
De geschiedenis van het landgoed "De Waterberg" 

In het NOM archief zit een artikel over de onstaansgeschiedenis 
van het museum. Ik heb alleen niet kunnen achterhalen van wat 
de datering daarvan is. Onderaan staat bijgeschreven 
C.TH. Kokke, 12-6-62. Het kan dus zijn dat hij in zijn eigen stuk 
handmatig de correcties heeft aangebracht. Om het geheel beter 
te maken is het omgezet naar Word→pdf. In het stuk zijn 

handmatig wat aanpassingen gedaan, die ik hier in rood heb 
weergegeven als ze doorgestreept waren en groen als ze 
toegevoegd stonden. 

Er wordt over ‘morgen’ en ‘roeden’  als oppervlaktematen 
gesproken. De maten kunnen per regio iets verschillen, maar 
ontlopen elkaar niet veel. Een morgen is iets minder dan 
10.000m2 (iets minder dan een ha). De Rijnlandse roede werd 
het meest gebruikt en werd uiteindelijk de standaard in 
Nederland totdat jet metrieke stelsel werd ingevoerd. Deze 
Rijnlandse roede mat 14,19 vierkante meter. Hierbij gingen 600 
(vierkante) Rijnlandse roedes in één morgen (iets minder dan één 
hectare). Bron nl.wikipedia.com 

Achteraan zijn wat oude kaarten en afbeeldingen toegevoegd. 
Van het huis en het koetshuis zijn tot dusver nooit afbeeldingen 
gevonden. 

 

 

De geschiedenis van het landgoed "De Waterberg", waarop 
thans het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd, gaat terug 
tot hot midden van de 17-de eeuw, toen een zekere Arnt Tulleken 

aan de noordzijde van het Arnhemse schependom een stuk 
heideland van 9 morgen tot bouwland ontgon en met een wal en 
gracht omgaf. 

Het noordelijk deel van het schependom was toentertijd een 
nog grotendeels woest gebied met heuvels en dalen, afgewisseld 
door uitgestrekte heidevelden en stuifzanden, waar jager en 
schaapherder  hun domein hadden. 

De enige goederen in deze omgeving waren De Kluis 

(14 morgen 366 roeden) en Valkenhuizen (10 morgen 434 
roeden), die van ouds in het bezit waren van de Commanderie 
van Sint Jan te Arnhem en op een kaart van het Arnhemse 
schependom van 1650 zijn aangegeven. 

Tussen deze goederen, doch iets meer in de richting van De 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Morgen_(oppervlaktemaat)


Kluis -  "bij de Cluis" of "omtrent de Cluys” - lagen de 9 morgen 
van Arnt Tulleken. 

Het ontginnen van heidevelden was in de 17-de eeuw een veel 
voor- komend verschijnsel. Dit geschiedde dan na voorafgaande 
publikatie op het stadhuis van Arnhem, waarna gerechtigden tot de 
schaapsdrift 3 weken de tijd kregen eventuele bezwaren wegens 
verkorting van hun  rechten in te dienen. Volgde er geen protest, 
dan ontving de gegadigde het gewenste stuk "heetveld" tegen 
betaling van een jaarlijkse cijns van de stad Arnhem in erfpacht en 
kon hij met de ontginning beginnen. Uit een verbod d.d. 5 mei 
1663 van de magistraat, om zonder voorafgaand consent 

bestaande ontginningen uit te breiden of nieuwe heidelanden aan te 
maken, blijkt, dat er naast de officiële ook nog een clandestiene 
ontginningsactiviteit bestond. Ook Arnt Tulleken had zich aan de 
laatste bezondigd. Vermoedelijk vertrouwend op de betrekkelijke 
onschendbaarheid van zijn ambt ( hij was van 1630 - 1653 
rentmeester en in 1654 burgemeester van Arnhem) en de 
afgelegenheid van het heideveld, had ook hij geen consent 
aangevraagd om de 9 morgen te ontginnen. 

Het nieuwontgonnen land was echter zo onvruchtbaar, dat Arnt 

Tulleken het na enige tijd liet liggen en de stad Arnhem het na 
zijn overlijden in 1654 weer aan zich trok. 

Op 24 januari 1678 verkocht de stad "de voors, uitgegrave 
camp" voor f. 350,- aan Jochum Claessen en echtgenote met een 
verbod aan de weduwe Tulleken “het voornoemde land ooit nog 
te mogen aanvaarden als zijnde ''sonder consent aengsmaeckt 
sijnde”. 

Naar zijn nieuwe eigenaar werd de kamp lands "Jochem de 
Majoorscamp" genoemd, Hieruit mag werden geconcludeerd, dat 

Jochem Claessen, die tot 1708 een andere burgerlijke functie van 
de stad Arnhem bekleedde, burger ondermajoor of provoost 
geweldigde,  vergelijkbaar met een commissaris van politie, is 
geweest. 

De Jochem de Majoorskamp moet het lage gedeelte van het 
tegenwoordige museumterrein hebben omvat, dat thans voor het 
grootste gedeelte met boerderijen en dienstgebouwen is bezet„ 
doch waarvan de feestweide en de aangrenzende akker nog aan de 

oorspronkelijke toestand herinneren. 

Van Jochum de Majoor ging de kamp op 18 juni 1700 over op 
Willem Schaap, commandeur van de Johannieters te Arnhem. Het 
land wordt die gelegenheid omschreven als "negen morgen ende 
negen roeden lants eertijts van Arnt Tulleken uyt de heyde 



aengemaeckt, doch soo groot ende cleyn hetselve in sijne wallen en 
graven in de desen schependom omtrent de Cluys (is) gelegen". 

Van Schaap kwam, de Jochem de Majoorscamp  
op 22 mei 1726 aan Adriaan Menthen, burgemeester van 
Arnhem; op 15 december 1730 bij magescheid tussen de 
kinderen van Adriaan Menthen aan diens zoon Willem Menthen, 
T.U.D., "auditeur en bewaarder van de Chartres der Provinciale 
Rekenkamer des Furstendoms Gelre en Graafschap(s) Zutphen”; 
na diens overlijden in november 1739 aan zijn kinderen onder 
wie Geertruid Menthen, gehuwd met Christoffel Rokus Menthen, 
- burgemeester van Arnhem; 

op 20 augustus 1757 aan "monsieur Lubbertus Braakman en 
Gerritje Hulshoff, egtel." voor f. 6600,- 

Het goed wordt bij die gelegenheid omschreven als "het erve en 
goed de Waterberg alhier in het schependom van Arnhem kennelijk 
geleegen, bestaande in huys, schuir, thuyn, vijver, bouwlanden, 
eyke, beuke en dennebossen, allées en akkermaalshout tot het 
voorn. goed gehoorende”. Uit deze omschrijving blijkt, dat de 9 
morgen van Arnt Tulleken, alias Jochem de Majoorskamp, onder de 
familie Menthen een aanzienlijke uitbreiding en metamorfose 

ondergingen. De omliggende percelen werden er bij getrokken en 
met elke- beuke- en dennebossen beplant, een herenhuis gebouwd, 
statige allées , een tuin en een vijver volgens de mode van die tijd 
aangelegd en aan dit Arcadisch geheel de naam "De Waterberg" 
gegeven. 

Het echtpaar Braakman verkocht de Waterberg op 28 sept. 1763 
voor 6131 gld 5 st. aan Mr. Arnold Gayman (1726-1802) advocaat 
voor de Hove van Gelderland. 

Behalve de zojuist genoemde bestanddelen omvatte het goed 

toen bovendien nog een schaapschot en het recht van 
schaapsdrift, terwijl (in de voorlopige akte van 8 sept.) als 
grenzen worden aangegeven " zuydelijk tegens Altheveer, west 
tegens de Cluys van de Commanderie van St. Jan". 

Arnold Gaymans had al enige jaren eerder samen met zijn 
broer Mr. Jan Gaymans, burgemeester van Arnhem, landerijen 
aan de zuidzijde van de Schelmseweg op Alteveer gekocht. De 
aankoop van de Waterberg bracht hem nu in het bezit van een 

landgoed, dat onder hem en zijn zoon neef Arnold Antony 
(1758-1831; zoon van Mr. Jan voornoemd) een aanzienlijke 
aanzienlijke uitbreiding en verfraaiing zou ondergaan. 

Ten noorden van de Waterberg lag nl. het uitgestrekte 
Valkenhuizense en andere stuifzanden, waaronder " niet van het 



geringste was dat gedeelte, hetwelk langs de Waterberg quam 
heenen te schieten”. De stad Arnhem, die al enige tijd pogingen 

had gedaan tot stuiting van de zanden, kreeg bij dit werk 
onverwachts hulp van Arnold Gaymans. Deze verklaarde zich 
bereid op eigen kosten de zanden door bepoting te stuiten mits 
dat "den eygendom van het terrain, hetwelk door hem  hierdoor 
ter culture soude gebragt worden.... (aan hem) soude 
geconcedeert worden". Het betrof hier het land "beginnende 

westwaarts achter de Waterberg van de source van het land tot 
oostwaarts aan de palen, daar de schaapsdrift door het sand gaat”.  

Verder zou hij ook nog gaarne een stukje heideveld ten oosten 

van de Waterberg in eigendom ontvangen "tot aanqueekinge van 
het ..... nodige plantsoen", en dat hij door het plaatsen van "een 
hegge off graaf tegen de schapen" wilde beveiligen. Alles bijeen 
was het nogal een behoorlijke oppervlakte van enige honderden 
morgens, maar na een gunstig rapport van schepen Bentinck 
besloot de Arnhemse Raad op 28 jan. 1765 het aanbod van 
Gaymans te accepteren en de betreffende landerijen om niet of te 
staan. 

In 1770 kreeg Gaymans, die bij deze gelegenheid als ontvanger 

van de verponding compareerde, van de stad verlof "een allée te 
setten" van de oostzijde van de Waterberg "tot aan de Schelmse 
wegh gelijk meede van daar tot aan de boomen van het 
Gasthuys". 

Deze allée was de huidige Waterbergseweg, die van de 
Apeldoornse weg in noordelijke richting langs de tegenwoordige 
begraafplaats op Moscowa tot aan de Schelmseweg liep en vandaar 
met een kromming afboog naar de weg, die het museum thans nog 
in oost-west-richting doorsnijdt. De allée fungeerde als oprijlaan 

naar het herenhuis van de Waterberg, dat hieronder nog ter sprake 
komt, enkele beuken langs die laan moeten nog uit de tijd van 
aanleg stammen en nu dus bijna 200 jaar oud zijn.   

Bij besloten testament van 20 maart 1797 vermaakte Mr. Arnold 
Gaymans, nu oud-burgemeester van Arnhem genoemd,  de 
Waterberg aan zijn zoon neef Mr. Arnold Anthony. Deze breidde de 
Waterberg uit met bezat reeds het goed De Kluis,  gewijzigd in 
bezat reeds het goed de Kluis, dat hij in 1796 van burgemeester G. 

Pronk kocht, die het op zijn beurt in 1778 van de Commanderie van 
St. Jan had aangekocht. Ook kreeg hij van de stad in 1809 nog een 
streepje heideland ten oosten van de Waterberg in erfpacht met 
inbegrip van het hoekje ten westen van de leemkuilen, echter op 
voorwaarde, dat genoemde leemkuilen "ten dienste van de 
ingezetenen dezer stad en gemeente strekkende tot bekominge van 



leem of kleyaarde zullen moeten vrij en gemeen blijven”. 

Op 20 augustus 1825 verkocht Arnold Antony Gaymans lid van 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, de Kluis en de Waterberg 
met bijbehorende landerijen voor 120.000 gulden aan Hendrik 
Jacob Carel Jan Baron van Heeckeren van Enghuizen, lid van de 
Ridderschap en van de Provinciale Staten van Gelderland en 
eigenaar van het landgoed Sonsbeek. 

Door deze aankoop onderging het toch al zeer uitgestrekte 
Sonsbeek een nieuwe uitbreiding met ruim 445 morgen. 

De akte van taxatie van 4 augustus 1825 geeft een goed beeld 

van de Waterberg en van de bijzondere wijze, waarop het 
landgoed in navolging van de Menthens door de Gaymansen is 
verfraaid. 

Het omvatte allereerst het herenhuis met koetshuis schuur, 
en kippenhok. 

De nieuwe eigenaar, die zelf op Sonsbeek woonde, liet het  
herenhuis e.a. afbreken en van de afkomende stenen de 
fundamenten van de belvedère op Sonsbeek metselen. Volgens 
G.A. Kuyk moet het herenhuis hebben gestaan noordwestelijk van 

het vakantiekoloniehuis op de hoek van de Verlengde 
Waterbergseweg en de weg langs de witte boerderij in het 
museum. 

Raadpleging van het minuutplan van de kadastrale kaart van de 
gemeente Arnhem sectie B Valkenhuizen 2-de blad, welke sectie 
in of voor 1821 werd opgemeten, wees uit, dat op de door Kuyk 
aangegeven plaats oorspronkelijk (dus in of voor 1821) het 
woord “Waterberg” had gestaanchreven. Bij landgoederen staan 
dergelijke woorden op de plaats, waar het herenhuis ligt. Ook 
vertoonde de kaart daar ondanks radering nog enkele flauwe 
sporen van de rode inkt, waarmee op kadastrale kaarten bouwen 
werden aangegeven.  Al met al voldoende aanwijzingen, dat het 
herenhuis inderdaad op de aangegeven plaats had gestaan. Na 
de afbraak in 1824 heeft men het gebouw weggeradeerd en het 
woord Waterberg doorgehaald. 

Bovendien heeft Van Heeckeren, daar de oprijlaan toch geen 
dienst meer deed, de eerder genoemde bocht er uit gehaald en 
de Waterbergse weg vanaf de Schelmse weg in rechte lijn dwars 
door de  huisplaats van het vroegere herenhuis verlegd. (de 
Verlengde Waterbergse weg). 

Een ander hoofdbestanddeel van de Waterberg was de 
boerderij met schuur, loods en hooiberg en ca. 7½. morgen 



bouw- en weiland en boomgaarden, die in 1825 door de pachter 
Jan Willems werden bewerkt. Het boerenhuis komt niet voor in 

de overdracht van 1763, zodat het onder de Gaymansen, 
vermoedelijk onder Arnold moet zijn gebouwd. 

In dit verband moet de in het taxatierapport genoemde tuin met 
vruchtbomen ter grootte van 545 roeden worden genoemd, Dit kan 
wel geen andere zijn dan de tuin van 0.77.40 ha. op het kadastrale 
minuutplan van 1821 sectie B 156. Hij ligt ter plaatse van de 
huidige kruidentuin en komt al voor in de overdracht van 1757, 
zodat hij door de familie Menthen moet zijn aangelegd. In de 
oorspronkelijke aanwijzende tafel, die in 1832 ten gebruike bij de 

kadastrale kaart werd opgemaakt, staan achter het woord “tuin” 
met potlood de woorden "kwekerij als tuin” geschreven, zodat hij 
onder Van Heeckeren als zodanig moet zijn ingericht. 

De glorie van het landgoed waren echter de prachtige bossen en 
lanen, die met de andere i cultuur gebrachte gronden in totaal 
243 morgen 119½ roede besloegen. Men telde er 4 beuken, 
1 dennen-, en 1 dennen en beuken-allée, een rondeel, een 
"starrebosch” van bijna 5 morgen met 2882 beuken- en 
dennebomen, talrijke kleinere bospartijen en lanen, die alles bijeen 

met 4613 beuken, 12382 dennen en 9103 “beuken en dennen” 
waren bezet. Verder 130 morgen dennenbos, diverse percelen 
opgaande bomen, akkermaalshout en vakken met duizenden 
dennen- en beukenheesters. 

Ook worden er enige waterwerken genoemd. Deze bestonden uit 
2 aan elkaar liggende vijvers, die thans de boven- en 
benedenvijver van de Veluwse papiermolen uitmaken en door 
natuurlijke bronnen worden gevoed. Ze komen al voor in de 
overdracht van de familie Menthen van 1757. Verder was er nog 

de vijver in de laagte bij het bakhulsje uit Denekamp, die 
kunstmatig werd gevoed door een spreng, die in de  (Water)berg 
was gegraven en die met zijn zuinige waterstraaltjes (het zgn. 
kraantje-lek) er niettemin in slaagt, de vijver op peil te houden. 
Deze vijver moet onder Gaymansen zijn aangelegd. 

Bij deze vijver staat een eeuwenoude eik, die van oud de 
Gaymanseik wordt genoemd. Nu in het opvallend, dat in het 
taxatierapport op de Waterborg wel beuken en dennen, maar geen 
eikebomen voorkomen. Is het dan gewaagd te veronderstellen, dat 

de enige eik op de Waterberg die enige honderden jaren oud is, zijn 
naam dankt aan het feit, dat hij door Mr. Arnold Gaymans 
persoonlijk werd geplant? 

Onder de Van Heeckerens onderging de Waterberg, behoudens 
de afbraak van het heren- en koetshuis, weinig verandering. Het 



enig vermeldenswaardige is, dat ca, 1857 achter de boerderij een 
dubbel huis met erf werd gebouwd, waarin thans de Hindelooper 

kamer en de grutterij zijn ondergebracht. 

12 mei 1899 kocht de gemeente Arnhem het grootste deel. 
(501 ha.) van het landgoed Sonsbeek, waaronder begrepen de 
Waterberg voor ongeveer 9 ton aan. 

Uit deze aankoop werd op 1 januari 1914 ca. 28 ha aan de 
Vereniging “Het Nederlandsch Openluchtmuseum” in erfpacht 
gegeven ter vestiging van een openluchtmuseum. 
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Extra: 

Uitsnede Veluwekaart Waterberg 1807

 

1.Huize Waterberg, 2. Gelderse boerederij met houten schuur, 3. 

Kruidentuin, 4. grote weide en 5. vijvers bij de watermolen 

 
(Gelderse) boerderij Waterberg met houten schuur, datering 1886-1914 

Bron Gelders Archief, link 

 

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=1551&minr=43433324&miview=inv2&milang=nl


 

Landgoederen Sonsbeek en Klarenbeek, 1907-02-01, schaal 1:7.500, 

kader museumterrein, bron Gelders Archief, link 

https://www.geldersarchief.nl/bronnen/foto-s-en-films?mistart=75&mivast=37&mizig=284&miadt=37&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=gal&mizk_alle=waterberg


 

Uitsnede kaart van het park en landgoed Sonsbeek, 1908. 

 

 

 

Info uit Gelders Archief: Het gekleurde terrein van de Waterberg is bestemd voor het 
Openluchtmuseum. Onderaan de gehele afbeelding staat een verklaring van loof- en 

naaldhout in het park.  

 

De volledige afbeelding staat op de volgende bladzijde. 

 

Onder de afbeelding op de volgende bladzijde staat: 

Afb 41. Het gekleurde terrein, begrensd door de Schelmsche- Waterbergsche- en 
Kluizenwegen en ten Noorden door de breeden boschweg, is het +- 70 Meter +AP 

gelegen terrein van den Waterberg, dat men van uit de stad  langs de 

Apeldoornsche- en Waterbergsche wegen in een half uur kan bereiken; hier kan men 
zich ons Oplenluchtmuseum in al zijn schoonheid ontwikkelen tot een stichting die in 

latere jaren in één adem zal genoemd worden met de reeds bestaande 
Frilustmuseum te Skansen, Bygdo, Sillehammer, Lund, Lyngby, Jöngköping en 

Köningsbergen, als monument onzer Nederlandsche plattelands beschaving. 

 



 

 


