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Geachte leden van de raad,  

 
Beslispunten 
1. In te stemmen met de ontwikkelingsvisie Kasteeltuin en Sterrebos 

2. Te kiezen voor het model " hoekbebouwing en paviljoen " voor het Sterrebos 

 

Inleiding 
Het Sterrebos en de Sterrebosweg zijn al jaren onderwerp van politieke discussie. In 

de kaderbrief Centrum Wijchen is gesteld dat de Sterrebosweg autovrij en meer bij 

centrum betrokken moet worden. Dat laatste moet gebeuren door tweezijdige 

bewinkeling mogelijk te maken. Bij behandeling van de Kaderbrief op 28 april 2005 is 

een amendement van het CDA aangenomen. In dit amendement is gesteld dat de 

boszijde van de Sterrebosweg voor de helft gebruikt mag worden voor kleinschalige 

bebouwing voor winkels en horeca (zie pagina 4 van de visie). Daarbij moet het zicht 

op het groen ruimschoots behouden blijven. Op 19 juni 2008 is een motie van PvdA, 

CDA en VVD aangenomen om het kasteelpark (Kasteeltuin en Sterrebos) opnieuw 

onder de loep te nemen (zie pagina 4 van de visie). Het park moet de verbindende 

schakel worden tussen de Spoorstaat en de Kasteellaan en er moet meer eenheid en 

toegankelijkheid ontstaan. Dit alles moet gebeuren zonder de bestaande 

gebruiksfuncties van de kasteeltuin aan te tasten. De nu voorliggende visie vormt de 

uitwerking van de motie en het amendement. In uw commissievergadering van 19 

november 2009 heeft u aan de hand van de meningsvormende nota uw gedachten 

gevormd ten aanzien van de verschillende (ontwikkelings)modellen. Deze beslisnota 

is het directe vervolg op deze meningsvormende ronde.  
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In kennis stellen :  



Beoogd effect 
Een kader voor de toekomstige ontwikkeling van de Kasteeltuin en het Sterrebos als 

ruimtelijk functionele en visuele versterking van het centrum van Wijchen. 

 
Argumenten 
 

1. De visie geeft invulling aan de motie van de raad en schept op basis van een 

gedegen analyse een kader voor de toekomstige ontwikkeling van het 

kasteelpark. 

Zoals in de inleiding reeds aangeven is de visie opgesteld naar aanleiding van de 

motie van de raad om te komen met een plan voor herziening van gebruik en 

inrichting van het kasteelpark (Kasteeltuin en Sterrebos). Hierbij is tevens 

nadrukkelijk ook het amendement uit 2005 (maximaal 50% bebouwing aan de 

Sterrebosweg) meegenomen. De motie en het amendement zijn uitgeschreven naar 

een programma van eisen en aan de hand van een beschrijving van de 

ontstaansgeschiedenis en de kenmerken van de verschillende deelgebieden, vertaalt 

naar een lijst met kansen (p 47-51) en een toekomstvisie (p 53 en verder). Als 

mogelijke ingrepen worden onder andere genoemd het herstellen van borders, 

vergroten van de openbaarheid, zichtlijnen herstellen, singels met elkaar verbinden, 

opschonen bebossing, verplaatsen van de brug langs de oostelijke eikenlaan, 

padenstelsel verbeteren, nieuwe brug maken langs de spoorstraat en koppen van de 

lanen verbijzonderen. Uiteindelijk moeten de ingrepen leiden tot een versterking van 

de ruimtelijk visuele en ruimtelijke structuur van het centrum van Wijchen. 

 

2. Het model “hoekbebouwing en paviljoen” wordt als meest wenselijk beschouwd 

en past binnen de kaderbrief, het amendement van de raad en de uitkomsten van 

de visie op de detailhandelstructuur. 

Voor herontwikkeling van het Sterrebos zijn in de eerdere visie een viertal modellen 

gepresenteerd, te weten: 

• Model “kleine openingen” bestaande uit een drietal kleine bouwvolumes met 

daartussen doorzichten naar het Sterrebos (paragraaf 5.2). 

• Model “aaneengesloten bebouwing” bestaande uit één bouwvolume midden 

in de Sterrebosweg, met een centrale onderdoorgang naar het Sterrebos 

(paragraaf 5.3). 

• Model “grote opening en bebouwing aan de uiteinden” bestaande uit twee 

bouwvolumes aan de rand van het Sterrebos en groen middendeel (paragraaf 

5.4). 

• Model “Paviljoen” bestaande uit een paviljoen centraal in het Sterrebos en 

geen bebouwing langs de Sterrebosweg (paragraaf 5.5). 
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Ons college heeft hier zoals bekend nog een vijfde model aan toegevoegd, welke als 

losse bijlage bij de visie is gevoegd.  

• Model “hoekbebouwing en paviljoen”  bestaande uit het toevoegen van 

beperkte winkelbebouwing aan de westzijde van het Sterrebos, een paviljoen 

in het bos en voor het overige inzetten op aanvullende winkelbebouwing en 

functieverandering aan de zuid-oost zijde van de Sterrebosweg. 

Dit model “hoekbebouwing en paviljoen” leggen wij bij deze als meest wenselijk 

model aan u ter besluitvorming voor. 

 

Kanttekeningen 
U neemt nu een besluit over een visie op het gebied waarvan het Sterrebos zelf niet 

in bezit is van de gemeente en waarvan de kosten voor realisering op dit moment niet 

passen in ons meerjarenperspectief. 

 

Financiën 
Het voorstel is nog niet financieel doorgerekend. Afhankelijk van de uitvoering van de 

visie en de mogelijkheden voor samenwerking met partners/ontwikkelaars moet een 

exploitatieopzet worden gemaakt. Dit is een volgende stap in het proces. In eerste 

instantie is uw raad separaat om een werkkrediet gevraagd van € 50.000,- om de 

planvoorbereiding verder ter hand te kunnen nemen. 

 

Uitvoering 
Door middel van de nu voorliggende visie is invulling gegeven aan het verzoek van 

de raad om met een visie voor de Kasteeltuin en het Sterrebos te komen. Hierbij is 

nadrukkelijk gezocht naar afstemming met de visie op de detailhandelstructuur en 

invulling gegeven aan de kaderbrief Centrum Wijchen en het daarbij horende 

amendement. De uitvoering van de visie voor wat betreft het deel Kasteeltuin is deels 

in handen van de gemeente en deels afhankelijk van de medewerking van eigenaars 

van omliggende gronden. Zij staan positief ten aanzien van de ontwikkeling. Ten 

aanzien van het Sterrebos is de zaak complexer omdat het bos niet in eigendom is 

van de gemeente. De visie kan handvat zijn om verder met de eigenaren in 

onderhandeling te treden over realisatie of overdracht. De visie kan tevens gebruikt 

worden als basis voor herziening van het bestemmingsplan op basis waarvan de 

gemeente of de eigenaar, al dan niet samen met een ontwikkelaar, de realisatie ter 

hand kan nemen. In het uiterste geval zou op basis van een herzien 

bestemmingsplan tot onteigening overgegaan kunnen worden. Als voorbereiding op 

de verdere uitwerking van het planproces hebben wij u separaat gevraagd een 

werkkrediet beschikbaar te stellen van € 50.000,-. Dit bedrag wordt later in de 
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exploitatie opgenomen. Mocht het niet tot een daadwerkelijke ontwikkeling komen, 

dan wordt het verlies genomen bij de jaarrekening. 

 

 

Bijlagen 
Ontwikkelingsvisie Kasteeltuin en Sterrebos 

 

Burgemeester en wethouders van Wijchen, 

De secretaris,     De burgemeester, 
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10 RZ 347 
 
 
Raadsbesluit 
 

Ontwikkelingsvisie Kasteeltuin en Sterrebos 
 

 
De raad van de gemeente Wijchen, gelezen het voorstel van d.d. en de 

onderliggende ontwikkelingsvisie Kasteeltuin en Sterrebos, besluit:  

 

1. In te stemmen met de ontwikkelingsvisie Kasteeltuin en Sterrebos. 

2. Te kiezen voor het model " hoekbebouwing en paviljoen " voor het Sterrebos. 

 

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van  

25 februari 2010 

 

 

De voorzitter,   De griffier,  
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1AANLEIDING 
Het gehele centrumgebied van Wijchen wordt momenteel heringericht. De Sterrebosweg maakt 

ook onderdeel uit van het centrumgebied van Wijchen. De herinrichting voor de Sterrebosweg 

sorteert voor op aantal mogelijke toekomstscenario’s. Een definitief besluit over de functionele 

invulling van het Sterrebos moet door de gemeenteraad nog genomen worden. De gemeenteraad 

heeft echter al wel twee moties aangenomen met betrekking tot het Sterrebos. Op 28 april 2005 is 

het amendement van het CDA aangenomen inzake dubbelzijdige bebouwing van de Sterrebosweg. 

Ongeveer drie jaar later (19 juni 2008) is een motie van het CDA, de PvdA en de VVD aangenomen 

inzake het onderzoeken van de kasteelpark. Deze beide moties zijn aanleiding geweest voor de 

gemeente Wijchen om MTD landschapsarchitecten opdracht te geven voor het maken van een 

ontwikkelingsvisie voor het Sterrebos en het kasteelpark.

MTD landschapsarchitecten heeft in eerste instantie de opdracht gekregen om een ontwikkelingsvisie 

te maken voor het Sterrebos. Gezien de aangenomen moties kan de ontwikkeling van het Sterrebos 

niet los gezien worden van de centrumontwikkeling en de ontwikkeling van het kasteelpark. De 

Sterrebosweg ligt op de grens van het centrumgebied en de groene long. De groene long betreft het 

groene gebied tussen het station en het centrum met daarin opgenomen de molen, de molenberg, 

het kasteel, het kasteelpark en het Sterrebos.

MTD landschapsarchitecten heeft in deze ontwikkelingsvisie onderzocht en in beeld gebracht hoe 

het Sterrebos en het kasteelpark in symbiose met elkaar ontwikkeld kunnen worden. Voor het 

Sterrebos zijn hiertoe verschillende modellen uitgewerkt. De voor u liggende ontwikkelingsvisie geeft 

inzicht in de ruimtelijke potenties van het Sterrebos en is o.a. als input bedoeld inzake de discussie 

dubbelzijdige bebouwing van de Sterrebosweg. 



Motie van de fracties van de PvdA, CDA en VVD:

Overwegende, dat:

Dit jaar de herstructurering van het centrum wordt uitgevoerd, en daarbij 

zowel de bestrating als de beeldkwaliteit onder handen worden genomen;

De gemeente de beschikking heeft over ons prachtig kasteel midden in het 

centrum;

De oppervlakte van het (autovrije) kernwinkelgebied door de herstructurering 

ook wordt vergroot en aan beide zijden grenst aan de kasteelgrond;

Het kasteel slechts beperkt gebruikt wordt door burgers en winkelend 

publiek;

Uitsluitend activiteiten als trouwerijen, lintjesregen en de Kasteelfeesten 

zorgen voor toeloop van publiek;

De kasteeltuin door verrommeling, donkere plekken en slechte 

toegankelijkheid niet aantrekkelijk is voor een inspirerend verblijf voor jong 

en oud;

De ingrediënten voor een actief gebruikt park volop aanwezig zijn;

Een dergelijk park zal worden gebruikt door jong en oud, waarbij er ook 

ruimte is voor spelende kinderen (bijvoorbeeld waterdoolhoven) en ouderen 

(bijvoorbeeld petanque).

Vraagt het college:

De haalbaarheid en financiële consequenties van een actief gebruikt en 

toegankelijk kasteelpark, te onderzoeken waarbij de cultuurhistorische 

waarde behouden blijft;

In het onderzoek uit te gaan van een park dat zorgt voor een verbindende 

schakel voor het winkelende publiek tussen de Spoorstraat en Kasteellaan;

In de uitgangspunten meenemen dat grote evenementen  (bijvoorbeeld 

kasteelfeesten) ter plaatse welkom en mogelijk blijven;

Te onderzoeken of het Sterrebos ook toegankelijk kan worden gemaakt voor 

bezoekers aan het Kasteelpark overeenkomstig de besluiten in de kaderbrief 

Centrum-visie;

De resultaten in het voorjaar van 2009 te presenteren.

Namens de fracties van de PvdA, CDA en VVD

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Amendement van de fractie van het CDA Wijchen

Constaterende dat,

In de Kaderbrief aangegeven wordt dat de Sterrebosweg autovrij en 

heringericht wordt om een geheel te gaan vormen met het centrum;

Kleinschalige bebouwing aan de rand van het Sterrebos toegevoegd wordt;

Een vorm van tweezijdige bewinkeling aangegeven wordt;

Voor het centrum voor de uitbreiding van winkels vooral ruimte aan de 

Sterrebosweg ligt;

Niet duidelijk is hoe uitgebreid die bewinkeling wordt.

Overwegende dat,

Bewinkeling aan de boszijde slechts in beperkte mate wenselijk is;

De open verbinding met het groen van het Sterrebos nadrukkelijk  behouden 

dient te blijven;

Geen beeld mag ontstaan waardoor de bebouwing aan de boskant de indruk 

van een aaneengesloten bebouwing wekt;

De Sterrebosweg een straat dient te worden waar enerzijds het aantrekkelijk 

winkelen is en anderzijds een verblijfsrecreatie ondermeer met horeca mogelijk 

is;

Het behoud van de groene long tussen station, molen, kasteel en Sterrebos 

voorop dient te staan.

Besluit:

Op te nemen dat de noordzijde (boszijde) van de Sterrebosweg slechts voor de 

helft gebruikt wordt  voor kleinschalige bebouwing zoals winkels en horeca;

Op te nemen dat het zicht op het groen van het Sterrebos ruimschoots 

behouden blijft.

Fractie CDA Wijchen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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1.1 MOTIES VANUIT DE POLITIEK 

 

Motie CDA inzake dubbelzijdige bebouwing Sterrebosweg

De gemeenteraad van Wijchen was op 28 april 2005 bijeen ter beraadslaging over de Kaderbrief 

Centrum Wijchen (Centrumvisie). In dit kader heeft het CDA een motie ingediend inzake de 

dubbelzijdige bebouwing van de Sterrebosweg. De aangenomen motie is in het nevenstaande kader 

opgenomen.

Motie PVDA, CDA en VVD: algehele herziening gebruik en inrichting kasteeltuin 

De raadsfracties PvdA, CDA en VVD hebben 19 juni 2008 een motie ingediend inzake de 

herinrichting van de kasteeltuin. De motie om het kasteelpark opnieuw onder de loep te nemen is 

aangenomen. 

Het Sterrebos lijkt in de huidige situatie los te staan van zowel het centrum als van het kasteelpark. 

Historisch gezien vormen het Sterrebos en de kasteeltuin echter een zeer waardevolle eenheid. 

Daarom is aan MTD landschapsarchitecten gevraagd om de gewenste ontwikkeling voor het 

Sterrebos (en daarmee ook de Sterrebosweg) in samenhang met de herinrichting / verbetering 

van het kasteelpark in beeld te brengen. Uiteraard wordt de relatie met de herinrichting van het 

kernwinkelgebied hierbij niet uit het oog verloren.

1.2 RESULTATEN EERDER ONDERZOEK

De punten van de tweede motie worden ondersteund door de rapportage ‘Een kasteeltuin voor 

iedereen.’ (Pierre van de Geijn, juni 2007) De belangrijkste conclusies uit deze rapportage zijn:

Beeldkwaliteit en gebruiksvriendelijkheid: aanpassen donkere en dichte beplanting, meer kleur 

aanbrengen, paden opknappen;

Bereikbaarheid en toegankelijkheid: parkeergelegenheid verbeteren, ingangen aanpassen en 

aantrekkelijker maken, wandelroutes optimaliseren;

Voorzieningen en functionaliteit: gebruik park voor iedereen (uitbreiden met functies voor 

spelen en beleven), informatievoorzieningen verbeteren, activiteitenkalender opzetten, recreatief 

gebruik optimaliseren;

Sfeer en interactie: verblijf en gebruiksmogelijkheden optimaliseren; park betrekken in omgeving 

/ aansluiten op stadsroute.

•

•

•

•
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1.3 PROGRAMMA VAN EISEN

Uit de twee moties komen twee randvoorwaarden naar voren:

Algehele herziening van gebruik en inrichting van de kasteeltuin;

Dubbelzijdige bewinkeling van de Sterrebosweg met 50% bebouwing aan zijde Sterrebos;

Aanvullende eisen voor het Sterrebos en de Kasteeltuin:

De jaarlijkse kasteelfeesten, maar ook andere festiviteiten, moeten gehouden kunnen worden in 

de Kasteeltuin / Sterrebos. Dit houdt in dat een grote open ruimte een randvoorwaarde is. Tevens 

dient de ondergrond ook bij slechter weer geschikt te zijn voor gebruik bij grote evenementen;

Een groene verbinding tussen de Sterrebosweg en het Sterrebos / het kasteelpark creëren;

Relatie tussen de kasteeltuin en de Molenberg visueel en fysiek versterken;

Op basis van het principe van duurzame instandhouding dienen waardevolle boomstructuren en 

bomen gehandhaafd te worden. De te handhaven boomstructuren en bomen dienen voldoende 

toekomstige groeiruimte te geven;

Optimaliseren wandelverbindingen met overige delen van het centrum en optimaliseren 

kleinschalig recreatief gebruik van het kasteelpark. Denk hierbij ook aan minder validen;

Terrein ten oosten van het Koetshuis betrekken bij de planvorming;

Het water in de gracht levendiger en meer leefbaar maken bijvoorbeeld door het aanbrengen van 

waterplanten en vormen van beluchting;

Handhaven boomstructuren en waardevolle bomen gericht op duurzame instandhouding, dus 

ook voldoende toekomstige groeiruimte bieden;

Handhaven van natuurlijk karakter in bepaalde delen van het gebied (hiervoor quick-scan flora 

en fauna noodzakelijk);

Eventueel te plaatsen meubilair moet qua model, kleur- en materiaalgebruik goed in de omgeving 

passen;

Raadplegen, c.q. overleggen met de monumentencommissie om planvorming op historische 

context af te stemmen;

De eiken op het veld langs de Spoorstraat staan op de landelijke lijst van soortechte bomen. De 

eikels van de bomen worden door een instituut verzameld om inlandse eiken mee te kweken. 

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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2IDENTITEIT VAN DE PLEK
Aan de hand van verschillende onderwerpen zal de identiteit van zowel het Sterrebos als van het 

kasteelpark beschreven en verbeeld worden. 

2.1 ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS

Het kasteel van Wijchen wordt in schriftelijke bronnen in 1392 voor het eerst vermeld. Vermoedelijk 

gaat de eerste bouw van het kasteel echter nog verder terug naar het midden van de veertiende 

eeuw. Het kasteel is in handen van verschillende families geweest en meerdermalen verwoest. In 1609 

verwierf prinses Emilia, dochter van Prins Willem van Oranje, het kasteel. Zij en haar echtgenoot Don 

Emanuel van Portugal voltooien aan het begin van de zeventiende eeuw de nieuwbouw of althans 

de tors van een nieuwe burcht op de locatie van het eerder verwoeste kasteel. Zij noemen het huis 

Einborch, ook wel gelezen als Eën-burcht. Deze naam zou verband houden met de als dubbele 

E uitgevoerde muurankers, een soort alliantie-monogram van Emanuel en Emilia. Ook de recent 

opgeknapte formele voortuin bevat zo’n dubbele E. Ditmaal uitgevoerd in buxus. Daarna behoort 

het kasteel weer toe aan diverse families. De familie d’Osy heeft in 1903 het kasteel in de openbare 

verkoop gebracht. In 1906 brandde het kasteel volledig uit als gevolg van een schoorsteenbrand.  

Alleen het opgaande muurwerk bleef gespaard. De toenmalige eigenaresse jonkvrouwe van Andringa 

de Kempenaer heeft het kasteel laten herbouwen. De restauratie geschiedde onder leiding van de 

Nijmeegse architect F.A. Ludewig in de periode 1907-1908.  In 1932 werd het kasteel verkocht aan de 

gemeente Wijchen, die het tot raadhuis bestemde. De Stichting ‘Het Geldersch Landschap’ verwierf in 

dezelfde periode het kasteelterrein bestaande uit het park met de eikenlanen en singels alsmede het 

koetshuis (ook wel bouwhuis genoemd). 
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Het kasteel is omsloten door een slotgracht en is op een door een buitensingel omsloten ruim terrein 

gelegen, dat via een gemetselde poort aan de Kasteellaan toegankelijk is. 

Op alle historische kaarten van Wijchen nemen het kasteel, het kasteelpark en het Sterrebos een 

prominente plek in. Op deze historische kaarten is ook te zien dat de ligging van de buitensingel 

door de tijd heen gewisseld is van locatie. Zo blijkt de knik in de buitensingel aan de westkant van 

het kasteelpark op het onderstaande kadastrale minuutplan afwezig te zijn. Op deze kaart loopt de 

buitensingel hier rechtdoor. Tegenwoordig ontbreekt ook een gedeelte van de buitensingel in de 

zuidoosthoek. Op de locatie waar vroeger de buitensingel lag, zijn nu de achtertuinen van de drie 

huizen aan de Kasteeltuin gelegen. Volgens de verhalen was het in de jaren ’20 / ’30 een stinkende 

vieze sloot met een rattenplaag en is toen besloten dit gedeelte van de buitensingel te dempen. Op 

het kadastrale minuutplan uit 1820 is achter het bouwhuis ook nog een stuk buitensingel aanwezig. 

Bij vergelijking van het kadastrale minuutplan uit 1820 met het modern kadastraal plan valt op 

dat het bouwhuis zijn eigen perceel heeft gekregen, daar waar het in 1820 nog nadrukkelijk deel 

uitmaakte het hetzelfde perceel als het kasteel. Ook de plattegrond van het bouwhuis is veranderd. 

De inrichting van de kasteeltuin is naar verwachting per eigenaar mee getransformeerd. Van veel 

eigenaren weten we niet hoe toentertijd de kasteeltuin eruit gezien moet hebben. Via de toenmalige 

tuinman dhr. G. Berben weten we wel hoe het kasteelpark er omstreeks 1925 uitzag. Nevenstaande 

schets geeft de indeling van de kasteeltuin weer. Het bouwhuis bestaat in die tijd uit een koetshuis 

met aan de twee uiteinden dienstwoningen (voor o.a. de tuinman). Voor het bouwhuis staan de 

treurbeuk en de sequoia en achter het bouwhuis bevindt zich een hoogstam appelboomgaard.  Het 

kasteel met de slotgracht is onveranderd, behalve dat langs de slotgracht buxushagen staan en er 

midden achter het kasteel een bordes aan de slotgracht gelegen is. Direct achter het kasteel zijn een 

heestertuin, een siertuin en een groentetuin gepositioneerd. In de groentetuin bevindt zich ook een 

hondenbegraafplaats. Ten oosten van deze tuinen is een weiland voor de paarden gelegen. 
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Het weiland en de drie tuinen worden van elkaar gescheiden door een rozenlaantje. Opvallend is 

dat het theehuis buiten de buitensingel gelegen is, namelijk op de locatie van de woonhuizen aan de 

Kasteellaan. 

Over de ontwikkeling van het Sterrebos is weinig terug te vinden op historische kaarten. Het te 

verwachten stervormige padenstelsel is op de historische kaarten niet herkenbaar aanwezig. Wellicht 

hangt dit samen met de (grote) schaal van de kaarten. Bij de ingang van het Sterrebos staat een 

paneel met de volgende uitleg: ‘Sterrebos: oud jachtgebied met een kruising van paden in de vorm 

van een ster in het bos’. 

2.2 DEELGEBIEDEN / RUIMTES

Het plangebied is onder te verdelen in het gebied buiten de buitensingel en het gebied binnen de 

buitensingel. Het totale gebied binnen de buitensingel, de singel zelf en de eikenlanen noemen wij 

voortaan het kasteelpark. (In de voorgaande paragrafen werd dit gebied ook nog de kasteeltuin 

genoemd.) Het kasteelpark bestaat uit verschillende deelgebieden, namelijk het kasteel met de direct 

omliggende slotgracht, de formele voortuin, het privé-gedeelte, het park en de siertuin tussen het 

kasteel en het bouwhuis. Buiten de singel bevinden zich een tweetal eikenlanen en een viertal groene 

entreegebieden naar het kasteelpark: het entreegebied zuid aan de Kasteellaan, het entreegebied 

west: het Sterrebos, het entreegebied noord: de brink met de soortechte inlandse eiken en tot slot het 

entreegebied oost: nu nog gemeenteplantsoen. Een goede metafoor voor de opbouw van plangebied 

zijn drie Russische Matroesjka’s. De kleinste pop staat voor het kasteel met slotgracht, de middelste 

pop voor het kasteelpark met de omliggende singel en eikenlanen en de grootste pop staat voor het 

totale gebied met de vier entreegebieden. 

De identiteit van de verschillende ruimtes wordt (mede) bepaald door de aanwezigheid van de 

karakteristieke gebouwen. Op de eerste plaats is het kasteel natuurlijk zeer beeldbepalend. Datzelfde 

geldt voor het bouwhuis en de villa Sterrebosch. De drie woonhuizen uit de jaren ’30 aan de 

Kasteellaan zijn als het ware het kasteelpark binnengeschoven en dragen daarmee ook bij aan de 

identiteit van het kasteelpark en zijn directe omgeving. Tot slot staan in de zuidoosthoek net buiten de 

buitensingel nog een monumentaal trafohuis en de zogenaamde krullentoren. 
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2.3 IDENTITEIT DEELGEBIEDEN

2.3.1 Gebouwen

Kasteel

Het kasteel bestaat uit drie woonvleugels, gegroepeerd om een kleine binnenplaats met een traptoren 

in de noordwesthoek. Aan de voorzijde zit een ondiepe vleugel met daarin de toegangspoort met 

ophaalbrug. In plattegrond bestaat het kasteel uit een bijna vierkante onregelmatige rechthoek met 

een vooruitstekende ingangspartij aan de voorzijde. Met uitzondering van de ingangsgevel vertonen 

alle gevels aan de grachtzijde een regelmatige aanleg van zeven vensters  over twee verdiepingen. 

In het bakstenen vuurwerk zijn speklagen van cementpleister aangebracht. De talrijke muurankers 

vertonen afwisselend de dubbele E en de S-fermé. Op de buitenhoeken van het blokvormige gebouw 

bevinden zich op zolderniveau arkeltorens.

Bouwhuis

Ten oosten van het kasteel binnen de singel staat het bouwhuis, dat eigendom is van de stichting 

Het Geldersch Landschap. Het in oorsprong 17de eeuwse bouwhuis bezit een L-vormige plattegrond 

en omvat twee woningen en stallingen. Op de nevenstaande tekening van C. Pronk heeft het 

bouwhuis aan de zuidzijde nog een tuitvormige eindgevel en een torentje op de noordoosthoek. 

Bij de restauratie van 1939-1940 is de tuitvorm van de zuidgevel vervangen door een gezwenkte 

Gelderse top. De tegen de oostgevel aangebouwde schuur kreeg een dito topgevel. De lage 

vierkante torenachtige aanbouw is afgebroken. Momenteel bevat het bouwhuis twee woonhuizen, 

een bloemenzaak, vergaderruimte voor de gemeente Wijchen en de archeologische collectie van de 

gemeente Wijchen.
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Villa Sterrebosch

Deze villa met tuin en aansluitend bosperceel is beeldbepalend voor het dorpsgezicht van Wijchen. 

Villa Sterrebosch werd in 1938 gebouwd volgens het ontwerp van de Nijmeegse architect Cornelissen. 

Het ontwerp is typerend voor de zogenaamde woonhuisarchitectuur uit de jaren ’30. Bijzondere 

aandacht trekken de dominante schilderachtige kap, het metselwerk, de uit zwarte tegels bestaande 

lekdorpels en verschillende ramen met glas-in-lood. In 2004 werd de villa gerenoveerd, waarna de 

huidige eigenaar, de heer Sanders, er de huidige horecabestemming van maakte. 

Woonhuizen Kasteellaan

De drie woonhuizen aan de Kasteellaan dateren uit omstreeks de jaren ’30 van de vorige eeuw. Deze 

huizen zijn vanuit het kasteel en zijn omgeving gezien een vreemde eend in de bijt. Niettemin zijn 

het zeer gewaardeerde huizen met een aangename uitstraling. Voor de bouw van deze huizen heeft 

hier een theehuis gestaan. Ook de buitensingel vormde toen nog een aaneengesloten geheel. Later 

is dit gedeelte van de buitensingel gedempt en bij de achtertuinen gevoegd. De erfscheiding is net 

afgebakend met behulp van een bakstenen tuinmuur.

Trafohuis

Dit zeer aantrekkelijk vormgegeven trafohuis is een gemeentelijk monument.

Krullentoren

De Krullentoren is een overblijfsel van de timmerfabriek Roelofs. Het bakstenen gebouwtje is zestig 

jaar geleden neergezet om er houtkrullen in op te slaan. De toren was later onderdeel van de oude 

brandweerkazerne. Toen werden de brandweerslangen er te drogen gehangen. Inmiddels is de 

oude brandweerkazerne vervangen door een nieuwe brandweerkazerne en heeft de Krullentoren 

geen functie meer. De Krullentoren heeft een belangrijke plek in de collectieve herinnering en wordt 

behouden. Volgens architect Ashok Bhalotra biedt het bouwwerk met gesloten architectuur en 

daardoor onzichtbare en mysterieuze binnenruimte mogelijkheden tot een ‘Toren van Beleving’. Wel 

kan gezocht worden naar een nieuwe functie voor de toren, bijvoorbeeld een kunstcentrum. Tijdens 

de paardenmarkt van 2007 is in de Krullentoren een tentoonstelling gehouden over de geschiedenis 

van deze markt.
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2.3.2 Kasteel met slotgracht

Het kasteel is reeds uitgebreid beschreven. De omliggende brede slotgracht staat in directe verbinding 

met de buitensingel. Het kasteel staat te midden van de slotgracht en de muren van het kasteel 

vormen de directe grens met het water.  Aan de buitenzijde wordt de slotgracht begrensd met behulp 

van beschoeiingen en relatief steile grastaluds. Aan de achterzijde van het kasteel heeft centraal aan 

de buitenzijde van de slotgracht een bordes gelegen. Op de trouwfoto is dit bordes nog in vol ornaat 

te zien. Nu zijn de resten van dit bordes nog zichtbaar.

2.3.3 Formele voortuin

De voortuin is relatief recent heringericht naar het ontwerp van landschapsarchitect Mathieu Derckx. 

Het betreft een open ruimte die volop zicht biedt op het kasteel. Centraal in de halfverharde ruimte  

komt de dubbele E van Emanuel en Emilia terug in strak gesnoeide buxusvorm. In de hoeken van de 

ruimte bevinden zich de kaartsymbolen: harten, ruiten, klaveren en schoppen. Aan de kant van het 

bouwhuis staan een aantal zeer grote bomen: treurbeuk en sequoia. Ook aan de westkant wordt de 

ruimte gedeeltelijk afgeschermd met bomen. Via de toegangspoort aan de Kasteellaan betreedt men 

de formele voortuin. Vanuit daar is het mogelijk om via de ophaalbrug over de slotgracht het kasteel 

te betreden.

2.3.4 Privégedeelte

Het privégedeelte is afgesloten van het (semi)openbare gebied door middel van hagen en hekken. In 

het privégedeelte bevinden zich de tuinen van de familie Janssen (Bloemist) en van de familie van de 

Putten (Valkenier) en de heemtuin ‘De Tuun’.  

De museumtuin ‘De Tuun’ is in het noordelijke deel van het privégedeelte gelegen. De Tuun is 

vanwege eerder ervaren vandalisme geen opengesteld terrein meer en afgesloten met een hek en 

hagen. De heemtuin wil een indruk geven van de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in de 

periode 200 v. Chr. – 1000 n. Chr. 
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Daarvoor zijn vakken aangelegd met de toen meest voorkomende granen, groenten, kruiden en 

planten. Bij het laatste gaat het om verf- en legendeplanten. 

De bloemist woont in de voorzijde van het bouwhuis en heeft in het gedeelte daarnaast haar 

bloemenzaak. Direct aan de winkel vast zit een oude kas. Deze kas wordt voor een klein gedeelte 

gebruikt voor het snijden en schikken van de bloemen en planten. De kas functioneert echter 

grotendeels als opslagruimte. In het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden heeft MTD 

landschapsarchitecten een verkennend gesprek gevoerd met de familie Janssen (Bloemist). Naast 

de kas en aangrenzend aan hun huis heeft de familie Janssen een groot terras. De bevoorrading is 

mogelijk via de onverharde rotonde (ovaal) in hun tuin schuin naast hun huis. Het meest oostelijke 

gedeelte van het privégedeelte bestaat hoofdzakelijk uit gras en grote heesters. De takken van deze 

heesters worden benut in bloemstukken. Dit gedeelte wordt afgesloten door een hoge laurierhaag 

(wel 6 à 7 meter hoog) met daarachter de buitensingel. 

   

Gesprek met de bloemist: familie Janssen

Kas nu klein gedeelte bloemen snijden en schikken. Grootste deel kas is opslag.

Kas mag in principe weg, wel een kleine extra ruimte voor de bloemenzaak noodzakelijk. Deze 

ruimte moet aangrenzend zijn.

Zij zien wel potentie is een semi-openbare tuin met bijvoorbeeld beelden. Deze tuin met een 

entree naar de bloemenzaak moet wel afsluitbaar zijn. Mevrouw Janssen heeft goede contacten 

in de kunstenaarswereld.

Nu halen zij siertakken voor bloemstukken uit de tuin. Deze mogelijkheid ook graag in de toekomst.

Een appelboomgaard behoort tot de mogelijkheden.

Aan de noordzijde in het bouwhuis woont famillie van de Putten. Bekend is dat meneer van de Putten 

valkenier is. Met de familie van de Putten is in het najaar van 2009 een verkennend gesprek gevoerd. 

Gesprek met de familie van de Putten (valkenier):

De grootte van de privétuin moet gehandhaafd blijven. De locatie is wel enigszins flexibel.

•

•

•

•

•

•
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Het inkomen dat verdiend wordt met het kweken van roofvogels dient veilig gesteld te worden.

Dhr. van de Putten heeft twee koppels om mee te kweken: woestijnbuizerds en slechtvalken. 

Daarnaast heeft hij een drietal roofvogels waarmee hij jaagt: woestijnbuizerd, slechtvalk en havik.

De hokken voor de koppels zijn rondom gesloten. Tevens zit er een scheiding tussen het hok voor het 

mannetje en het hok voor het vrouwtje. De vogels mogen alleen bij elkaar om te paren.

De hokken voor de jachtvogels kunnen eventueel in semi-openbaar gebied geplaatst worden.

De hokken mogen eventueel verplaatst worden. De kweekvogels dienen in dat geval vervangen te 

worden, omdat ze door de verstoring niet meer paren / eieren leggen.

De oude perenboom en de terrassen tussen de privétuin en het kasteel behoorden vroeger ook bij de 

privétuin. In ruil voor onderhoud is dit stuk nu openbaar.

Fam. van de Putten zou het leuk vinden een B&B te hebben. Bijvoorbeeld in één van de ruimtes waar 

nu de gemeente vergaderzalen heeft. (mogelijkheden bij realisatie nieuw gemeentehuis?) 

2.3.5 Het park

Achter het kasteel is het park gelegen. De huidige hoofdingrediënten van het park zijn gras, solitaire 

bomen en bosblokken. De centrale open ruimte wordt benut voor grootschalige evenementen als de 

kasteelfeesten en biedt de parkbezoeker de kans optimaal van het zicht op het kasteel te genieten. 

In de zuidwesthoek van het park staan een tweetal solitaire naaldbomen: een taxus en een lariks. Op 

de hoek bij de heemtuin staat een zeer grote solitaire eik (?). Aan de noordelijke zijde wordt het park 

begrensd door een aantal grote beuken. De bosblokken scheiden de open ruimte van de omgeving. 

Het grotendeel van de bezoekers ervaart het park als saai en weinig aantrekkelijk. De onderbegroeiing 

is rommelig en belemmert daarnaast het zicht op het kasteel  vanuit de gebieden net buiten de 

singel. Het park is middels drie bruggen over de singel verbonden met de omgeving. De bruggen 

aan de oost- en westzijde bevinden zich op gelijke hoogte. Deze twee bruggen staan loodrecht 

op de buitensingel. De derde brug aan de noordzijde staat juist, in tegenstelling tot alle andere 

bruggen,  diagonaal op de aanwezige twee richtingen. Deze grotere brug is later aangelegd om de 

kasteelfeesten te kunnen bevoorraden. 

•

•

•

•

•

•

•
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2.3.6 Siertuin

Deze tuin bestaat uit een drietal plantterrassen. Twee aan de oostzijde en één aan de westzijde. In elk 

jaargetijde is de beleving van de tuin verschillend. Nevenstaande herfstfoto toont de tuin met op dat 

moment grassen als de belangrijkste beeldbepalende planten. Deze tuin vormt de enige verbinding 

binnen de singel tussen het gedeelte voor het kasteel en het gedeelte achter het kasteel. 
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2.3.7 Eikenlanen

Direct buiten de singel bevinden zich aan de west- en oostzijde van het kasteelpark relatief lange 

eikenlanen. Momenteel vormen deze eikenlanen vooral een snelle doorgang door het gebied. De 

beleving van de direct aangrenzende omgeving laat te wensen over. In 2.4 wordt uitgebreid ingegaan 

op de beleving vanaf de paden en dus ook vanaf de twee eikenlanen. De eikenlanen maken onderdeel 

uit van het orthogonale padenstelsel van het kasteelpark (en omgeving). De twee eikenlanen volgen 

de loop van de buitensingel. Uit de Bomen Effect Analyse van Cobra boomadviseurs bv (maart 2009) 

blijkt dat een klein percentage van de bomen in de eikenlanen in sterk verminderde of slechte conditie 

verkeren. De levensverwachting van deze bomen bedraagt minder dan 10 jaar. Deze bomen dienen 

zodanig vervangen te worden dat de continuïteit van de eikenlanen behouden blijft.
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2.3.8 Entreegebied zuid aan de Kasteellaan

Kenmerkend voor het zuidelijke entreegebied zijn de okergele frisse halfverharding, de bomen (eiken) 

en het zicht tussen de dikke stammen door op het kasteel. De ruimte wordt begrensd door de singel, 

de jaren ’30 huizen aan de Kasteellaan, de Kasteelllaan en villa Sterrebosch. Dit gebied wordt over het 

algemeen positief gewaardeerd.
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2.3.9 Entreegebied west: het Sterrebos

Het Sterrebos maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de groene long van Wijchen. Momenteel is 

het met een hek omheinde Sterrebos een slecht onderhouden en volledig ontoegankelijk bos. Veel 

Wijchenaren zouden het Sterrebos graag opgeknapt en (meer) toegankelijk zien. Het Sterrebos is 

echter particulier bezit van de familie Arts. Het college van burgemeester en wethouders heeft diverse 

gespreken met de familie Arts gevoerd over eventuele verkoop van het Sterrebos aan de gemeente. 

Deze gesprekken hebben echter niet geleid tot verkoop. Daar het Sterrebos privébezit is,  zijn de 

bomen van het Sterrebos ook niet meegenomen in de Bomen Effect Analyse. De eerste (circa 7) 

meters van het Sterrebos aan de Sterrebosweg  zijn volledig zonder bomen.  In het Sterrebos staat 

momenteel een oude loods waar glas in lood ramen worden verkocht. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan 

met behulp van verschillende modellen nader ingegaan op de toekomstvisie voor het Sterrebos. 
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2.3.10 Entreegebied noord: de brink met de inlandse eiken

Dit entreegebied betreft een mooie lange driehoekige ruimte met gras en soortechte inlandse 

eiken. De Spoorstraat begrenst deze entreeruimte. Een voetpad direct grenzend aan de singel 

doorsnijdt subtiel dit entreegebied. Praktijk is dat dit voetpad meer gebruikt wordt als fietspad. Deze 

zogenaamde brink vormt naast het toegangsgebied naar het kasteelpark ook de toegang naar het 

kernwinkelgebied (vanaf de Spoorstraat). 
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2.3.11 Entreegebied oost: het plantsoen

Dit entreegebied verbindt de Baron d’Osystraat met de oostelijke eikenlaan langs het kasteelpark.  

Het is tevens een noodzakelijke schakel in verbinding van het station naar het kernwinkelgebied via 

de groene long. De ‘doorgang’ langs de nieuwe brandweerkazerne is te smal om daadwerkelijk en 

reële doorgang te creëren. De uitstraling van het plantsoen laat te wensen over. Positief is het feit dat 

een tweetal woningen met de voorzijde grenzen aan dit plantsoen. De overige aangrenzende tuinen 

betreffen zijtuinen. Bij het opwaarderen va het kasteelpark dient ook dit entreegebied meegenomen 

te worden. 

2.4 TOEGANKELIJKHEID

Verbinding station – centrum

In de huidige situatie lopen treinreizigers via de Bronckhorstlaan of de Teersmortelstraat / Spoorstraat 

naar het centrum toe. In beide gevallen lopen de treinreizigers langs de groene long in plaats van 

door de groene long. Het streefbeeld is om via het paadje langs de Molen, de Baron d’Osystraat, 

het oostelijke entreegebied (nu nog plantsoen), het kasteelpark en het Sterrebos het centrum te 

betreden. Gekeken is naar de fysieke ruimte langs de Brandweerkazerne om daar (ook) een doorsteek 

te maken van de molen naar het kasteelpark, maar dat bleek helaas niet realistisch. Het verdient de 

aanbeveling om in het verlengde van het oostelijke entreegebied een brug te realiseren (nieuw of te 

verplaatsen). Aan het einde van dit pad zou een attractie deze verbindingsroute verfraaien. Hierbij 

valt te denken aan kunst of een attractieve speelvoorziening. Ook in het Sterrebos is een attractiepunt 

gewenst. Dit kan bijvoorbeeld een kunst of speelobject zijn, maar een horecapunt hoort ook tot de 

mogelijkheden. Voordeel van deze route is dat de Sterrebosweg ook nadrukkelijk deel uitmaakt van 

de centrumlooproute. 
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Bruggen

Doordat rondom het kasteelpark een singel gelegen is, is het kasteelpark alleen via de vijf aanwezige 

bruggen / duikers te betreden.  Alle vijf de bruggen / duikers liggen in het verlengde van een recht 

pad.  Het kasteel en het bouwhuis hebben vanaf de Kasteellaan ieder een eigen brug / duiker. 

Ongeveer halverwege het kasteelpark en de twee lanen bevinden zich twee wandelbruggen in elkaars 

verlengde.  De autobrug aan de brinkkant is later aangelegd voor de bevoorrading van evenementen 

zoals de kasteelfeesten. Het aansluitende pad is eveneens later aangelegd en heeft een diagonale 

richting t.o.v. de andere paden. Dit pad valt daardoor enigszins uit de toon.

Paden en beleving vanaf de paden

Het aanwezige padenstelsel is gebaseerd op twee haaks op elkaar staande richtingen. De allemaal 

rechte paden bevinden zich zowel binnen als buiten de singel. 

Twee eikenlanen

De twee eikenlanen zijn belangrijke verbindingen tussen de Kasteellaan en de Spoorstraat. 

Momenteel schieten de twee eikenlanen als het ware langs de meest waardevolle gebieden: het 

kasteelpark en het Sterrebos. Het zijn snelle doorgangen. Duidelijke of aantrekkelijk begin- en 

eindpunten hebben de betreffende lanen niet. Ze lijken toevallig te eindigen op een bepaald gebouw. 

De westelijke eikenlaan eindigt zo in de Spoorstraat op de Bristol en de oostelijke eikenlaan op 

een niet bijzondere woning. De schijnbaar toevallige (zicht)beëindiging van de eikenlanen aan de 

Kasteellaan is aanzienlijk aantrekkelijker, namelijk een villa en een monument.

Het Sterrebos en het kasteelpark kunnen slechts beperkt beleefd worden vanaf de twee eikenlanen. 

Erfafscheidingen en dichte (onder)beplanting maken het zicht op de omgeving zeer beperkt. De 

westelijke eikenlaan is aan de westelijke zijde volledige afgeschermd van de omgeving door het 

te dichte Sterrebos, het daarbij behorende hek, de achterzijde van Villa Sterrebosch en de zij/

achtertuinen van de Spoorstraat. De andere zijde begint vanaf de Kasteellaan met een fantastisch 
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uitzicht op het kasteel en ter hoogte van de brug op het park. Daarna vormt de dichte beplanting een 

zodanige belemmering dat het kasteelpark niet te ervaren is. In de winter, wanneer er geen blad aan 

de boom zit, is dit zicht aanzienlijk beter. 

Beide zijden van de oostelijke eikenlaan zijn behoorlijk gesloten. De kasteelparkzijde is afgesloten 

door een zeer hoge laurierhaag en een relatief dicht bosblok. De andere zijde grenst aan de 

achterzijde van de brandweer, achtertuinen en een enkele zijtuin en wordt gedomineerd door 

grotendeels groene erfafscheidingen. Het trafohuis en de Krullentoren zijn karakteristieke gebouwtjes 

die de kop aan de Kasteellaan van de oostelijke eikenlaan positief opluisteren. Ter hoogte van de 

brug is goed zicht op het park en het kasteel mogelijk. Het oostelijke entreegebied biedt tevens de 

mogelijkheid even iets verder weg te kunnen kijken. De schema’s verbeelden de beleving vanaf de 

eikenlanen. De rode kleur staat voor een negatieve waardering en de groene kleur voor een positieve 

waardering.

Padenstelsel 

De richting van de wandelpaden beperkt zich tot twee richtingen, namelijk de richting van de 

eikenlanen en de richting loodrecht hierop. De beleving van het kasteel en kasteelpark is vanaf 

deze paden redelijk goed. Positief zijn de ruimte rondom het kasteel en de grote ruimte in het park. 

Boomgroepen en grote solitaire bomen staan goed gepositioneerd aan de randen van deze ruimtes. 

De relatief dichte onderbeplanting van de bosblokken belemmert het zicht en daarmee de beleving 

van de omgeving. Het bouwhuis schermt het privégedeelte op een aantrekkelijk wijze af. De hagen 

die eveneens het privégedeelte afschermen zijn van goede kwaliteit, maar belemmeren het zicht op 

‘De Tuun’. 



bestaande situatie streef situatie
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2.5 ZICHTLIJNEN

Nevenstaand schema maakt inzichtelijk dat het kasteel alleen vanuit de directe omtrek te zien is. 

Het streven is om het kasteel in de ruimere omgeving zichtbaar te maken. Het idee daarbij is om 

doorzichten op het kasteel te creëren vanaf de nieuwe Boulevard, de Sterrebosweg en vanuit het 

noordelijke entreegebied (de Brink). 

2.6 ATTRACTIES

Het kasteel vormt de hoofdattractie van Wijchen. Andere attractiepunten zijn de molen met de 

molenberg, Villa Sterrebosch, de Markt, het nieuwe horecapleintje (terrassen) en het bouwhuis. Ook 

de formele voortuin, de siertuin, ‘De Tuun’ en een aantal solitaire bomen zoals de Sequoia en de 

treurbeuk hebben attractieve waarde. Uit het onderzoek van Pierre van de Geijn komt naar voren dat 

het evenemententerrein en het omliggende park als zeer saai wordt ervaren. Nieuwe attractiepunten 

dragen bij aan een interessanter en levendiger park. Doel is om meer mensen het park in te trekken. 

De attracties dienen een gevarieerde groep mensen te bedienen. Gedacht kan worden aan:

Boomgaard

Kruidentuin

Paviljoen

Theehuis / koffiehuis

Galerie

Schooltuin

Speeltuin(tjes)

Kunst / sculpturen

Landart

Seizoenseffecten

Bedriegertjes / spuitertjes

Etc. 

De huidige beleving van de seizoenen beperkt zich tot het verkleuren en vallen van de bladeren. Met 

name het voorjaarseffect en het zomereffect van bloeiende planten ontbreekt. Slechts een enkele 

Rododendron draagt met violette bloemen hieraan bij. Een boomgaard vol bloeiende appelbomen of 

een grasveld vol krokussen zou een verrijking van het kasteelpark zijn. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.7 DE ELST EN HET BORDES

In het GPR-onderzoek van het Erfgoedstudiecentrum is onderzoek gedaan NAAR:

De locatie van de historische waterloop de Elst;

De aansluiting van de Elst op de Kasteelgracht;

De breedte van de Elst;

De eventuele relatie van de Elst met het voormalige bordes aan de noordelijke grachtrand.

De conclusie van dit onderzoek is weergegeven op nevenstaand kaartje van L.M. Flokstra en drs. W.A. 

Kattenberg. In het tekstkader staat de toelichting hiervan. ( L.M. Flokstra & drs. W. A. Kattenberg, 

2008. GPR-onderzoek. Verslag grondradaronderzoek op zes locaties in de gemeente Wijchen; met 

scanresultaten, historische context en aanbeveling. Erfgoedstudiecentrum, Leur.) 

Resultaat GPR-onderzoek:

…‘Diverse scanresultaten laten een restgeulafzetting in de ondergrond van het kasteelpark zien. 

Het lijkt te gaan om een restgeul van ca 6-10 m breedte en een ca. 5 m brede oeverzone. De 

totale breedte van het natuurlijke systeem bedraagt circa 15-20 m. Vanaf de kasteelgracht versmalt 

deze restgeul geleidelijk om zich vervolgens te splitsen. De restgeul heeft vanaf het midden van de 

kasteelgracht een noordwestelijke stroomrichting gehad (richting Spoorstraat). De gereguleerde 

restgeul werd door mensenhanden opengehouden om de kasteelgracht van schoon water te voorzien 

(aan- en afvoer). In de volksmond werd deze restgeul ‘De Elst’ genoemd.’…

…’Bij bestudering van de luchtfoto uit 1944 van het gebied is gebleken dat het gebied gelegen 

is in een pleistocene stroomgordel of laagte die over kilometers te volgen is op basis van 

perceelsverkavelingen. Bij eerdere waarnemingen bleek dat deze stroomgordel te traceren is vanaf het 

gemeentehuis van Wijchen, langs het Wijchens kasteel loopt, vervolgens het spoor oversteekt richting 

verzorgingstehuis ‘De Elsthof’ en tenslotte de Klapstraat oversteekt in noordwestelijke richting. De 

mogelijke restgeul hiervan moet gedurende een lange periode als laagte in het gebied herkenbaar zijn 

geweest.’…

…’Er is aanvullende informatie verkregen van het aanwezige stenen bordes aan de noordelijke 

kant van de kasteelgracht. Het vermoeden bestaat dat dit bordes als stenen aanlegplaats voor een 

roeiboot gebruikt zou zijn. De aanlegplaats zou door de familie Humalda van Eysenga in de jaren 

’30 aangelegd zijn. Deze familie is de laatste particuliere bewoner van het kasteel geweest. In 1932 

verkochten ze het kasteel aan de gemeente Wijchen.’…

-

-

-

-
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2.8 BOMEN EFFECT ANALYSE

In opdracht van de gemeente Wijchen heeft Cobra boomadviseurs een Bomen Effect Analyse (BEA) 

opgesteld. Deze effectanalyse gaat over de 289 bomen in het Sterrebos, eikenlanen en kasteelpark. 

Het terrein van het Sterrebos was echter niet toegankelijk voor Cobra boomadviseurs.
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3KANSEN KASTEELPARK EN STERREBOS
In het vorige hoofdstuk is de identiteit van het kasteeltuin en het Sterrebos beschreven en verbeeld. 

Uit deze analyse komen de sterke punten naar voren, maar ook de verbeterpunten. De sterke punten 

worden behouden, dan wel versterkt. De verbeterpunten worden omgevormd naar kansen.

 

3.1 KANSEN KASTEELPARK

Een aantrekkelijke route van station naar het centrum door de groene long (niet te ver om);

Zogenaamde gesloten wanden (te dichte beplanting, erfafscheidingen, ed.) aanpakken, meer 

zicht van en naar de omgeving creëren;

Het onaantrekkelijke bos ‘pimpen’ (dunnen, attractieve elementen toevoegen, seizoensbeleving 

introduceren / versterken, etc.);

Privégedeelte zo optimaal mogelijk betrekken in het voor het publiek toegankelijke kasteeltuin. In 

het privégedeelte semi-openbare functies zoals een beeldentuin en een boomgaard introduceren.

Spelen daadwerkelijk aanwezig maken in het kasteeltuin, zowel met natuurlijke speelaanleidingen 

als met themagerichte speeltoestellen. Bij het laatste valt te denken aan een speelkasteel.

De beleving van de seizoenen moet een belangrijk thema in het kasteeltuin worden.

De aantrekkingskracht op verschillende groepen mensen vergroten door het toevoegen van 

nauwkeurig gekozen attracties / attractiepunten. Mogelijke goede trekkers zijn: een theehuis / 

koffiehuis, een paviljoen, een galerie en / of een beeldentuin.

Het zicht op het kasteel en de andere aanwezige en toe te voegen attracties verbeteren.

Stukje cultuurhistorie tonen / terugbrengen. Uiteraard laat de cultuurhistorie zich momenteel al 

redelijk goed lezen. Toch liggen er kansen inzake de oude hoogstam appelboomgaard, het oude 

bordes, etc.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Alle vier de entreegebieden volwaardige en hoogwaardige entreegebieden naar het kasteel en 

het bijbehorende kasteeltuin laten zijn.  

Het raakvlak van de Groene Long en het kernwinkelgebied expliciet maken en benutten.

De wandel- en fietsroutes goed completeren in relatie tot het kernwinkelgebied. De routes 

dienen naadloos op elkaar aan te sluiten. De wandelroutes in het kasteeltuin mogen wel wat 

meer allure / cachet krijgen. Dit is mogelijk door het materiaal en meubilair zorgvuldig op elkaar 

en de omgeving af te stemmen. De locatie van de bruggen en de paden op elkaar afstemmen. 

Het wandelpad tussen de Brink en het kasteeltuin opnieuw inrichten. Ditmaal als fiets- en 

wandelpad.

Het water levendiger maken m.b.v. waterplanten, beluchting en een verbinding tussen de twee 

losse eindjes in de zuidoosthoek van de singel. Dit komt de waterkwaliteit ten goede. 

Etc.

•

•

•

•

•
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3.2 KANSEN STERREBOS

Het Sterrebos is momenteel een slecht onderhouden en daardoor verwilderd bos. De klimop groeit 

tot hoog in de boomtoppen en overal schieten zaailingen van jonge boompjes de grond uit. Aan de 

Sterrebosweg is een gedeelte weggehaald, waardoor dar nu een gedeelte kaal zand ligt. Overigens 

heeft iemand hier wat tuinplanten geplant. In het bos bevindt zich een oude schuur / loods. Omdat 

het Sterrebos privébezit is staat om het gehele Sterrebos een gazen hekwerk.  De volgende kansen 

zijn uit de analyse naar voren gekomen:

Het realiseren van twee attractieve ‘wanden’ langs de Sterrebosweg.

Het creëren van waardevol en aantrekkelijk groen. Hiervoor het bos opknappen door: het 

bos te dunnen, waardoor een aantal bomen echt door kunnen groeien, verwijderen van de 

onderbeplanting, eventueel aanvullen met nieuwe bomen en een enkele goed gepositioneerde 

heester.

Het met behulp van paden toegankelijk maken van het Sterrebos.

Een stukje cultuurhistorie omtrent het Sterrebos meer bekendheid geven.

Een aantrekkelijke verbinding van het station naar het kernwinkelgebied door de groene long 

heen mogelijk maken.

Van de Sterrebosweg een winkelstraat met echte allure maken (meerdere mogelijkheden).

Doorzichten naar het kasteel creëren vanaf de Sterrebosweg.

Spelen, kunst en eventueel horeca een plaats geven in het Sterrebos.

De seizoensbeleving als ontwerpuitgangspunt meenemen.

Etc.

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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4TOEKOMSTVISIE KASTEELTUIN
4.1 DRIE MATROESJKA’S

Het totale gebied behorende bij het kasteel bestaat uit drie lagen. Het hart van het gebied is het 

kasteel met de bijbehorende slotgracht. Dit is de eerste laag. De tweede laag vormt het complete 

kasteelpark: de formele voortuin, de siertuin, het privégedeelte, het park, de singel en de lanen. Aan 

de laatste en grootste laag worden de vier entreegebieden toegevoegd. Net zoals bij Matroesjka’s 

(Russische poppen) past de kleinste laag in de daarop volgende laag en die weer in de daarop 

volgende laag. 

4.2 KLEINE INGREPEN: GROOT RESULTAAT

Wanneer we de deelgebieden onder de loep nemen blijkt dat het merendeel van de deelgebieden met 

kleine ingrepen een grote kwalitatieve sprong maken. Hieronder volgt een overzicht van de gewenste 

/ benodigde ingrepen per deelgebied.

Kasteel met slotgracht

Het in ere herstellen van het bordes;

Wellicht een fontein aan de achterzijde in de slotgracht.

Formele voortuin

Geen ingrepen

Privégedeelte

Na overleg met de beide families echte privégebieden bepalen, overige deel (semi-)openbaar 

maken;

Hoge laurierhaag langs de singel verwijderen en juist zicht vanuit en naar het kasteelpark 

creëren;

In overleg met de familie Janssen een attractie / trekker in dit gedeelte creëren: bijvoorbeeld een 

beeldentuin;

De van oudsher hier voorkomende appelboomgaard in ere herstellen. 

Onderzoeken of het mogelijk is om de doodlopende stukken singel met elkaar te verbinden, 

bijvoorbeeld met een duiker.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Het park

Het onaantrekkelijke bos ‘pimpen’ : dunnen, attractieve elementen toevoegen, seizoensbeleving 

introduceren / versterken, etc.)

De onderbeplanting van de bosblokken grotendeels opschonen. Hierdoor ontstaan interessante 

zichtrelaties naar het kasteel en de omgeving;

Attractieve elementen toevoegen, zoals kunstobjecten. Te denken valt aan kasteelkunst in de 

vorm van grote monumentale vazen op sokkels;

Spelen voor jong en oud moet een plaats krijgen in het park. Te denken valt aan petanque, jeu 

de boules, een waterspeelplaats, een speelkasteel, etc.;

De seizoensbeleving moet een nadrukkelijk ontwerpuitgangspunt zijn. Met name het bloeiende 

effect van het voorjaar en de zomer moet worden toegevoegd. Te denken valt aan krokussen en 

goed gepositioneerde rododendrons;

Het verplaatsen van de brug halverwege de oostelijke eikenlaan naar het verlengde van het 

oostelijke entreegebied (of in de buurt daarvan);

In het opengemaakte bosblok een kleine attractie in het verlengde van de brug toevoegen, zodat 

mensen ook nieuwsgierig raken;

De singel aan de noordzijde breder en attractiever maken;

Het padenstelsel met een paar simpele ingrepen (een of twee extra knikken) spannender maken. 

De diagonale verbinding met de andere paden ‘uitlijnen’;

Nieuwe brug in de hoek bij de Spoorstraat maken;

Met de organisatie van de kasteelfeesten bespreken of het mogelijk is de opstelling 90 graden 

te draaien. Hierdoor ontstaat de langste ruimte in de richting waar ook de langste zichtlijnen 

gewenst zijn, namelijk richting het kasteel.

Siertuin

Bij behoud: eventueel meer zomer- en voorjaarsbloeiers;

Anders: compleet op de schop en in ieder geval het talud van de slotgracht herstellen. 

Eikenlanen

Materialisatie, inrichtingselementen en verlichting in lijn met het totale kasteelpark;

Westelijke eikenlaan in ieder geval verharding vervangen;

Niet duurzame eiken (zie Bomen Effect Analyse) op tijd vervangen, zodat de lanen in tact blijven;

De koppen van de lanen verbijzonderen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Entreegebied zuid aan de Kasteellaan

Geen ingrepen.

(Kasteellaan zelf meenemen bij de herinrichting.)

Entreegebied oost, het Sterrebos:

Zie hoofdstuk 5

Entreegebied Noord, de Brink

Huidig voetpad vervangen door nieuw wandel- en fietspad;

Goede aansluiting op de nieuwe brug en de herinrichting van de Spoorstraat.

Entreegebied Oost, het plantsoen

Herinrichten van dit gebied met behoud van de grote bomen.

Algemeen

Een lijn ontwikkelen voor alle inrichtingselementen in het gebied behorende bij het kasteel.

•

•

•

•

•

•
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5TOEKOMSTVISIE STERREBOS
5.1 MODELLEN

In de projectgroep van eind januari 2009 heeft MTD landschapsarchitecten de drie onderstaande 

schematische modellen gepresenteerd. Dit is de eerste stap geweest van de studie naar de 

verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van het Sterrebos. Harde randvoorwaarde hierbij was het 

amendement van het CDA dat de Sterreboszijde van de Sterrebosweg voor maximaal 50% bebouwd 

mag worden. 

Het schema van de huidige situatie laat een dicht en afgesloten bos zien met daarin in de hoek 

villa Sterrebosch. Het eerste model heeft aan beide uiteinden een bouwvolume en daartussen een 

grote opening, waardoor zicht op het kasteel ontstaat. Het tweede model heeft de 50% bebouwing 

verdeelt over kleine bouwvolumes met ook kleine openingen daartussen. Door de kleine openingen 

is wel zicht op het Sterrebos , maar niet op het kasteel. Het betreft automatisch kleinschalige 

bebouwing.  Het laatste model gaat uit van de kracht van een goed gevormd Sterrebos. Door het 

huidige Sterrebos te ‘revivalen’ ontstaat een prachtige groene kwaliteit direct grenzend aan het 

kernwinkelgebied. In een open ruimte in het Sterrebos wordt in dit model een paviljoen geplaatst. 

Deze open ruimte biedt eveneens zicht op het kasteel. In de Sterrebosweg wordt in de lengterichting 

het Sterrebos ook optimaal beleefd. Het model met de kleine openingen mist deze kwaliteit. Het 

model met de grote opening en de bebouwing aan de uiteinden heeft deze kwaliteit voor 50%. 

huidige situatie model 1 model 2 model 3
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Voor alle modellen geldt dat het Sterrebos sowieso opgewaardeerd wordt tot een aantrekkelijk open 

bos met doorzichten op de omgeving en met name het kasteel. De referentiebeelden geven de 

gewenste sfeer goed aan. Om deze sfeer ook daadwerkelijk te kunnen realiseren zijn auto’s in het 

Sterrebos uit den boze. Dit betekent dat bij eventuele woningen boven de winkels een parkeergarage 

onder de bebouwing gerealiseerd moet worden. Op deze manier blijft een zo groot mogelijk deel van 

het Sterrebos bos. Een korte studie naar inritten voor de eventuele parkeergarage heeft aangetoond 

dat deze te veel kostbare ruimte in beslag nemen. Aan de bestaande bebouwde zijde van de 

Sterrebosweg is een parkeergarage aanwezig met een parkeerlift. Deze oplossing dient ook bij een 

parkeergarage aan de Sterreboszijde toegepast te worden. Het amendement van het CDA heeft naast 

de maximale 50% bebouwing ook aangegeven dat het om kleinschalige bebouwing dient te gaan. 

De bebouwing aan de overzijde bestaat uit twee lagen en een kap. Dit hanteren wij ook als maximale 

hoogte voor de overzijde. Uitgangspunt daarbij is dat de bebouwing niet boven de bomen uitkomt. 

De bomen dienen de boventoon te voeren.
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Samengevat:

Opwaarderen Sterrebos tot aantrekkelijk open bos met doorzichten op omgeving en kasteel;

Toegankelijk maken van het Sterrebos met een goed uitgekiend padenstelsel, bijvoorbeeld in de 

vorm van een ster;

Eventueel kunst en / of speelobjecten toevoegen;

Groene afscherming met heesters als rododendron van achterzijden Spoorstraat en zijkant villa 

Sterrebosch; 

Geen auto’s of parkeerplaatsen voor auto’s in het Sterrebos;

Bij eventuele woningen boven de winkels is een parkeergarage met parkeerlift de enige oplossing 

ter plaatse;

Kleinschalige bebouwing van maximaal twee lagen en een kap. Deze mag niet boven de bomen 

uitkomen.

•

•

•

•

•

•

•
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5.2 MODEL KLEINE OPENINGEN

Dit model bestaat uit een drietal bouwvolumes aan de Sterreboszijde. Tussen de bouwvolumes zijn 

relatief kleine openingen van circa 6 tot 8 meter. In dit model is uitgegaan van woningen boven de 

winkels. De bewoners hebben een balkon aan de zuidzijde met uitzicht op de Sterrebosweg en tevens 

genieten zij van het uitzicht op de boomkronen van het Sterrebos. De benodigde parkeergarage 

valt volledig onder de bouwvolumes en de tussenliggende openingen. De getekende inrit laat het 

benodigde ruimtebeslag voor een parkeergarage-inrit goed zien. Het nieuwe speelse padenstelsel 

sluit aan op de openingen naar de Sterrebosweg en op de brug halverwege de eikenlaan. Heesters 

(bijvoorbeeld rododendrons) schermen de achterzijde van de Spoorstraat af en de zijkant van het 

terrein van Villa Sterrebosch.
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5.3 MODEL AANEENGESLOTEN BEBOUWING

In dit model is de volledige 50% bebouwing een aaneengesloten bouwvolume. Villa Sterrebosch 

heeft de ruimte gekregen, waardoor tussen de nieuwe bebouwing en de villa een doorzicht op het 

kasteel mogelijk is. De inrit naar de parkeergarage is enigszins weggewerkt tussen de bestaande 

bebouwing van de Spoortstraat en de nieuwe bebouwing. In het bouwvolume is een grote opening 

uitgespaard, waardoor het Sterrebosch betreden kan worden. Het padenstelsel sluit aan de opening 

in het bouwvolume, het horecapleintje en de brug halverwege de eikenlaan.
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5.4 MODEL GROTE OPENING EN BEBOUWING AAN UITEINDEN

In dit model sluit de 50% bebouwing aan bij de bebouwing van de Spoorstraat en bij Villa 

Sterrebosch. Voordeel hiervan is dat onaantrekkelijk achter- en zijkanten vanaf de Sterrebosweg uit 

het zicht zijn verdwenen. Bij een eventuele parkeergarage is een parkeerlift een harde voorwaarde. 

De inrit mag namelijk niet in de centrale grote opening komen te liggen en de bebouwing moet 

zoveel mogelijk naar de uiteinden. Via de grote opening is zicht op het kasteel mogelijk. Een speels 

padenstelsel sluit o.a. aan op de grote opening en op brug halverwege de eikenlaan. Voordeel van dit 

model is dat ook in de lengterichting van de Sterrebosweg het Sterrebos (enigszins) beleefd wordt. De 

bomen kunnen namelijk tot aan de straat komen.
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5.5 MODEL PAVILJOEN

In dit model wordt de mogelijkheid om de 50% bebouwing toe te voegen bewust niet benut. Het 

idee hierachter is dat de aantrekkelijkheid en levendigheid van de Sterrebosweg niet puur samenhangt 

met de komst van nog meer winkels. De Sterrebosweg kan nu juist de winkelstraat met de meeste 

allure worden door geen winkels aan de overzijde te plaatsen. De ligging aan de groene long van 

Wijchen maakt de Sterrebosweg uniek. En juist dat Sterrebos heeft alle potentie in zich om mensen 

naar deze straat te lokken. Een echt parkpaviljoen vormt daarbij nog eens een extra trekker. Mensen 

kunnen hier ontspannen onder het transparante bladerdak met een kopje koffie genieten van de 

fluitende vogeltjes en de spelende kinderen. Door het bos uit te dunnen en de onderbeplanting te 

verwijderen is mogelijk om ten aller tijde tussen de stammen door het kasteel te bewonderen. Vanaf 

de Sterrebosweg is zowel in de lengte als de breedte van de weg het Sterrebos optimaal te beleven. In 

onze ogen zou het Sterrebos samen met het kasteel en het kasteelpark het visitekaartje van Wijchen 

moeten zijn. Hier biedt de kans zich aan om daadwerkelijk contact te maken tussen het Sterrebos en 

het centrum.

5.6 AFWEGING MODELLEN

In de projectgroep zijn we tot de conclusie gekomen dat het model met de kleine openingen afvalt. 

Het model kleine openingen geeft uiteindelijk een te gesloten gevelbeeld en belemmert overal het 

mogelijke uitzicht op het kasteel. Het model met de aaneengesloten bebouwing wordt door de 

projectgroep als te gesloten en te stedelijk ervaren. Vanuit de projectgroep gaat de voorkeur uit 

naar een model met een grote centrale opening. Zowel model paviljoen als model grote opening en 

bebouwing aan uiteinden hebben deze kwaliteit. De keuze tussen deze twee modellen is afhankelijk 

van het antwoord op de volgende vraag?

Welke kwaliteit wordt het meest gewaardeerd op deze unieke locatie: nieuwe winkels of een 

(ver)nieuw(d) Sterrebos? 
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