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02 -Reuvershoeve.

Start- en eindpunt Reuvershoeve, Zutphensestraat 199, Brummen.

Bijzonderheden
1

De Oude Eik bij Reuvershoeve

De 350 jaar oude eik staat er majestueus bij. Met een
stamomtrek van ruim zes meter moet je zeker met vier
mensen zijn om de boom te omarmen. Bij de eik hoort
een legende van de spookboerderij. Meer dan
anderhalve eeuw stond de boerderij leeg, want er
gebeurden onverklaarbare dingen die mensen angst
aanjoegen. Felle branden, windvlagen, omgekomen
vee en de verhanging aan de oude eik. Zou de geest
van de verliefde boerenzoon hier ronddwalen? Lees
verder in De Spookboerderij, uitgeverij De Geiten Pers.
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Reuversweerd

Het rijksmonument Reuversweerd is rond 1830
gebouwd in empirestijl, de Franse stijl die bloeide in
het keizerrijk van Napoleon. Reuversweerd was
oorspronkelijk in het bezit van de Gelderse familie
Colenbrander. In 1941 kwam het in bezit van Baron Van
Sytzama.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Duitsers het
huis in gebruik als radiopeilstation. Het huis werd aan
het einde van de oorlog ernstig beschadigd door Duitse
en Canadese beschietingen. Op 13 april 1945 werd Van
Sytzama door Nederlandse SS-ers uit het huis gehaald
en nog diezelfde dag samen met zeven anderen op
Kasteel Engelenburg in Brummen gefusilleerd. De
barones heeft toen besloten dat bij haar leven en
welzijn het huis niet meer bewoond zou worden. En zo
staat het eens zo voorname huis al decennia lang leeg
en onbewoond te verweren. Per 2018 heeft
Reuversweerd een nieuwe eigenaar. Hij herstelt het
huis en de tuin met behulp van oude tekeningen.
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Spaensweerd

De historische buitenplaats Spaensweerd is gesticht
in 1326 door de familie Spaen. Het is een
neoclassistisch huis met een parkachtige tuin, beiden
rijksmonument. In de jaren 1873-1985 was
Spaensweerd een jongenskostschool voor zonen van
de beter gesitueerde burgerij en ook voor de
welgesteldere boeren uit de omgeving. Er werd
Nederlands, Frans en Wiskunde onderwezen. Doel
was jongelieden op te leiden voor het internationale
handelsverkeer. De interne leerlingen waren
gehuisvest in het “Polderhuis” aan Zutphensestraat
92 Brummen, ook een rijksmonument.
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Huis Brunheim

Wij gaan terug naar het jaar 794. Een dijk vanaf de
IJssel liep tot aan de boerenhofstede Brimnun, een
woning van houten palissaden en leem, hoog en
droog. Bodemvondsten tonen aan dat deze
historische plek intensief is gebruikt door mensen:
Pingsdorf aardewerk, kogelpotten, gouden
knopfibula’s en rood geglazuurd aardewerk met
motieven. Uit de eeuwen daarna zijn er
bodemvondsten als Chinoiserie en pijpenkopjes. Op
het terrein zijn ook een grote berg oesters en resten
van wijnflessen gevonden, duidend op een
bacchanaal. Misschien wel van Napoleon, die naar
verluidt op of nabij het terrein een kampement zou
hebben opgeslagen.
In het Brummens archief is een bestek ontdekt van
een verbouwing uit 1401. Huis Brunheim, zoals het er
nu uitziet, dateert uit 1650.

Huize Den Bosch
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Mevrouw Denise Everwijn (†2011) bepaalde dat
‘haar bos en landerijen’ stiltegebied werd.
“Overtuigd dat momenten van stilte en bezinning
de belangrijkste zijn in ons leven, de vruchtbaarste
en de creatiefste, is het mijn wens om van Den
Bosch, het landgoed van mijn voorgeslacht (familie
Everwijn bewoonde het landgoed vanaf 1866), een
‘Stilte-Stichting’ te maken. Tot in lengte van jaren,
een onaantastbaar gebied van rust en stilte ten
behoeve van diegenen die zich overeenkomstig
gedragen”. En zo geschiedde. Een klein deel van het
bos fungeert als proefbos vaan klimaatbestendige
bomen. Hiertoe wordt samengewerkt met
Wageningen Enviromental Research. Huize Den
Bosch (1600) is geen onderdeel meer van het
landgoed. Het landhuis, de koetsierswoning en de
hovenierswoning worden particulier bewoond.
4
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Vanaf het moment dat Gerhard Casyn van der Hell,
burgemeester van Arnhem, het huis in 1667 kocht,
noemde hij zichzelf “Van der Hell tot de Wiltbaen”. De
huidige eigenaar heeft het huis samen met de
gemeente helemaal laten restaureren. Er wordt nu
gewoond en gewerkt.

Van Rijke Huiz
en
fietsroute Brum
men

Apeldoorns Kanaal
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Wildbaan

Het Apeldoorns Kanaal is een historische waterweg
Alles Bouwjaar
omstreeks
1500,
maar
in
1910
opnieuw
tussen Dieren en Apeldoorn en uiteindelijk Hattem.
in dit kader moe
t muren.
plaEerste
atst worden. TiHet kanaal werd met de hand gegraven. In 1858 ging
opgebouwd wegens te zwakke ge
tel route en acht
gron
bewoners waren jonkheer Karel van Gelre en graaf
de eerste schop in de grond, iner
1868
werddhetmag gepla
at
Herman Otto van Limburg Stirum.
geopend.
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Hallse Pad

Het Hallse Pad is een historisch voetpad tussen
Brummen en Hall. Nu doet het pad vooral dienst als
fietspad.
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Kasteel De Engelenburg

Kasteel Engelenburg stond model voor de bouw van
Paleis Het Loo in 1684. Het landgoed met het kasteel in
zijn huidige vorm werd gebouwd omstreeks 1650.
Funderingen dateren echter al van vóór 1400.
Kasteel Groot Engelenburg is synoniem aan grandeur. De
oprijlaan, de entree. De wijnen, de whisky’s. De serre, de
zalen. De gerechten en geneugten van het uitzicht. Je
kunt je haast niet voorstellen dat adellijke geslachten
Groot Engelenburg vroeger soms alleen als
zomerresidentie gebruikten. Per 1988 is Groot
Engelenburg hotel, restaurant, golf- en
conferentiecentrum. En het hele jaar open.
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honderden lampions. Het begin van de vroegere
oprijlaan is nog te zien op de uiterste hoeken van de
Burgemeester de Wijslaan en de Engelenburgerlaan en
de Stationsstraat. Daar staan de oude hekpijlers.
Nu is Klein Engelenburg een particulier
woonzorgcentrum.

Klein Engelenburg

In 1835 liet Judith van Lennep een wit herenhuis
bouwen. Begin 1900 bouwde jonkheer Schelto van
Citters een zijvleugel aan het huis om zijn automobiel te
kunnen stallen. De eerste auto van Brummen, het hele
dorp stond paf. In 1912 is Klein Engelenburg aangekocht
door Louise Bogaardt en haar man Constant Jan van
Marle. Het in hun ogen te kleine herenhuis werd
vervangen door het huidige landhuis, orangerie en
koetshuis. De 80.000 m2 grond werd een parktuin, waar
schitterende feesten werden gehouden. De opritten van
300 meter werden dan sprookjesachtig versierd met
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Huize Louise Inrichting

Vanuit heel Nederland werd begerig gewacht op een
plaats in dit bejaardentehuis voor ‘onbemiddelde dames
uit den deftigen stand’ (1883-1976). De fatsoenlijke
dames konden in Huize Louise hun laatste jaren in rust
en vooral in waardigheid doorbrengen. De bewoners
betaalden een geringe vergoeding. Hun verblijf werd
mede gefinancierd uit een fonds. In het fonds was
losgeld gestort, dat geëist was voor de ontvoering van
de 13-jarige Marius Bogaardt (1880), maar dat niet
hoefde te worden betaald, omdat de jongen reeds
vermoord bleek. De familie Bogaardt heeft het losgeld
nooit meer willen bezitten en met hun gelden
bijgedragen aan het ‘Christelijk te Huis’. Het graf van
Marius staat op de begraafplaats van Brummen.
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bouwschuur met veestalling, tuin met vruchtboomen,
tuinmanshuis en uitmuntend best bouw- en weideland,
te zamen groot p.m. 7 bunder’. Alles nagelaten door
wijlen vrouwe J. l’Empereur Edelinck, weduwe van
generaal-majoor W.A. Monhemius.
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Beelhorst

13

Huize Veldzicht

Vanuit huize Veldzicht keken de bewoners aan de
voorzijde uit op een veld. Te koop (1868): Buitenverblijf
Veldzicht te Brummen, bestaande uit een ‘wel ingerigt,
zeer logeable, hecht en sterk HEERENHUIS, bevattende
ruime zaal en 8 kamers, waarvan 3 ensuite, allen van
stookplaatsen, ten deele met marmeren
schoorsteenmantels voorzien, gang, keuken met wel- en
regenwaterspomp, dienstboden- en provisiekamer,
kelder enz. Voorts koetshuis met stalling voor 4 paarden,
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‘t Huis Empe

Groot herenhuis met koetshuis, bouwjaar 1550,
rijksmonument. ‘t Huis Empe was onderdeel van Hof te
Empe met meerdere hoeven en visgebieden. ‘t Huis
Empe wordt twee en halve eeuw bewoond door familie
Van Hasselt (1714-1983). Rond 1800 plant Willem
Hendrik van Hasselt 3.000 moerbeibomen om daarmee
zijde te telen. Zijderupsen eten onophoudelijk
moerbeiblad tot ze 10.000 keer zo groot zijn.
De import van rupseneitjes, een continue temperatuur
en veel toewijding leidden tot zijde met een goede
glans, sterkte en zuiverheid. De productie van zijde is
geëindigd, omdat Van Hasselt in 1781 verhuisde naar
Amerika. Er zijn twee moerbeibomen bewaard
gebleven.
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De Beelhorst heeft ruim 60 jaar gefungeerd als
gemeentehuis. Door toedoen van de wethouder baron
van Rhemen van Rhemenshuizen kreeg Brummen in
1880 zijn eerste gemeentehuis. In die tijd evolueerde
Brummen van landbouwdorp tot woonoord voor de
gegoede stand.
In de kelder van de Beelhorst was het koud en donker,
heel geschikt voor arrestanten die kortstondig werden
opgesloten door de gemeentelijke veldwachter. Nu zijn
de keldergewelven in gebruik voor het bewaren en
proeven van wijn. De huidige eigenaren hebben De
Beelhorst gedurende meerdere jaren gerestaureerd tot
de statige villa van weleer.

Huis Voorstonden

“Alsof er vijf eeuwen is geschilderd aan één schilderij, zo
is er gebouwd, verbouwd en meestal liefdevol
onderhouden aan Huis Voorstonden, aldus eigenaar
Egbert Hoogenberk. Havezathe Voorstonden werd
bewoond door diverse families. Van Wisch (vóór
1543-1656), Schimmelpenninck van der Oije
(1656-1781), Van Spaen (1781-1857), De Vos van
Steenwijk (1857-1977) en Hoogenberk (1977-heden).
De familie Hoogenberk trof het huis uitgewoond en
vervallen aan. Vanaf 1938 was er niet meer echt
gewoond. Er waren lekkages, er zat zwam in de kelder,
er was geen verwarming. Vanaf foto’s zag Egbert
Hoogenberk, op dat moment in Amerika, echter al de
vele mogelijkheden van het huis. Ruim 40 jaren later
woont en werkt hij er nog steeds.

