klingelbeek

samenhangende aandeel in de gemeenschap.

kan in beginsel beschikking krijgen over één

De bijdrage voor het beheer van het landgoed is

parkeerplaats op het landgoed. In overleg behoort

verplicht.

een extra parkeerplaats tot de mogelijkheden.

Energie & warmte

Bergingen
Elke woning en elk appartement op Landgoed

De woningen op Landgoed Klingelbeek worden

Klingelbeek heeft de beschikking over een berging. De

volledig aardgasloos verwarmd door middel van

bergingen van het Poorthuis bevinden zich achter de

een centrale houtpelletketel. Via een ondergronds
leidingstelsel komt warm water de woning in en

woningen, de bergingen bij het Tuinhuis en Rijnzicht
in het souterrain.

gaat het afgekoelde water weer terug naar de ketel
voor een nieuwe opwarmronde. De warmtelevering
(voor zowel ruimteverwarming als tapwater) wordt
verzorgd door het landgoed zelf. Hiervoor wordt
in de toekomst Stichting Landgoed Klingelbeek
opgericht. Ieder gebouw wordt voorzien van
zonnepanelen op de daken.

Historie

Deze brochure is met zorg samengesteld, maar er kunnen geen
rechten aan worden ontleend. Uitdrukkelijk voorbehouden zijn
wijzigingen ter voldoening van eisen, richtlijnen en voorschriften
en wijzigingen in maatvoeringen en materiaalkeuzes. Alle
interieurafbeeldingen zijn slechts bedoeld als sfeerimpressie en
derhalve geen weergave van de werkelijkheid. Alle weergegeven
tekeningen, artist impressions, ontwerpen, teksten en kleuren
zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en nadrukkelijk niet als
contractstuk.
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In 1903 vestigden
zich op Landgoed
Klingelbeek Duitse
paters van de orde der
Oblaten van Maria.
Zij beschikten over
te weinig geld om
het landgoed naar
behoren te kunnen
onderhouden.

In 1920 namen de
fraters van Utrecht het
landgoed en park over.
De fraters besteedden
veel tijd en geld om het
huis, het voormalige
koetshuis en het park
in orde te brengen. Zij
noemden hun klooster
Huize St. Eusebius naar
de patroonheilige van
Arnhems Grote Kerk.

In 1941 bezetten de
Duitsers het huis en
in 1942 werden de
fraters door de S.S.
verjaagd. De fraters
evacueerden naar
Oosterbeek en maakten
de verschrikkelijke
dagen rond de slag om
Arnhem in september
1944 mee.

Na de bevrijding in
1945 moesten de fraters
het landgoed herstellen.
De Nederlandse
Heidemaatschappij
hielp na de oorlog
met de herbeplanting
van het park. Men
legde een heestertuin,
een moestuin en een
bloesemtuin aan.

Het landgoed was
tot 2010 in handen
van de fraters. In
dat jaar kreeg een
projectontwikkelaar het
in handen en zou er een
zorgcentrum gebouwd
gaan worden. Dat ging
niet door.
In 2015 kreeg Schipper
Bosch de kans om
het Landgoed te
kopen. En de rest is…
geschiedenis.

Meer informatie

Vehuurinformatie
BMV Nieuwbouwmakelaars
026 355 21 00
info@landgoedklingelbeek.nl

Bezoekadres Landgoed Klingelbeek
Klingelbeekseweg 23
6812 DE Arnhem

Landgoed Klingelbeek is een project van Schipper Bosch

www.landgoedklingelbeek.nl
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