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1. Samenvatting
Sanoer is een van oorsprong laat 19e-eeuwse buitenplaats met een Indo-Europese inslag, gelegen aan
de oostkant van Wageningen in een cultuur- en natuurhistorisch waardevol gebied. De buitenplaats
maakt onderdeel uit van de zone van landgoederen en buitenplaatsen op de zuidelijke Veluwezoom en
grenst aan het historische Eng-gebied.
De buitenplaats werd aangelegd door de familie De Vries in een periode van ca.1890 tot 1920 naar een
ontwerp van J.A. Lombarts. Het ontwerp weerspiegelt de kenmerkende, historiserende stijlelementen
voor de tijd, waarbij Lombarts een extra accent legt op de grote samenhang tussen de tuin en de
bouwkundige elementen: het huis en de bijgebouwen.
Een periode onder verschillende eigenaren leidde tot verval van de tuin, totdat deze in 1980 in handen
kwam van de huidige bezitter, de heer dr. ir. R. Best. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om de
tuin naar het oorspronkelijke ontwerp van Lombarts te herstellen en is daar nog steeds vol overgave
mee bezig.
Zijn inspanningen hebben geresulteerd in een kwalitatief hoogwaardige tuin, die een nauwgezette, zij
het nog niet volledige uitvoering is van het oorspronkelijke ontwerp. De bijgebouwen, die een zo
belangrijk onderdeel uitmaken van het ontwerp, ontbreken nog.
De tuin van Sanoer is het enige bekend zijnde resultaat van de ontwerper Lombarts. Sanoer is door
haar ontstaansgeschiedenis een voorbeeld van de inrichting van buitenplaatsen in de landgoederenzone
op de zuid Veluwe door Indië-gangers in het laatste deel van de 19e eeuw/begin van de 20e eeuw. Dit,
tezamen met de rol die Sanoer speelde (en overigens nog speelt) in het Wageningse studentenleven,
maakt, dat Sanoer van (tuin)architectuur- en cultuurhistorische waarde is.
Bronnenonderzoek heeft tot op heden beperkt
bewijs opgeleverd die de historische
authenticiteit van de tuin en haar ontwerper
verifieert. De huidige aanleg is nagenoeg geheel
het resultaat van de herstelactiviteiten van de
huidige eigenaar en dateert van na 1980.
Desalniettemin is sprake van een kwalitatief
hoogwaardige tuin, die door haar aanleg en
vorm een goed beeld geeft van een buitenplaats
en tuin uit de periode rond de vorige
eeuwwisseling, met een grote ensemble waarde.
Dit pleit voor instandhouding, vervolmaking en
waar nodig verbetering van de tuin, opdat deze
als onderdeel van een complete buitenplaats uit
de periode van 1890 tot 1920 representatief is
voor die tijd, de stijl en de traditie.
De herbouw van de bijgebouwen , die zo een
grote en beeldbepalende rol spelen, maakt
onderdeel hiervan uit.
Om het geheel in stand te houden wordt Sanoer
ondergebracht in een stichting.
Een beheers- en instandhoudingplan voorziet in
maatregelen om de tuin duurzaam te onderhouden en het herstel succesvol af te ronden.
Afb.1:Ronde vijver aan einde van hoofdlaan.
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2. Inleiding
Ten oosten van Wageningen, ingeklemd tussen het
oude Eng-gebied en de bosrand, ligt de 19e-eeuwse
buitenplaats Sanoer. Velen zullen, gaande over de
Geertjesweg, de markante witte villa kennen.
Wageningers zullen het kennen als pension en
studentenhuis. Weinigen zullen echter weten dat zich
achter het huis en de donkere rhododendrons aan de
weg een grote, in historische stijl aangelegde tuin
bevindt.
Sanoer vormt een van de vele buitenplaatsen in de
landgoederenzone op de zuid-Veluwe en is eind 19eeeuw, zoals haar naam al verraad, gesticht door een
familie met een koloniale, Indische geschiedenis.

Afb.2: Villa Sanoer.

Sinds 1980 is het in eigendom van de heer dr. ir. R. Best, die ooit als student “koloniale landbouw”
kwam wonen op Sanoer en het in feite nimmer meer verliet.
Bij het huis zou een tuin hebben gelegen naar een
ontwerp van J.A. Lombarts uit 1887. In de loop der
tijd is van de oorspronkelijke tuin en landerijen bij de
villa weinig overgebleven. Sinds de heer Best Sanoer
in eigendom heeft, heeft hij zich ingespannen weer
een tuin te creëren naar het oorspronkelijke ontwerp
en er zijn levenswerk van gemaakt.
Nu wil de heer Best het voortbestaan van tuin in de
toekomst waarborgen en denkt hij na over de wijze
waarop dit het beste kan. Dit plan voor
instandhouding en beheer doet hem daarbij een
handreiking.
Afb.3: Italiaanse vijver bij villa in 1999.
Na de historie en achtergronden van Sanoer en haar tuin te hebben onderzocht, is een tuinhistorische
waardering opgesteld. Op basis daarvan is een visie voor de toekomst geformuleerd. De visie is
vervolgens vertaald in streefbeelden, concrete plannen voor instandhouding en beheer, te nemen
maatregelen en een investeringsbegroting voor de korte, middellange en lange termijn.
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3. Algemene gegevens
3.1 Kerngegevens
Naam buitenplaats:
Adres:
Eigenaar:
Huidige grootte:
Kadastrale gegevens:
Bodem:
Monumentenstatus:
Toegankelijkheid:
Plangebied:

Sanoer.
Geertjesweg 55, 6704 PC Wageningen.
dr. ir. R. Best.
2,3 ha (oorspronkelijke grootte: 9 ha.).
Wageningen C 2690, 2691, 2693, 2443 en 2444 (5 percelen; zie afbeelding 5).
grof zandi, deels opgebrachte lokale grond.
geen.
beperkt, op aanvraag.
de huidige 2,3 ha (zie afbeelding 4).

Afb 4: Plangebied Sanoer (bron: topografische kaart Kadaster 2009; kaart is noordgericht).
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Afb.5: Kadastrale situatie Sanoer 2009 (bron: Kadaster; kaart is noordgericht).
3.2 Ligging
Villa Sanoer bevindt zich aan de oostkant van Wageningen, gelegen tussen de Wageningse Eng, de
Wiltgraeff, de Wageningse Berg en De Dorschkamp in een cultuur- en natuurhistorisch waardevolle
omgeving.
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Afb 6: Ligging Sanoer (bron: topografische kaart Kadaster 2009, kaart is noordgericht).
Villa Sanoer maakt onderdeel uit van een keten van landgoederen en buitenplaatsen aan de rand van
de zuidelijke Veluwezoom, op initiatief van het Gelders Genootschap verenigd, in het project „Nieuw
Gelders Arcadië‟.

Afb 7.: Landgoederen en buitenplaatsen in “Nieuw Gelders Arcadië”ii, aangegeven met rode punten.
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3.3 Ruimtelijke ordening en regelgeving
Bestemmingsplan gemeente Wageningen
Het „Bestemmingsplan gemeente Wageningen 2009‟ geldt voor het grootste deel van de bebouwde
kom (12 deelgebieden) van Wageningen. Per oktober 2009 ligt er een nieuw ontwerpbestemmingsplan
ter inzage. (Bron website gemeente Wageningen)
Het vigerende bestemmingsplan voor Sanoer is het „Bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, 2005‟,
waar ook de Wageningse Eng onder valtiii..iv
Monumentenstatus.
De Monumentenwet 1988 en monumentenverordening Wageningen 1997 zijn op Villa Sanoer niet van
toepassing.
Groenstructuurplan Wageningen
Opvallend binnen de groenstructuur van Wageningen is dat het groen zich met name aan de randen
van de stad bevindt. Grote groenstructuren en verbindingen oost-west en noord-zuid
ontbreken. De belangrijkste groenstructuren zijn gelegen langs de lanen in de stad, die
doorlopen tot in het buitengebied. De gemeente Wageningen acht het van belang een samenhangende
en heldere groenstructuur te ontwikkelen en te streven naar meer rust en eenheid.
Vooral voor insecten, vogels en vleermuizen kan dit belangrijk zijn.
Provincie Gelderland
Streekplan
De provincie heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in het Streekplan Gelderland 2005. Het is in
september 2005 van kracht geworden en geldt nog steeds.
Voor Wageningen geldt Wageningen-Ede-Rhenen-Veenendaal als kerngebied.
Structuurvisie
Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 heeft het streekplan
Gelderland 2005 de status van structuurvisie gekregen. Dat betekent dat de inhoud van het streekplan
voor de provincie de basis blijft voor haar eigen optreden in de ruimtelijke ordening.
Gebiedsbescherming
De overgang van het bebouwde gebied van Wageningen naar het omliggende landschap wordt
bepaald door de kerngebieden van de ecologische hoofdstructuur (EHS) die de stad begrenzen.
EHS
De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de ecologische hoofdstructuur is geregeld in het
Streekplan Gelderland 2005. Binnen de ecologische hoofdstructuur geldt de 'nee, tenzij'-benadering.
Dit houdt in dat bestemmingswijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of
waarden van het gebied worden aangetast. Afwijking van deze regel is alleen mogelijk als het
maatschappelijke belang groot is en er geen reële alternatieven zijn.
De provincie wil de beoogde omvang van de ecologische hoofdstructuur in 2018 hebben bereikt. Voor
de ontwikkeling van nieuwe natuur, inrichting en beheer stelt de provincie geld beschikbaar via de
provinciale subsidieregelingen natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer.
Habitat- en Vogelrichtlijn
Het Centraal Veluws Natuurgebied ligt aan de oostzijde van Wageningen. Op de overgang van dit
natuurgebied en de stad ligt het overgangsgebied de Eng, dat in noordelijke richting doorloopt
tot aan Bennekom. Dit is een Habitatrichtlijngebied.
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Aan de zuidzijde van Wageningen liggen de uiterwaarden, die behoren tot het Vogelrichtlijngebied.
Aan de noord- en westzijde van Wageningen ligt het Binnenveld, een Natura2000-gebiedv, als
overgang naar de Utrechtse Heuvelrug.
Het Centraal Veluws Natuurgebied en de uiterwaarden zijn daarnaast door het Rijk op
grond van Europese regelgeving aangewezen als Vogelrichtlijngebied.vi
Villa Sanoer ligt dus ingebed in een aantal gebieden: de EHS, Natura2000 en de Habitat- en
vogelrichtlijngebieden. Dit is van betekenis voor de verdere planvorming naar een buitenplaats.
Waterschap Vallei & Eem
Het Waterschap Vallei & Eem richt zich op het ontwikkelen van duurzame watersystemen.
Dit geldt zowel voor de verwerking van regenwater als voor de aanpak van vervuiling. Voor de
verwerking van het regenwater geldt de trits „vasthouden, bergen en afvoeren‟ en voor de aanpak van
vervuiling „schoonhouden, scheiden en schoon maken‟.
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4. Historisch kader
4.1 Cultuurhistorische en landschappelijke achtergronden
Zuidelijke Veluwezoom
Landschap
Het Veluwemassief behoort tot de oudste bewoonde regio‟s van Nederland, een hoog en droog
„eiland‟, omgeven door drassige vlaktes die regelmatig overstroomden. Het Veluwemassief behoort tot
het zandlandschap (Wientjes, 2003, p. 43), de zuidelijke Veluwezoom al deels tot het
rivierkleilandschap (Wientjes, 2003, p. 49). Door de opstuwing van het landijs en latere ondergraving
door de rivier grenst de zuidelijke Veluwezoom met een relatief smalle en reliëfrijke rand direct aan
het winterbed van de Rijn.
Bewoning
Vondsten uit de Steentijd en de IJzertijd, zoals de grafheuvels rondom Wageningen, Renkum en
Doorwerth, onderstrepen dat dit gebied sinds mensenheugenis een rijke bewoningsgeschiedenis kent.
Vanaf de 12e-eeuw groeide de bevolking snel vanaf de flanken.
De militair-strategische betekenis werd al vroeg onderkend. Verdedigingslinies (Limes),
middeleeuwse kastelen en vestingsteden zoals Arnhem en Wageningen weerspiegelen dat.
De hoge en droge ligging aan de Rijn bood bovendien de mogelijkheid om de handel te controleren en
tol te heffen.
De Rijn voorzag niet alleen in handel en transport, maar ook in de winning van delfstoffen (grind,
zand, klei). De mogelijkheid om door middel van sprengen het Veluwse grondwater aan te tappen
(waterkracht) maakte de Veluwezoom bovendien tot een geliefd vestigingsmilieu voor nijverheid.
Landgoederen en buitenplaatsen
Dit alles ging door de eeuwen heen gepaard met een concentratie van macht. Wageningen werd rijk
van de tabakscultuur en de VOC en Arnhem groeide uit tot het politieke en bestuurlijke centrum van
Gelderland en de vestigingsplaats voor een economische, politieke en culturele elite. Deze elite
manifesteerde zich al in de 17e en 18e eeuw, vooral op de talrijke buitenplaatsen en landgoederen in de
regio.
Vanaf de 19e eeuw werden de woeste (heide- en zand-) gronden ontgonnen voor land- en bosbouw.
Dit werd versneld door de opkomst van de kunstmest. De staat hield vanaf 1822 een soort „uitverkoop‟
van bos en woeste grond. De toenmalige regering meende dat ontginning en bosbouw het best door
particulieren kon worden bedreven. Deze politiek had in de praktijk echter niet altijd een gunstig
effect. Enerzijds werden op initiatief van baron Brantsen door de eigenaren op Zypendaal, Klarenbeek
en Sonsbeek uitgestrekte bossen aangelegd. Anderzijds echter kochten particulieren ook domeinen op
met als oogmerk geldbelegging of voor jachtterrein of als buitenplaats, en niet voor bosbouw, zoals
was bedoeld. Dit, als ook de overgang van de formele naar de landschapsstijl waarvoor de glooiende
„wildere‟ gronden aantrekkelijk waren, leidde tot het ontstaan van steeds meer landgoederen en
buitenplaatsen in de regio, door verbetering van de wegen en komst van het spoor vaak voor rijke
handelaren „uit Holland‟.
Daarbij tekende zich een volgorde af bij het ontstaan van landgoederen en buitenplaatsen. Na
landgoederen behorende aan de adel ontstonden buitenplaatsen voor handelaren en ten slotte voor
Oud-Indiëgangers. Vanwege deze laatste wordt Arnhem ook wel genoemd „het Haagje van het
oosten‟.
De zuid Veluwe telde ooit meer dan 100 landgoederen en buitenplaatsen - zoals Sonsbeek,
Middachten, Rosendael, en Oranje Nassau's Oord - waarvan een groot aantal nog (gedeeltelijk)
bestaat.
Direct aan de oostkant van Wageningen gaat het met name om Belmonte (1843), Villa Sanoer (1887),
de Dorschkamp (1906) en Oranje Nassau‟s Oord (14e eeuw>1857).
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De zuidelijke Veluwezoom ontleent haar kracht en identiteit dan ook in hoge mate aan de vele
landgoederen en buitenplaatsen, in een mengeling van oudere en nieuwere buitenplaatsen, van „oud
geld en nieuw geld‟. Door het unieke samenspel van reliëf, groene decors en weidse uitzichten, vormt
de Veluwezoom een parklandschap met een on-Nederlandse allure.
Wel legt de Stadsregio Arnhem-Nijmegen met haar stedelijke opgave een grote druk op dit unieke
historische landgoederenlandschap.

Afb. 8:. Landgoederen en buitenplaatsen rond Wageningen (bron:Zakatlas).
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Wageningen
Stad
Wageningen ligt op de grens van de Veluwerand, de Gelderse Vallei en de Rijn en heeft nog een
laatste uitstulping van de Veluwe in de vorm van de Wageningse Berg.
De oudst bekende nederzetting was aan de voet van de Holleweg, die rond 800 ontstond. De Holleweg
is het uiteinde van een oude route van Lunteren langs Ede, Bennekom en Wageningen naar een voorde
door de Nederrijn, nu het Lexkesveer. Binnen de gemeente Wageningen heet deze historische route nu
voor een deel Diedenweg.
Rond 1000 ontstaat hogerop, rond een kapel op de Wageningse Berg, Oud Wageningen en in 1200,
direct aan de rechter Rijnoever, Nieuw Wageningen, dat in 1263 stadsrechten krijgt.
Voor de graven en hertogen van Gelre was Wageningen behalve een handelshaven vooral ook
belangrijk als vesting tegen bischoppen van Utrecht en later tegen de hertogen van Bourgondië. In de
16e eeuw liet Karel van Gelre hier dan ook een kasteel bouwen.
Aan het eind van de 17e eeuw investeerde L.A. van Torck, burgemeester van Wageningen en heer van
Rosendael, in de stad met het bouwen van herenhuizen voor gepensioneerden van de Verenigde Oost
Indische Compagnie.
Na ontmanteling van de vestingwerken in de 19e eeuw werd een deel van de voormalige wallen
bebouwd en werden parken aangelegd.
Na de tweede wereldoorlog volgt een snelle bevolkingstoename door de groei van de
Landbouwhogeschool en worden grote woonwijken ten noorden en westen van de stad gebouwd.
Economie
Handel van betekenis kwam er uiteindelijk niet door de vele oorlogshandelingen in de 16e eeuw en
concurrentie van omliggende steden (vooral Arnhem).
Tot diep in de 17e eeuw leefde Wageningen van de landbouw. De zwaar bemeste zandgronden bij de
stad bleken zeer geschikt te zijn voor de verbouw van tabak. Dankzij deze tabakscultuur werd
Wageningen aan het einde van de 18e eeuw een van de rijkste steden in het Kwartier van Veluwe.
In de 19e eeuw verdween de teelt van inlandse tabak als gevolg van de invoer van tabak uit Amerika
en uit Nederlands Indië. Echter, doordat de handelaren van inlandse tabak konden overschakelen op de
buitenlandse tabakssoorten, ontstond in Wageningen een bloeiende sigarenindustrie.
De oudste industrie van Wageningen was echter de inmiddels ook verdwenen baksteenfabricage.
Aan het eind van de 19e eeuw kwam het drukkerijbedrijf op, mede gestimuleerd door de oprichting
van de Rijkslandbouwschool in 1876 en het drukken van proefschriften.
Universiteit
Eén van de complexen die Torck had laten bouwen werd later, in 1873, ter beschikking gesteld om de
rijkslandbouwschool naar de stad te halen. Een van de vier hoofdvakken was „koloniale landbouw‟,
later aangeduid als „tropische landbouw‟.
De Rijkslandbouwschool ontwikkelde zich tot de Landbouw Hogeschool, die na een aantal
ontwikkelingen en fusies in 2000 overging in de Wageningen Universiteit en Van Hall/Larenstein, een
grote en veelzijdige combinatie van HBO- en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied
van „life sciences‟ en natuurlijke omgeving, van groot belang voor de economie en werkgelegenheid
van Wageningen.
Al snel, in 1878, werd door een handjevol studenten aan de Rijkslandbouwschool de Wageningse
Studentenvereniging Ceres opgericht, toen als “Landbouw-Sociëteit Ceres” (naar de godin van de
landbouw). Er zijn een aantal verenigingshuizen voor studenten, waarvan er één, onder de naam
“Burlenburgh”, op Villa Sanoer is gevestigd.
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Tweede Wereldoorlog
Ook Wageningen heeft zwaar geleden in de Tweede Wereldoorlog. Overal waren beschietingen en
evacuaties. Veel is verwoest en verloren gegaan, waaronder een groot deel van het Gemeentearchief.
Tijdens de capitulatie was Wageningen onbewoond. Op veel plekken was Duits afweergeschut
geplaatst, zoals ook op de Dorschkamp en op Sanoer. Nu speelt Wageningen als “De stad van de
Bevrijding” een nationale rol.vii
De Wageningse Eng en de Wildgraaf
Langs de flanken van de Wageningse Berg werd in de middeleeuwen het akkerland aangelegd. De
verschillende buurtschappen van Wageningen waren volgens een zelfde principe opgebouwd:
boerderijen rondom een gezamenlijke agrarische gebruiksruimte, aan de oostzijde het akkerland (op de
Wageningse Eng, die toen veel groter was) en ten westen van de gehuchten de weiland in het
Binnenveld.viii
De Wageningse Eng is dan ook een historisch landbouwgebied en is in de regio nog een van de weinig
herkenbare enggebieden (algemene benaming: es, Gelderland: eng) (Wientjes, 2003, p. 71). Elders,
bijvoorbeeld in Bennekom en Ede, zijn ze vrijwel volgebouwd. Al in de 16e eeuw had de Eng
mogelijk haar huidige oostgrens bereikt, want daar ligt ze tegen de wildwal, nu de Zoom- en
Bosrandweg.
Op de grens tussen de akkers en woeste gronden liep de Wildgraaf (Wiltgraeff), een wildwal ter
bescherming tegen wildvraat. Het is eigenlijk een niet altijd ononderbroken geheel van lokale
wildwalsystemen, aangelegd in de 16e eeuw, van Lunteren naar Wageningen (Keunen, 2005). De
Wildgraaf, ofwel het restant ervan, is nu een gemeentelijk monument.
In de jaren ‟70 van de vorige eeuw heeft de provincie Gelderland bepaald dat de Eng niet bebouwd
mag worden, waardoor er nog steeds een open, glooiend landschap is met prachtige zichtlijnen.
Opvallend is de aanwezigheid hier van vele kleine bedrijfjes in de biologische sector: kwekers, akker-,
tuin- en wijnbouw, een molen en winkels.
4.2 Geschiedenis van Sanoer – eigenaren en bewoners
Ca. 1880 – 1930: De Vries
Rond 1880 kocht de familie De Vries 9 ha grond (bos en bouwland) ten oosten van Wageningen,
gelegen in het randgebied van de stad tussen het landbouwgebied de Eng en de bossen.
Zeven ha van het gebied werd gevormd door een aaneengesloten perceel direct ten oosten van de
Wildgraaf, de oude wildwal die de begrenzing vormde tussen de Eng en het buitengebied, en was
gelegen aan wat later de Geertjesweg werd, toen nog een oude schaapsdrift. Het perceel werd
doorsneden door de Kleikampse laan, een weg die werd gebruikt voor het transport van en naar
steenfabriek “De Kleikamp” bij Renkum, waarvoor de wagens geen toestemming hadden de andere
routes te gebruiken.
De overige 2 ha lagen elders op de Eng. Hoewel de exacte locatie daarvan niet bekend is, is bekend
dat deze door de familie De Vries werden gebruikt als landbouwgrond. ix
De Vries was kapitein der koopvaardij bij de Koninklijke Paket Maatschappij (of een van diens
voorgangers) en verwierf zijn fortuin vermoedelijk uit de handel op het toenmalige Nederlands Indië.x
Hij werd vóór 1896 gepensioneerd en werkte daarna nog in Den Haag.xi
Aan het einde van zijn carrière in Indië leed de heer De Vries in een storm schipbreuk voor de kust
van Bali. Vissers uit het nabijgelegen dorp Sanoer schoten de schipbreukelingen te hulp. Als een
hommage aan deze redding vernoemde de heer De Vries later zijn nieuwe buitenplaats in Wageningen
naar het dorp: Sanoer.xii
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In de periode van 1889 tot rond 1915 werden op de buitenplaats als eerste de tuin met de bijgebouwen
naar een ontwerp van J.A. Lombarts gerealiseerd.
De villa werd vermoedelijk gebouwd rond 1906 / 1907. In 1908 zou de jongere broer van de heer De
Vries er hebben gelogeerd.xiii
Aanvankelijk heeft Lombarts ook voor de villa een ontwerp gemaakt, of althans een aanzet gegeven
voor de plattegrond en de gevels, een huis met “een grote keuken, en een serveerkeuken, een mooi
trappenhuis en gangen, en vloeren van wit marmer, zoals ons huis in Indië ook had” (zie bijlage 2).
Het ontwerp is echter niet volledig en soberder uitgevoerd.xiv Wie het huis heeft gebouwd, is niet
bekend.

Afb. 9: Detail ontwerpschets villa Sanoer: gevel en plattegrond.
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Op een foto uit 1912 is de jongere broer van de heer De Vries met zijn twee dochters te zien voor villa
Sanoer. Ze staan in de tuin voor de westelijke gevel, op de plaats waar (kennelijk) later de vijver uit
het ontwerp van Lombarts werd aangelegd. Het huis is nog niet gewit, zoals later op verzoek van
mevrouw De Vries zou zijn gebeurd, “net als de huizen in Indië”.xv

Afb. 10: Familie De Vries in de tuin voor Villa Sanoer in 1912.
Op de topografische kaarten is de villa sedert 1914 ingetekend.
Na het overlijden van de heer en mevrouw De Vries en hun oudste zoon, en het verblijf van hun
jongste zoon in Indië, bleef Sanoer enige tijd leeg staan.xvi
Ca. 1930 – 1972: Van de Westering
Begin jaren dertig van de vorige eeuw werd de buitenplaats Sanoer verkocht aan mevrouw Van de
Westering, die er een pension wilde beginnen en kamers verhuurde aan de studenten van de Landbouw
Hogeschool.
Van de oorspronkelijke 9 ha verkocht zij de akkers (6,7 ha). Ze behield de 2,3 ha die het tuingedeelte
vormden.
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Gedurende de oorlogsjaren leed de buitenplaats ernstig onder de oorlogshandelingen. De bijgebouwen
werden verwoest en de villa werd door granaattreffers beschadigd. xvii Op de buitenplaats werd Duits
afweergeschut geplaatst.

Afb.11: Afweergeschut op Sanoer 1940 – 1945 (bron: RAF, mei 1945).
Na de oorlog werd de villa door mevrouw Van de Westering provisorisch hersteld en begon zij weer
met de verhuur van kamers aan studenten en het pensionbedrijf. Van 1948 tot 1973 is Huize Sanoer als
zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.xviii In 1947 wordt Villa Sanoer een Corps huis,
waar het wapen in voorgevel aan refereert, en basis voor het studentengezelschap “Tire Haut”, dat
gelieerd is aan de Wageningse Studentenvereniging Ceres. Sanoer is dit nog altijd.
1972 - 1980: Ter Horst
In 1972 werd de buitenplaats, de villa met de dan 2,3 ha grote tuin, opgedeeld in 5 percelen.
Een huisperceel en het perceel met de schuurtjes, samen ca. 6.000 m2 groot, werden door mevrouw
Van de Westering verkocht aan de heer J. ter Horst.
Zelf behield zij de percelen met de (voormalige) moestuin en het deel van de tuin ten noorden van de
Kleikampselaan.
De Kleikampselaan werd eigendom van de Gemeente Wageningen.
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De heer Ter Horst bewoonde het huis niet, maar continueerde wel de exploitatie door de verhuur van
kamers aan studenten. Hij renoveerde, bijgestaan door een van de bewoners, de heer Best, een deel
van het huis.
1980 – heden: Best
De heer R. Best kwam voor het eerst op Villa Sanoer toen hij er in 1953 als student een kamer huurde.
Na te zijn opgegroeid in Nederlands Indië kwam de heer Best al in 1947 naar Wageningen om aan de
Landbouw Hogeschool tropische plantenteelt en niet-westerse economie te studeren. Aanvankelijk
woonde hij, vanwege de grote oorlogsschade in Wageningen, nog op kamers in Bennekom, om daarna
naar Sanoer te verhuizen. Als onderdeel van zijn opleiding studeerde Best tevens plantenveredeling
aan de Cambridge University en promoveerde daar.xix Gedurende zijn verdere loopbaan, waarvoor hij
veel in het buitenland verbleef, hield hij zijn kamer op Sanoer aan.

In de periode van 1972 tot 1980 stond de heer Best de toenmalige
eigenaar van Sanoer, Ter Horst, bij in de renovatie van het huis en de
verhuur van kamers.

In 1980 is de heer Best in de gelegenheid de villa (het huisperceel en
schuurtjes, samen ca. 6.000 m2) te kopen. In latere jaren lukte het hem
om de overige percelen, behorend tot de oorspronkelijke 2,3 ha grote
tuin, te verwerven. In 1984 kocht hij van mevrouw Van de Westering de
voormalige moestuin en het perceel ten noorden van de Kleikampselaan.
In 1986 tenslotte verkreeg hij de Kleikampselaan door deze te ruilen met
de Gemeente Wageningen tegen een strook grond aan de Geertjesweg
ten behoeve van de aanleg van fietspaden.
Afb.12: De heer R..Best.
Studentenhuis
Al sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw biedt Sanoer huisvesting aan studenten. Sinds 1947 is
Villa Sanoer als studentenhuis gelieerd aan het studentencorps Ceres, dat een geschiedenis heeft in de
Wageningse universitaire traditie.
In 1876 ontstond een ludiek gezelschap onder de naam „Société de la Haute Noblesse de
Wagenengue‟.xx In 1878 is dit aangesloten bij het Wageningse Studentencorps Ceres. Na de oorlog
bracht ir. M.M. van Hoffen uit Bennekom de Société weer tot leven. Enige leden, die ook lid waren
van de Jachtvereniging „Tire Haut‟ (opgericht in 1885, alleen voor mannen en nog altijd bestaand)
zochten in 1947 een plek om hun “jachtslot” te vestigen. Met de toenmalige eigenaresse van Sanoer,
mevrouw Van de Westering, sloten zij een overeenkomst dat ze voor studentenbewoning zouden
zorgen. Zo ontstond op Sanoer het „Jachtslot de Burlenburgh‟. Een schilderij met jachtscene van
Poortvliet herinnert hier nog aan.xxi
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De spreuk van het Corps “Durf te leven” staat als gevelsteen bij de voordeur.

Afb.13: Gevelsteen zuidgevel Sanoer.
4.3 De tuin bij Sanoer
Ontwerp
In 1887 ontwierp J.A. Lombarts de tuin voor de te stichten buitenplaats van de familie De Vries. Het
ontwerp omvatte een tuin met bijgebouwen rond de villa, uitlopend in een aantal akkers (roggevelden),
in totaal de 7 ha van het perceel aan de Geertjesweg vullend.
Johan Lombarts xxiiwas de zoon van een bevriende Belgische handelaar uit Antwerpen, die De Vries
ontmoette tijdens een ontvangst van een Belgische handelsdelegatie in Indië. Johan Lombarts had
bouwkunde gestudeerd in Antwerpen en was daarna verbonden aan het atelier van de tuinarchitect
Edouard André in Parijs.xxiii
Onderzoek in historische bronnen heeft tot op heden geen nadere gegevens opgeleverd over de
ontwerper.
Lombarts maakte een ontwerpset bestaande uit (tenminste) 13 pagina‟s (zie bijlage 1). Het ontwerp is
gedateerd 14 april 1887 en voorzien van een handtekening.
Pagina 1, dat mogelijkerwijs de opdracht heeft bevat, is niet aanwezig.
De pagina‟s 2 en 3 omvatten het tuinontwerp en de legenda. De legenda geeft naast lanen, vijvers en
ornamenten, vooral bijzondere, soms exotische, bomen en (bloeiende) heestergroepen en wat
klimplanten aan. In een borderbeplanting met vaste of eenjarige perkplanten voorziet het ontwerp niet.
De overige pagina‟s geven het ontwerp van de ornamenten, vijvers, bestratingen en bijgebouwen (het
koetshuis, de oranjerie –tuinhuis en de schuur) weer, waarop een sterk bouwkundige accent ligt.
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De basis van het ontwerp is een sterrenpatroon met acht lanen. Aan de westzijde van de villa is een
zichtas geprojecteerd. Omdat het terrein een vallei was tussen twee glooiingen van de zuidelijke
stuwwal van het Veluwemassief, positioneerde Lombarts de oranjerie en de villa aan weerszijden van
de vallei.

Afb. 14: Pagina 3 van het tuinontwerp van Lombarts voor de tuin van Sanoer.
Op verzoek van de opdrachtgever werden er een aantal Italiaanse elementen in het ontwerp
opgenomen, zoals bloempotten, tuinvazen, beelden en vijvers.xxiv
Van het ontwerp is uitsluitend een kopie bewaard gebleven, gemaakt door de heer Best van het
origineel dat hij in de jaren ‟50 van de vorige eeuw te zien kreeg bij de dochter van mevrouw Van de
Westering. Het origineel is nadien zoekgeraakt.
Ontwikkeling in de tijd
Aanleg
De familie De Vries ondervond aanvankelijk veel moeite om het tuinontwerp van Lombarts
uitgevoerd te krijgen. Niemand in de omgeving durfde het aan. Pas ruim twee jaar later (1889) werd
een hovenier uit Velp bereid gevonden de aanleg ter hand te nemen. De hovenier had eerder gewerkt
bij kasteel Middachten. Hij had twee jaar nodig voor de aanleg van de tuin.xxv
Toen de tuin klaar was, werd begonnen met de bouw van de oranjerie.xxvi De bouw van de oranjerie
(vermoedelijk gestart in 1891) ging gepaard met de nodige moeilijkheden. De als eerste aangelegde
tuinmuren verzakten. Nadat Lombarts er bij was geroepen, bleek dat de aannemer van het ontwerp
was afgeweken en de fundamenten te licht had gemaakt. Na dit te hebben hersteld, kon worden
begonnen met de eigenlijke bouw van het gebouw, waarvoor twee jaren nodig bleken.xxvii
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Al die tijd was er nog geen huis gebouwd.
De familie De Vries had de gewoonte om per stoomtram vanuit Utrecht naar Wageningen te komen,
waarbij zij uitstapten op de halte op de Wageningse Berg. Daar werden zij dan opgehaald met paard en
wagen. De familie verbleef bij die gelegenheden slechts kort op Sanoer en reisde dezelfde dag terug.
Om dit mogelijk te maken zou het koetshuis als eerste zijn gebouwd.xxviii
Het koetshuis brandde in 1915 af en werd toen vervangen door een schuur met garage.xxix
Nadat de oranjerie was gebouwd (na 1892), verbleef de familie wel langer op Sanoer en logeerde
daarbij in de oranjerie.xxx
Architect K.P.C. de Bazel had speciaal aandacht voor de oranjerie. In 1915 was hij door Pabst,
eigenaar van het nabijgelegen landgoed De Dorschkamp, gevraagd voor verbeteringen aan de villa.
Bij die gelegenheid wilde De Bazel graag de tuin van Sanoer zien. Hij was enthousiast over de
samenhang tussen tuinarchitectuur en bebouwing en had grote waardering voor het werk van
Lombarts.xxxi
Ook Jaques P. Thijsse kwam bij de familie De Vries over de vloer. Hij raadde ze aan de roggevelden
langs de Zoomweg vooral zo te laten. Zo kon mevrouw De Vries vanaf haar theeterras tussen de
wuivende rogge wandelen en daar genoot ze van.xxxii
Op geen van de topografische kaarten van het gebied zijn de genoemde bijgebouwen, koetshuis noch
oranjerie, ingetekend.
In het kader van het onderzoek gedane grondboring (zie bijlage 4), op de plaats waar het koetshuis zou
hebben gestaan, is de aanwezigheid van geel zand aangetoond onder het oppervlak. In de verdere
omgeving is dit zand niet gevonden. Dit wijst er op dat het zand op die plaats is aangebracht en op de
mogelijke aanwezigheid van eerdere bebouwing, waarbij het zand als fundament is gebruikt. De
bebouwing kan zijn het koetshuis of de latere garage.
In 1906/1907 werd het huis gebouwd.
Vanaf 1914 is het huis op de topografische kaarten ingetekend (zie afb. 17).
Op de foto van het huis uit 1912 blijkt, dat de vijver ten westen van het huis toen nog niet was
aangelegd (zie afb. 10).
Verval
Na verkoop van Sanoer aan mevrouw Van de Westering in de jaren 30 van de vorige eeuw gebruikte
haar echtgenoot de tuin als een bron voor inkomsten door alles wat verkoopbaar was te ontmantelen en
te verkopen. Tuinornamenten, klinkers en taxussen vonden een nieuwe eigenaar en de grond op het
tuingedeelte ten noorden van de Kleikampselaan werd afgegraven om te verkopen aan de gemeente.
Van de tuin bleef weinig meer over.xxxiii
Vermoedelijk werden er wel een tweetal nieuwe bijgebouwen geplaatst: een melkhok in 1937 en een
tuinhuisje in 1943.xxxiv
Ook plantte Van de Westering een boomgaard op het noordelijk van de Kleikampselaan gelegen,
eerder door hem afgegraven deel van de tuin.xxxv
Op de topografische kaart uit 1958 is de boomgaard nog zichtbaar (zie afb. 18).
Gedurende de oorlogsjaren werden de bijgebouwen verwoest.xxxvi Ook leed de tuin door de vestiging
van luchtafweergeschut op het terrein (zie afb. 11).
Na de oorlog werden op de plaats van het voormalige koetshuis een tweetal schuurtjes geplaatst. De
schuurtjes staan er nog.
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Op de topografische kaart van 1958 zijn deze ingetekend (zie afb.18.)
Bij de opdeling van Sanoer in 1972 over verschillende eigenaren viel de oorspronkelijke tuin, of
althans dat wat er nog van over was, uiteen in drie delen: een huisperceel met de schuurtjes, de
moestuin en het noordelijke deel en, daar doorheen, de Kleikampselaan.
Herstel
Bij aankomst op Sanoer trof de heer Best een verwilderde, onderkomen en deels afgegraven tuin aan.
Het deel ten westen van het huis, waar de vijver was, was overgroeid met bramen en opslag van
beuken. De vijver was een droge kuil. Het gedeelte noordelijk van de Kleikampselaan was vlak,
ontdaan van de teeltlaag tot nagenoeg op het witte zand. Hierop stonden een aantal onderkomen
vruchtbomen; restanten van de boomgaard aangeplant door de heer Van de Westering in de
oorlogsjaren.
De heer Best stond de toenmalige eigenaar, de heer Ter Horst, bij in de renovatie van de villa.
Hierdoor en vanuit zijn persoonlijke interesse groeide zijn belangstelling voor de historie van Sanoer
en werd hij zich steeds meer bewust van de bijzondere schoonheid van de villa. De vondst van het
originele tuinontwerp en de aanwijzingen die bevestigden dat het ontwerp ooit was gerealiseerd, leidde
tot een groeiende wens om de tuin te restaureren. Toen de heer Best in de gelegenheid was het huis
met de bijbehorende grond te kopen, gaf hij uitvoering aan wat steeds meer een passie werd: het
herstel van de tuin in zijn oude glorie, geheel conform het ontwerp van Johan Lombarts.
Naast beroepsmatige kennis had hij zich de „tuinmaterie‟ eigen gemaakt via literatuur, waaronder
“L'Art des Jardins. Traité général de la composition des Parcs et Jardins” van Edouard André. (André,
1887). Een antiquarisch exemplaar heeft hij langdurig in bruikleen van de Boonstichtingxxxvii.
Ook had hij colleges van landschapsarchitect J.T.P. Bijhouwer xxxviiigevolgd, o.a. over de inrichting
van vaste plantenborders, dat hem inspireerde.
De heer Best startte het herstel van de tuin in 1980 met het westelijke deel, waar de vijver was. Hij
verwijderde de opslag, snoeide de bomen op en bemestte de oude rhododendrons, waarvan bij telling
van de jaarringen door studenten een hoge ouderdom bleek.
Vervolgens maakte hij de zichtlijnen vrij en plantte hij de lanen weer aan.
In 1987 en 1988 herstelde hij de vijver, waarvan bij de graafwerkzaamheden restanten van het oude
metselwerk werden gevonden. Ook herbouwde hij op
nog aanwezige fundamenten (eveneens metselwerk) de
poort naar de moestuin.
In 1989 richtte de heer Best de moestuin weer in.
In 1993 liet de heer Best geulen graven in het vlakke
zand en vulde deze met goede zwarte grond met 10%
klei, waarop hij de eiken plantte.
In 1997 werden de wallen aan de linker
(noordwestelijke) zijde van de tuin hersteld, waartoe
grond werd opgebracht. In 1998 werd dit ook gedaan
voor de rechter (noordoostelijke) zijde van de tuin.
Voor de ophogingen gebruikte hij zwarte grond. Het
betrof de afgegraven teeltlaag van landbouwgronden uit
de Gemeente Ede.
Even leek er een kink in de kabel te komen toen, door
een paar regels in het bestemmingsplan, de heer Best in
2000 van de gemeente de opdracht kreeg deze
verhogingen weer af te graven. Maar gelukkig werd hij
door de rechtbank van Arnhem in het gelijk gesteld.xxxix
Tenslotte werd in 2009 het verzonken terras hersteld.
Feitelijk was het gehele proces hier begonnen, in 1978,
nog voor de heer Best eigenaar werd van Sanoer.
Afb.15: De poort naar de moestuin.
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Het gebruik van de plaats door de studenten als barbecueplaats leidde tot problemen met de politie.
Als oplossing werd (provisorisch) een terras in een kuil aangelegd met klinkers. In 2009 is dit
vervolmaakt.
Ontwikkelingen op de kaart
Aan de hand van onderstaande topografische kaarten wordt de ontwikkeling van Villa Sanoer, op de
kaart, geanalyseerd . Alle kaarten zijn noordgericht.

Afb.16: Detail topografische kaart Wageningen met Sanoer 1894 (bron:www.watwaswaar.nl).
Op deze topografische kaart uit 1894 is duidelijk te zien dat het betreffende gebied als bos is
ingetekend. Weliswaar zeven jaren na het ontwerp van Lombarts, maar nog geen enkele herkenning,
op deze topografische kaart, van het ontwerp.

Afb.17: Detail topografische kaart Wageningen met Sanoer 1914 (bron: www.watwaswaar.nl).
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Op deze topografische kaart van 1914 is goed te zien dat het voorste deel nog grotendeels bosperceel
is. Middenin het bosperceel is de bebouwing van de villa zichtbaar. Het achterste deel is bouwland
geworden, het bos is gekapt. Er is nog steeds geen enkele andere bebouwing aangeduid op de kaart.
Het koetshuis, de oranjerie, geen aanduiding op de kaart. Ook geen padenstructuur, lanen, of vijver
zijn zichtbaar op deze kaart.

Afb.18: Detail topografische kaart Wageningen met Sanoer 1958 (bron: www.watwaswaar.nl).
Op de topografische kaart uit 1958 is in het voorste deel de oprit zichtbaar en rondom de villa is een
padenverloop. Het overige deel voor de Kleikampselaan is bos. Achter deze laan is het bouwland,
aangeduid op de topografische kaart uit 1914, tuin / boomgaard geworden waarin twee bebouwingen
staan aangeduid.

Afb.19: Detail topografische kaart Wageningen met Sanoer 1977 (bron: www.watwaswaar.nl).
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De aanduidingen op deze kaart spreken voor zich. Villa en bos duidelijk zichtbaar voor de
Kleikampselaan, achter deze laan is het gebied hoogstwaarschijnlijk bouwland / tuin.

Afb.20: Detail topografische kaart Wageningen met Sanoer 2009 (bron: www.watwaswaar.nl).
Op de topografische kaart uit 2009 is veel meer zichtbaar dan op alle voorgaande kaarten. De villa met
de westelijk gelegen vijver tegen het bos is zichtbaar. De Kleikampselaan is niet meer zichtbaar en het
achterste deel van de tuin wordt enkel aangeduid met een lijn voor het hoogteverschil, de glooiing in
de tuin en de gele kleur aanduiding van bouwland / tuin.
De analyse van het kaartmateriaal toont het volgende:
De ontwikkeling van de tuin van Sanoer in de tijd is nauwelijks zichtbaar op de historische kaarten.
De aanleg in de periode van 1890 tot 1920 wordt niet door de kaarten getoond.
Bijgebouwen zijn niet eerder zichtbaar op de kaarten dan vanaf 1958, waardoor de kaarten geen
aanwijzing geven voor eerdere aanwezigheid van het koetshuis, de oranjerie en de schuur zoals
ontworpen door Lombarts.
De villa is voor het eerst ingetekend op de kaart van 1914.
Op de kaart van 1958 is de in het noordelijke deel van de tuin aangelegde boomgaard te zien.
Op de kaart van 2009 is de huidige tuin duidelijk aangegeven.
Zichtlijnen en fasekaarten
Op onderstaande kaart (zie afb. 21) zijn de zichtlijnen ingetekend vanuit villa Sanoer, maar ook de
overige zichtlijnen welke door de gehele tuin gelegen zijn, zoals de zichtlijnen vanuit de
rondwandeling.
De Fasekaarten zijn uitgewerkt in twee soorten. De fasekaart betreffende de aanleg en de fasekaart
betreffende het eigendom.
Bij de fasekaart aanleg (zie afb. 22), zijn er drie perioden aangeduid. Een periode van de gehele aanleg
van het oude gebied, een periode van verval van het huidige plangebied en een periode van de huidige
aanleg.
Bij de fasekaart eigendom (zie afb. 23), zijn de verschillende perioden en gebieden per eigenaar
aangeduid.
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Afb. 21: Kaart met zichtlijnen.

Zichtlijnen vanuit villa Sanoer
Zichtlijnen vanuit oranjerie
Zichtlijnen vanuit rondwandeling
Zichtlijnen historische laan
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Afb. 22: Fasekaart betreffende aanleg.

Periode 1889-1930 totale 7 ha.(periode de Vries), originele aanleg.

Periode 1930-1980 2,3 ha (periode vd Westering en ter Horst), verval.

Periode 1980-heden 2,3ha (periode Best), huidige aanleg.
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Afb. 23: Fasekaart Eigendom.
Periode 1880-1930 Fam.De Vries.
Periode 1930-1972 Fam. Van de Westering.
Periode 1972-1980 Fam. Ter Horst.
Periode 1972-1984 Fam. Van de Westering
Periode 1980/1984-heden de heer R. Best
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Tuinstijl
Gemengde stijl
Lombarts creëerde een tuin in de gemengde stijl, met Italiaans classicistische en architectonische
stijlelementen .
De gemengde stijl ontstond rond 1870 als reactie op de landschapsstijl en hield in een geometrisch
aangelegd deel rondom het huis, terwijl de rest een meer landschappelijke aanleg krijgt of houdt. Voor
dit geometrische deel werd vaak teruggegrepen naar historische vormen in de tuinarchitectuur,
bijvoorbeeld uit de Italiaans en Frans classicistische tuinkunst (Oldenburger-Ebbers, 2000, p. 47).
Zo ontstond een mengvorm van enerzijds formele symmetrie, met zichtassen, Italiaanse vijvers en
ornamenten, en anderzijds vloeiende lijnen, zacht glooiende hellingen, boomgroepen en waterpartijen.
Belangrijke tuinarchitecten in die stijl, die veel invloed hadden in Nederland, waren de Duitser P.J.
Lennée en de Fransman Edouard André, en in Nederland zelf bijvoorbeeld een leerling van André, en
later diens chef de bureau, Hugo Poortman, die onder andere voor Van Aldenburg Bentinck de tuinen
van kasteel Weldam heeft gerenoveerd en beheerd.
De veelvuldige toepassing van trappen, muurtjes en pergola‟s en het veelvuldig gebruik van baksteen
in het ontwerp van Lombarts, refereert aan wat later de Architectonische tuinstijl wordt genoemd.
(Zijlstra, 1986, p. 72) (Oldenburger-Ebbers, 2000, p. 52) Toepassing van een dergelijke mengvorm
was ook in Nederland niet ongebruikelijk in die tijd, (Oldenburger-Ebbers, 2000, p. 53) al was
Lombarts er wel vroeg bij.
De tuinen van andere landgoederen van Nieuw Gelders Arcadië in de buurt zijn veelal ontworpen door
de Zochers, Copijn, Springer, Petzold, De Bazel, Tersteeg (Storms-Smeets, 2009).
Het ontwerp van Lombarts is daarmee uniek voor de omgeving.
Beplanting
In de 19e eeuw was er een groeiende belangstelling voor en aanvoer van exotische plantensoorten.
De gemengde tuinen bevatten in het landschappelijke tuindeel schilderachtige, liefst uitheemse,
monumentale bomen en bijzondere bloeiende heesters.
Voor de invulling van de geometrische delen was de toepassing van bloemen van groot belang. En al
werd voor de stijl op historiserende bronnen teruggegrepen, voor de invulling werden veelal de in de
19e eeuw geliefde bloemen gebruikt, zoals Ageratum, Begonia, Canna, Dahlia, en Salvia. Bijvoorbeeld
in mozaïekperken, die enigszins bol worden gelegd omdat dat een mooier aanzicht geeft en om het
water beter af te laten lopen.
De ruimtewerking, het „dessin‟ en de filosofie van de landschapsstijl kreeg minder aandacht; het werd
meer een decor waartegen de nieuwe bloemenpracht mooi uitkwam.
De beplanting werd steeds belangrijker en ook de kennis en het bezit van 'serres' en oranjerieën. Die
waren immers nodig voor de massaproductie van planten. Zowel op de grote buitenplaatsen voor het
eigen kweekgoed, maar vooral ook voor de aanleg van de grote landschaps- en stadsparken, zoals rond
en in Parijs, waar ook André een grote bijdrage aan heeft geleverd.xl
De ontwerptekeningen van Lombarts geven qua beplanting aanwijzingen voor bijzondere, soms
exotische, bomen en (bloeiende) heestergroepen, en soms wat klimplanten. Vaste of eenjarige
perkplanten worden echter opvallend genoeg niet vermeld.
Navolging van André?
J.A. Lombarts zou een leerling van Edouard André zijn geweest ofwel zou verbonden zijn geweest aan
diens atelier.
In dit onderzoek is echter tot op heden geen nadere informatie hierover gevonden.
Het zou goed kunnen zijn, dat Lombarts zich door André heeft laten inspireren. Diens boek „L‟Art des
Jardins, ..‟ was een standaardwerk in die tijd xli en André was hoofdredacteur van het Belgische blad
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„L‟Illustration horticole‟. Ook reisde hij veel op en neer tussen Nederland, Luxemburg en België, dus
ze zouden elkaar ontmoet kunnen hebbenxlii.
Op pagina 2 van het ontwerp van Lombarts lijkt een klein deel van het noordelijke stuk van de tuin, en
dan met name de laan met Quercus petraea‟ (L5) eindigend bij de ronde vijver (V4), op een afbeelding
in het reeds genoemde boek van André (afbeelding, „Planche‟IV).

Afb.24: Plan IV uit het boek “L’Art des Jardin” van E. André.
Maar waar André hier alleen gebogen paden, in landschappelijke stijl, aangeeft, is er bij Lombarts
veelal sprake van rechte paden en een stervorm, en een paar rondgaande slingerende paden in de
achtertuin. In ieder geval nogal ongebruikelijk in vergelijking met het Franse gebruik in die tijdxliii.
Misschien verklaart dit mede waarom de familie De Vries destijds moeite had het tuinontwerp
uitgevoerd te krijgen. In de omgeving durfde niemand het aanxliv.
Een andere reden kan zijn, dat de gemengde stijl in Nederland later dan elders in Europa aansloeg,
ongeveer vanaf 1899 (Zijlstra, 1986, p. 71).
De lange zichtas en de bijzondere positionering van het hoofdgebouw waren geen vormen zoals André
in zijn eigen ontwerpen toepastexlv.
Ook de nadruk op de bebouwde elementen en het ontbreken van vaste planten is bij André niet
gebruikelijk.
Tenslotte lijkt ook de manier van tekenen anders te zijn dan de voorgeschreven manier waarop de
leerlingen van André (maar ook anderen in die tijd) hun ontwerpen leerden weergeven en
weergavenxlvi.
Invloed Nederlands Indië
Het huis doet sterk denken aan de huizen van oud-Indiëgangers in Den Haag, Arnhem en Wageningen,
maar ook aan modernere Europese huizen op Java. Veel baksteen, vaak wit geschilderd, balustrades,
serres, veranda‟s.
De vraag is hoeveel Indische invloeden er in de tuin zijn verwerkt. Daar wordt, voor zover bekend,
nog maar recentelijk onderzoek naar gedaan.xlvii
De heer Best heeft vanuit zijn persoonlijke achtergrond en kennis van Nederlands-Indië weinig
Indische invloeden herkend in de tuin. Herkenbaar zijn het grote aantal terrassen, dat duidelijk verwijst
naar de Indische gewoonte om veel buiten te verblijven. De strakke aanleg van de lanen in het
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sterrenpatroon herkent hij zeker niet als Indisch, waar veel meer sprake was van een landschappelijke
aanleg.
In de villa ziet de heer Best uitgesproken Indische invloeden, zoals de hoge ramen, openslaande
deuren, balkons, het terras en de veranda.
Onduidelijk is wat Lombarts van de Indische (of Indo-europesexlviii) architectuur wist. Zijn vader is
met een Belgische handelsdelegatie in Indië geweest en zou betrokken zijn met de koloniale handel.xlix
Mogelijk is Johan Lombarts zelf ook in Indië geweest. Mevrouw de Vries was in ieder geval zeer op
hem en zijn ontwerpen gesteld.l Van haar is bekend, dat zij hechtte aan de herinneringen aan Indië en
dat zij althans het huis liet witten om hieraan uiting te geven.li
Invloed Best
Waar een beplantingsschema voor de borders in het ontwerp van Lombarts ontbrak heeft de heer Best
deze naar eigen idee ingevuld, daarbij geïnspireerd naar het werk van Bijhouwer, met als
uitgangspunten: soberheid in kleurgebruik, grote vlakken en weinig soorten. Aldus is een kleine
nieuwe tijdlaag aangebracht.
Conclusie
Gezien het tijdstip van ontwerpen, het stijlgebruik van andere ontwerpers in de buurt, de keuze voor
grote glooiende gazons, boomgroepen en heesters in combinatie met geometrische en bouwkundige
elementen kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een gemengde tuinstijl bij Lombarts,
waaraan hij een geheel eigen invulling gaf.
Er is sprake van een sterke relatie tussen het ontwerp van het huis en het ontwerp voor de tuin en de
bijgebouwen.
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5. Natuur en recreatie
5.1 Natuur
Natuurgebied
Zoals al vermeld onder het hoofdstuk over ruimtelijke ordening en regelgeving, ligt Sanoer ingebed in
een aantal gebieden: de EHS, Natura2000 en de Habitat- en vogelrichtlijngebieden.
Verder vallen Sanoer en de Wageningse Eng binnen de grenzen van het Nationaal Landschap de
Veluwelii.
Aan de oostkant van Wageningen liggen de natuurgebieden Bergrand en Oostereng. De Bergrand
bestaat uit ongeveer 30 ha. loofbos, met eiken, beuken en esdoorns op de steile helling van de
Wageningse Berg. De Oostereng (een landgoed uit 1873, vallend binnen Nieuw Gelders Arcadië)
bestaat uit ruim 600 ha boswachterij, met aansluitend de bosgebieden Quadenoord en Oranje Nassau
Oord, in een stuwwallengebied, doorsneden door beekdalen. Op de hogere delen liggen naaldbossen
en akkers, in de dalen liggen graslanden. Op de overgangen komt loofbos voor en ontspringen beken.
Vooral de beken en de bosranden hebben grote natuurwaarde, met een rijke flora en fauna.
Fauna
Grondgebonden zoogdieren
Volgens verspreidingsgegevens uit de Atlas van Nederlandse Zoogdieren (Broekhuizen, 1992) komen
in de omgeving van het plangebied soorten als egel (Erinaceus europeus), gewone bosspitsmuis
(Sorex araneus), tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus), dwergspitsmuis (Sorex minutus),
huisspitsmuis (Crocidura russula), mol (Talpa europea), vos (Vulpes vulpes), hermelijn (Mustela
erminea), bunzing (Mustela putorius), wezel (Mustela nivalis), ree (Capreolus capreolus), woelrat
(Arvicola terrestris), rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus), veldmuis (Microtus arvalis),
dwergmuis (Micromys minutus), bosmuis (Apodemus sylvaticus), haas (Lepus europeus), konijn
(Oryctolagus cuniculus) en de meer strikt beschermde eekhoorn (Sciurus vulgaris) voor (Bron
gemeente Wageningen).
Vogels
De KNNV-vogelwerkgroep Wageningen e.o. doet veel veldwerk en inventarisatie en houd dit bij in
een nationaal te raadplegen database. Zo worden de gegevens van vogels, zoogdieren, reptielen,
nachtvlinders, planten, libellen, vissen, insecten, mossen, korstmossen, geleedpotigen, dagvlinders,
weekdieren, paddenstoelen en wantsen geregistreerd.
De waarnemingenlijst in dit rapport zijn afkomstig van de website, te raadplegen op het moment dat
dit nodig is bij bijvoorbeeld ingrijpende veranderingen in of op het terrein. De website waarop de
meest recente informatie te raadplegen is heet: www.wageningen.waarneming.nl.
Na een quickscan op deze website is er voor de omgeving de Wageningse Eng, met de zoekfunctie
“zeer zeldzaam” geen score genoteerd.
Een van de studentbewoners, een vogelkenner, heeft op Sanoer appelvinken, goudvinken, kleine bonte
specht en kramvogels gesignaleerd.
Flora & Faunawet
Wat betreft soortbescherming is de Flora- en Faunawet van toepassing. Hierin wordt
onder andere de bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen
dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige
natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd. liii
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Sanoer
De tuin van Sanoer is geen natuurtuin of -park. Door de ontwerpkeuze is het beeld en beleving niet
„natuurlijk‟ maar „gecultiveerd‟ te noemen. Naar de natuurwaarden op Sanoer zelf is dan ook geen
specifiek onderzoek gedaan.
5.2 Recreatie
De Wageningse Eng en omgeving vormt de
achtertuin van veel Wageningers. Het is een
ideaal gebied om te recreëren en wordt veel
gebruikt om te wandelen, hard te lopen of te
fietsen.
Op de Wageningse Eng en Wageningse Berg is
recent het virtuele landgoed Enghendael
opgericht dat ook een wandelroute
(Draouvinpad) heeft uitgezet.
Er zijn veel wandel- en fietsroutes uitgegeven
door IVN Zuidwest Veluwezoom, Mooi
Wageningen, Stichting Wageningse Eng, Agro
Eco Consultancy e.d., waar ook veel toeristen
van buiten de regio gebruik van maken.
Al vanouds is dit een bekend toeristisch gebied.
Zo wandelde ook J.P. Thijsse hier graag.liv
Afb.25: Oostelijk naast Sanoer gelegen bos.
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6. Analyse huidige situatie Sanoer
6.1 Inventarisatie tuin
Algemeen
Het witte huis ligt aan de weg, half verscholen achter de rhododendrons.
Het terrein loopt naar achter en ligt aan weerszijden van een vallei (de voormalige Kleikampselaan).
De basis van de tuin is een sterlanenpatroon met acht lanen.
Er is sprake van een mix van geometrische tuinstijlen met strakke lijnen, zichtassen en vijvers en de
landschapsstijl, met vloeiende lijnen, zacht glooiende hellingen en boomgroepen.
Het zuidelijke deel heeft aan de westzijde van de villa een gevarieerde zichtas, uitzicht biedend over
een grote klassieke Italiaanse vijver, tussen oude rhododendrons door, over een pleintje met beeld tot
over de moestuin heen naar een trap met toegangshek. Met kleine slingerende paden door gemengd
bos, een hoge taxushaag en klassieke beelden, heeft dit gedeelte een intieme en rustige sfeer.
Het deel aan de noordzijde heeft met zijn zacht glooiende hellingen, groene gazons en heestergroepen
een groot ruimtelijk effect.
Er is nog altijd een combinatie van woonfunctie, nut en ontspanning.
Onderdelen
Lanen, paden en zichtlijnen
De lanen bestaan uit een stervormig lanenstelsel die elkaar kruisen op de Kleikampselaan in een
achtsprong. Deze lanen vormen de grote zichtlijnen door de tuin. Op de ontwerptekening worden de
lanen aangeduid met L3, L4, L5, L6 en L7.
Twee lanen vormen de grootste zichtlijnen door de gehele tuin.
De laan L5 is de hoofdlaan.
Vanuit de hoofdentree loopt deze laan westelijk
langs het huis helemaal door tot achter in de
tuin in noord noordwestelijke richting, tot aan
waar de oranjerie zou hebben gelegen.
Staand op het kruispunt in de tuin wordt zowel
in westelijke als ook in oostelijke richting
uitzicht geboden over de tweede grote zichtlijn
door de tuin, de Kleikampselaan ofwel laan L7,
die haaks staat op de laan L5. Vroeger liep
deze zichtlijn in westelijke richting door over
de roggevelden en verder. Tegenwoordig
worden de lanen enigszins begrensd door de
omwalling van de tuin.
Vanuit het huis is een grote zichtlijn over de
Italiaanse vijver in westelijke richting door een
laan, L1 genaamd. Vanuit een pleintje aan het
Afb.26: Laan L6 vanuit terras 6.
einde van de laan L1 in oostelijke richting
kijkend is laan L2 en L3 zichtbaar. Laan L2 gaat aan het einde van de zichtlijn over in een kronkelend
wandelpad welke uitkomt op de hoofdentree. Laan L3 loopt door het bos, tot aan het kruispunt, in
noordoostelijke richting. Vanuit het „kruispunt‟ op de Kleikampselaan, loopt deze laan L3 door tot aan
het terras welke in de noordoostelijke hoek van de tuin is gelegen.
De kronkelende paden in de tuin contrasteren sterk met dit strakke lanenstelsel.
Aan de ene kant wordt de tuin door deze lanen in vakken verdeeld, maar door de afwisseling met
kronkelende paden wordt de tuin toegankelijker. Vanuit deze paden ontstaan zichtlijnen, die alleen
tijdens een rondwandeling te zien zijn en die maken de beleving compleet.
Deze gehele paden- en lanenstructuur vormt dan ook een samenhangend geheel.
De gebruikte halfverhardingsmaterialen op de paden en lanen laten momenteel te wensen over.
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Glooiingen en omwalling
De gehele tuin bestaat uit een zacht glooiend landschap. Het reliëf is helemaal hersteld volgens de
hoogtematen (met hoogtes tot 4.2 en 5.3 meter) zoals die op de ontwerptekening van J.A. Lombarts
staan aangeduid.
De omwalling van de tuin aan westelijke en aan noordoostelijke zijde is gedeeltelijk ontstaan uit
noodzaak, maar zeker ook omdat het zo door Lombarts reeds ontworpen was. Het aangebrachte
hoogteverschil moest namelijk opgevangen worden door die omwalling. Tevens zorgde die ervoor dat
het geheel een besloten uitstraling kreeg. Vroeger waren er zichtlijnen, die door deze omwalling heen
naar het verder gelegen land doorliepen, door de roggevelden die daar destijds op advies van J. Thijsse
waren aangelegd, zodat mevrouw de Vries vanuit haar atelier er doorheen kon wandelen.lv
Maar omdat de omliggende percelen nu geen eigendom meer zijn, en de roggevelden nu gemeentelijke
sportvelden zijn, loopt de omwalling als een geheel door, met een hoogopgaande bomen- en
heesterrand (gemeentelijk groen).
Glooiingen en omwalling zijn in één geheel verweven. Dit resulteert enerzijds in een beleving van een
groots en wijds landschap met een on-Hollandse dimensie door de hoogteverschillen, waardoor niet
meteen zichtbaar is, waar het pad naar toe voert, en anderzijds in een besloten en begrensde tuin, waar
uitzichten naar buiten worden ontnomen door een aaneengesloten omwalling.
Vijvers
Westelijk van het huis is een grote Italiaanse
vijver gelegen, in een lager, verzonken deel
van de tuin, met als coulisse werking in de
achtergrond grote, oude rhododendrons. Vanaf
het bordes (gelegen naast de hoofdlaan L5)
loopt een lange gevarieerde zichtas over de
vijver heen, tussen de genoemde
rhododendrons door, via het beeld van Diana,
over de moestuin heen naar een gemetselde
trap met een ijzeren toegangspoort.
De trappen naast de vijver voeren naar beneden
over een klinkerpad om de vijver heen, en ook
naar een klein terras. Een romantische plek in
het bos.
Afb.27: Italiaanse vijver bij villa.

Achter in de tuin, aan het einde van laan L5 en voor de
oranjerie op de ontwerptekening, ligt een ronde
gemetselde vijver, omgeven door een bestraat
klinkerpad en met een achtergrond van een gemetselde
muur. In deze vijver staat een fontein, die, aan het einde
van een grote zichtlijn, levendigheid creëert door een
waterspel.

Afb.28: Ronde vijver aan einde van hoofdlaan.
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Terrassen en pleintjes
De terrassen en pleintjes zijn allen uitgevoerd met oude gebakken
klinkers in waalformaat. In enkele terrassen zijn decoratieve
versieringen aangebracht. Zeer opvallend is het Maltezer kruis dat in de
bestrating van het pleintje aan het einde van laan L1 (de laan die vanuit
het huis in westelijke richting de zichtlijn vormt) is aangebracht.
Voorzien van passend tuinmeubilair zijn het tevens geschikte
rustplaatsen tijdens een rondwandeling, en voor ieder moment van de
dag.
Afb.29: Maltezer kruis.
Moestuin en taxushaag
In het westelijke deel van de tuin is, geheel afgeschermd van de rest van de tuin, de moestuin gelegen.
In de moestuin worden fruit en groenten op zeer kleine schaal gekweekt voor eigen gebruik. Tevens
staan er snijbloemen en „reserve‟ planten van de tuin. Aan het einde van de moestuin staat een
functioneel opbergschuurtje en er is een zitje gecreëerd.
Ook zijn in de moestuin ruimten gecreëerd waar beelden staan.
Themabeelden van een rijke oogst, Pomona, de godin van de
boomvruchten, en Ceres, de godin van de landbouw, vinden hier
hun plaats.
De moestuin wordt omzoomd door hoge taxushagen, die de
beslotenheid van de moestuin benadrukken en die op enkele
plaatsen als een nis zijn vormgegeven om een beeld of ornament te
omvatten; een plek van bezinning omringd door een groene levende
wand, een besloten deel in het grote geheel.

Afb.30: Beeld van Pomona.

De moestuin wordt voor maar 20% gebruikt, de rest van de
moestuin ligt braak.

Bleekveld en taxushaag
Links van het kruispunt, noordelijk van de Kleikampselaan, ligt het bleekveld. Vroeger was dit
bedoeld voor het bleken van de was. Tegenwoordig wordt het gebruikt voor het drogen van de was aan
waslijnen die er hangen, onzichtbaar voor de bezoeker omdat het bleekveld wordt omzoomd door
hoge taxushagen die strategisch geplaatst zijn en inkijk onmogelijk maken: een functionele plek
weggewerkt in de totale tuinaanleg.
Beplanting
Een inventarisatie van de huidige beplanting en bomen is opgenomen in bijlage 6.
In het voorste deel van de tuin, zuidelijk van de
Kleikampselaan, staan nog bomen met een
ouderdom van voor het begin van het Sanoer
tijdperk: oude eikenbomen zoals die in het loofbos
hebben gestaan in de 19e eeuw.
Tevens zijn er nog bomen en heesters die qua leeftijd
overeenkomen met de periode van de vermoedelijke
aanleg van de tuin(1889-1915): de Douglas sparren
bij de villa en de rhododendrons westelijk van de
villa, bij de Italiaanse vijver.

Afb.31: Westelijk van villa gelegen bos.

De huidige beplanting van houtige gewassen, door
de gehele tuin, is een mengeling van enkele oude
overgebleven heesters en bomen, mogelijk daterend
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van de eerste aanlegperiode, gecombineerd met nieuwe aanplant, die is aangebracht door de heer
Best. Bij de keuze van de beplanting is bewust rekening gehouden met het ontwerp.
Alle beplanting van houtige gewassen zoals door J.A. Lombarts beschreven in het ontwerp, komt voor
in de huidige tuin, aangevuld met andere heesters. Deze bijgevoegde heestersoorten zijn allen
historisch verantwoord, oftewel passend in de periode rond 1900 en deze heestersoorten passen binnen
het oorspronkelijke beplantingsplan. Alle lanen zijn aangeplant volgens het ontwerp van Lombarts.
De beplanting in de borders bestaat uit
grote vlakken van Geranium, Nepeta,
Asters, Lavendel en Sedum, met een
hoofdrol voor de kleur groen, en daarnaast
vooral blauw.
Zoals eerder vermeld staan vaste of
eenjarige planten niet vermeld in het
ontwerp, evenmin als stinzenplanten.
Daarom heeft de heer Best voor een eigen
invulling gekozen, hierbij geïnspireerd door
beplantingsvormen en ideeën van J.T.P.
Bijhouwer. Namelijk hoe groter de ruimte
hoe groter de vlakken, soberheid in de
hoeveelheid species en kleurgebruik, en
blauw voor de ruimtelijke werkinglvi.
De toegepaste vaste planten zijn wel
Afb. 32: Heesters en vaste planten op Sanoer.
historisch verantwoord te noemen, maar in
een eigentijdse toepassing. Omdat deze vaste planten allen in vergelijkbare perioden op hun best
uitzien, zijn er ook jaargetijden waarin deze beplanting weinig toegevoegde waarde heeft.
Door een doordachte toepassing van de algehele beplantingen ontstaat een historisch beplantingsbeeld,
alsof de tuin al meer dan 100 jaar bestaat, hoewel de meeste beplanting niet ouder dan dertig jaren is.
Gazons
Door de gehele tuin liggen grote groene gazons, uitgevoerd conform de ontwerptekening, die het
ruimtelijke effect van de glooiingen extra versterken. Weliswaar voorzien van een matig beheer, maar
desondanks wordt het gewenste effect van het ontwerp bereikt.
Bebouwing
Van de bebouwing, zoals op de ontwerptekening door Lombarts ingetekend, is momenteel niet meer
aanwezig dan de Villa zelf. Het Koetshuis, de Oranjerie/tuinhuis en het Atelier zijn niet aanwezig. Wel
is er een opbergschuurtje op de plek van het Atelier en een tweede schuurtje/houthok op de plaats van
het Koetshuis.
Door het ontbreken van een deel van de bebouwing is de tuin nog incompleet, in vergelijking met de
bedoeling van de ontwerper. Vooral het achterste deel van de tuin verkrijgt hierdoor een relatief
eentonig beeld van voornamelijk gras en beplanting.
Ornamenten
De ornamenten vanuit de ontwerptekening zijn bijna allen aanwezig in de
huidige aanleg. De muurtjes, de beelden, zuilen met kapitelen, potten,
vazen en trappen bevinden zich op de door Lombarts aangeduide plaatsen.
Alleen de toegangspoorten aan de Geertjesweg ontbreken, als ook de
toegangspoort aan de westelijke zijde van de Kleikampselaan, aangezien
dit deel niet meer in het huidige grondgebied valt.

Afb.33: Gemini.
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6.2 Onderhoud
De huidige tuin wordt van matig beheer voorzien; alleen het hoognodige onderhoud wordt uitgevoerd.
Er is een tuinman, die de taxushagen snoeit. Het gras wordt gemaaid door de boswachterij van de
Buunderkamp.
6.3 Gebruik
De tuin is op afspraak te bezoeken. Er komen de laatste jaren zo‟n 300 bezoekers per jaar.
Door de studentbewoners wordt de tuin voor feestjes en barbecues gebruikt, waarbij het weer netjes
wordt achtergelaten, onder het wakend oog van de heer Best.
Samen met hem worden er ook reünies van oud bewoners en studenten georganiseerd, is er „s winters
een ontvangst met een zigeunerband van het corps en is er de jaarlijkse koloniale rijsttafel in de tuin
met ruim 150 gasten. Een traditie uit het huis geboren, naar aanleiding van de verhalen van de heer
Best over thuis, vroeger in Indonesië.
Ook de moestuin is voor eigen gebruik door de bewoners.
6.4 Bedreigingen en kansen
Bedreigingen
Beheer en onderhoud van cultureel „rood en groen‟ erfgoed is zeer kostbaar en vaak moeilijk op te
brengen, ook niet met toegangsgelden. Zowel voor de benodigde subsidies als voor het vereiste
kwaliteitsniveau zijn gespecialiseerde kennis en vaardigheden nodig, die (nog) niet altijd voor handen
zijn.
Verder is er de druk van de verstedelijking, de verrommeling en de verscheidenheid aan regelgeving.
Kansen
Ruimtelijke kwaliteiten bieden echter ook kansen. Aan eigenaren om hun eigendommen financieel
rendabeler te maken en aan gemeenten en provincies om die kwaliteiten te benutten en versterken.
Dit geldt zeker ook voor de landgoederenzone van de Veluwezoom. (Storms-Smeets, 2009, pp. 23,24)
De Stichting Villa Sanoer in oprichting kan de kwaliteiten van deze buitenplaats nog beter benutten in
die samenhang, en met de aspiraties die er zijn bij diverse instanties en overheden.
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7. Visies eigenaar en betrokken beherende organisaties, overheden
Er zijn nogal wat betrokken partijen en gebiedsbeheerders in de landgoederenzone, die direct of
indirect raken aan de toekomstmogelijkheden voor Sanoer.
Daarom zijn de visies van de belangrijkste betrokken partijen verkend.
Huidige eigenaar
De heer Best wil de buitenplaats Sanoer voor de toekomst in stand houden. Hij is daartoe voornemens
Sanoer onder te brengen in een particuliere stichting. De stichting heeft als doel het behoud en de
verdere restauratie van huis en tuin en het behoud van de huidige functie van Sanoer: huisvesting van
studenten en het zijn van een basis voor het studentengezelschap “Tire Haut”/Burlenburgh.
De heer Best legateert uit zijn nalatenschap aan de stichting fondsen voor de instandhouding en het
beheer van het huis en de tuin. Verder zal de stichting aanvullende fondsen dienen te werven.
Bij de keuze voor een particuliere stichting is doorslaggevend geweest, dat een vorm nodig was die
voortzetting van de huidige situatie waarborgde. Andere, breder georiënteerde stichtingen op het vlak
van erfgoedbehoud (zoals het Gelders Landschap) leken hieraan niet te kunnen voldoen.
Voor de tuin streeft de heer Best naar:
1. herbouw van de oranjerie. Dit heeft prioriteit boven herbouw van de andere bijgebouwen omdat in
de oranjerie de samenhang van de gebouwen met de tuin het sterkst tot uiting komt. De oranjerie
zou beperkt benut kunnen worden voor studentenhuisvesting en daarnaast kunnen worden
geëxploiteerd als logement voor oud-studenten.
2. herbouw van het koetshuis. Het koetshuis zou kunnen worden benut voor studentenhuisvesting.
3. herbouw van de schuur bij de moestuin.
Openstelling van de tuin zou uitsluitend op aanvraag moeten plaatsvinden. De heer Best vreest dat
bredere openstelling te gauw leidt tot schade aan de tuin (vernielingen). Hij wil een gids schrijven,
opdat de studenten de rondleidingen kunnen verzorgen.
De moestuin zou benut moeten worden door de studenten.
Gelders Genootschap
Mede door de stedenbouwkundige opgave van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen komt de groene
ruimte onder druk te staan. Daarom heeft het Gelders Genootschap samen met de gemeentes in de
regio besloten de beeldbepalende kwaliteiten van de landgoederenzone op de zuid-Veluwe in beeld te
brengen om te dienen als inspiratiebron voor de toekomst.
Het Gelders Genootschap ziet Sanoer als een waardevol onderdeel van deze landgoederenzone. De
buitenplaats heeft een eigen cultuurhistorische waarde als ook door haar ligging in het Eng gebied een
grote (ensemble) waarde voor de omgeving en de stad.lvii
Provincie Gelderland
De Provincie geeft aan dat de Veluwezoom door haar strategische ligging in de loop van de 19e eeuw
ontwikkelde tot een luxe woongebied, dat door zijn schoonheid en vredigheid wel Gelders Arcadië
werd genoemd. De landgoederen bieden een goede mogelijkheid voor recreatie en dienen als
“Stepping Stones” voor flora en fauna. De provincie erkent ook, dat de stedelijke ontwikkeling niet
alleen inspeelt op de kwaliteiten, maar ze ook kan bedreigen. Verder signaleert de provincie, dat
eigenaren van landgoederen en buitenplaatsen moeite hebben de oude grandeur te bewaren.
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Ze concludeert dat de Veluwezoom door zijn hoogteverschillen en landschappelijke diversiteit een
aantrekkelijk woongebied is en een fraaie plek om te recreëren.
Als streefbeeld geeft zij aan dat de Veluwezoom ook in 2016 nog steeds of weer zichtbaar gemaakte
bewoningssporen uit prehistorie en middeleeuwen bevat, alsook monumentale kastelen, landhuizen,
villaparken, tuindorpen, etc. Daarom zoekt de provincie samen met gemeenten, landgoedeigenaren en
het Gelders Genootschap naar nieuwe wegen om instandhouding en ontwikkeling van de kwaliteiten
te bevorderen. In de landgoederenzone van Rheden gaat het om het vinden van bronnen voor beheer,
in de gehele Veluwezoom om de cultuurhistorische kwaliteiten te integreren bij ruimtelijke
ontwikkeling. Door zo samen te werken wordt de Veluwezoom een Nieuw Gelders Arcadie.lviii
Geldersch Landschap Geldersche Kasteelen.
Geldersch Landschap Geldersche Kasteelen (GLGK) heeft geen visie op bezittingen van derden. Wel
bestaat er groot respect voor het werk van de heer Best. Zijn persoonlijke inzet vormt daarbij een
essentiële en onmisbare factor. De door hem voor de toekomst gekozen constructie is zeer praktisch.
Hierin lijkt voor GLGK geen rol weggelegd. Waar het het feitelijke beheer betreft, heeft de organisatie
weinig speling om buiten de eigen terreinen activiteiten te ontplooien, zelfs wanneer deze zouden
worden vergoed. De ligging van Sanoer ten opzichte van de terreinen van GLGK speelt daarbij
eveneens een rol.
GLGK kan zich voorstellen dat wanneer voldoende deskundigheid voor het beheer en de
instandhouding van Sanoer niet voorhanden zou zijn, inhoudelijke ondersteuning gewenst is. Daarvoor
kan op collegiale basis contact worden onderhouden met GLGK. In dit stadium lijkt een verder gaande
toezegging niet te rechtvaardigen.lix
Gemeente Arnhem
Arnhem heeft uitgestrekte bossen en heidevelden aan de bovenkant van de stad, vruchtbare uitwaarden
aan de zuidzijde van de rivier en parken, landgoederen en verrassende openbare tuinen in de stad zelf.
In 2008 heeft zij de prijs gewonnen voor de groenste stad van Nederland en is nu ook de 'groenste stad
van Europa'.
De gemeente Arnhem is van mening dat de levende geschiedenis van de groene monumenten
voortdurend onderhoud en zorg nodig heeft, maar dat dit inzicht nog niet overal is doorgedrongen. Om
dat besef aan te wakkeren, is in oktober 1999 in Arnhem een symposium gehouden, op initiatief van
de Gemeente Arnhem, waar de Verklaring van Arnhem is aangenomen.
In de Verklaring van Arnhem wordt de bezorgdheid over het behoud van cultuurhistorische
groenstructuren uitgesproken, en worden overheden opgeroepen hier meer prioriteit aan te geven en
middelen voor vrij te maken.lx
Gemeente Wageningen
De gemeente Wageningen heeft met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen of ontwerpopgaven
rondom Sanoer geen visie ontwikkeld. Reden is het feit dat de buitenplaats geen beschermde
monumentenstatus heeft. Wel wordt het van cultuurhistorisch belang geacht en daar wordt op
toegezien als er vanwege bestemmingsplannen wijzigingen komen. Ook worden in het licht van
“Nieuw Gelders Arcadië” eventuele aanvragen afgehandeld. Er wordt rekening gehouden met de
cultuurhistorische waarde als nieuwe ontwerpopgaven het landgoed bedreigen. Dan is een zorgvuldige
inpassing een voorwaarde.lxi
Stichting Wageningse Eng.
Ook op de Wageningse Eng is de druk van de verstedelijking voelbaar. Daarom was er al in 2006 een
Belvedere/Belvoirproject lxii gestart, wat onlangs is uitgemond in de oprichting van de Stichting
“Wageningse Eng: doelstelling van de stichting is het bevorderen van het behoud en waar mogelijk
versterken van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Eng alsook het
ontwikkelen en faciliteren van nieuwe, duurzame gebruiksvormen op en voor de Eng.
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Het college van B&W van de Gemeente Wageningen heeft het rapport over de nieuwe
gebiedsorganisatie en de adviezen volledig overgenomen.lxiii
Als uitvloeisel van genoemd Belvedèreproject is recent tevens het „virtuele‟ Wijn- en Zorglandgoed
Enghendael opgericht. Het beslaat een gebied van ca. 300 ha en omvat de Wageningse Eng en de
overgang naar de Gelderse Vallei. Onder het Belvedere motto „Behoud door ontwikkeling‟ wil het
nieuwe landgoed als goed rentmeester, mede middels nieuwe impulsen, dit mooie Wageningse
buitengebied behouden en de band versterken tussen mens, natuur en landschap en de zorg van de stad
voor het ommeland.lxiv
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8. Tuinhistorische waardering
Op basis van de gegevens uit het tuinhistorisch onderzoek is een waardering opgesteld.

8.1 Architectuurhistorische waarde
Het betreft een tuin naar een als enige bekend zijnd ontwerp van J.A. Lombarts. Het ontwerp en de
tuin zijn als zodanig historisch uniek.
Het ontwerp en de tuin weerspiegelen de stijl en denkbeelden van de gemengde stijl, zoals die
door André en tijdgenoten werd gerealiseerd, kenmerkend voor het tweede deel 19e eeuw, met
historiserende componenten, een menging van Franse, Engelse en Italiaanse stijlen van tuinaanleg
en architectonische stijlelementen.
De tuin is daarmee van (tuin)architectuurhistorische waarde.

8.2 Cultuurhistorische waarde
Sanoer is met haar ontstaansgeschiedenis en datering een voorbeeld van de inrichting van
buitenplaatsen in de landgoederenzone op de zuid Veluwe door oud-Indiëgangers in het laatste
deel van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw.
Het huis maakt sedert 1947 als pension en studentenhuis en als vestiging van het
studentengezelschap “Tire Haut”, onderdeel van de W.S.V. Ceres, deel uit van de lokale en
universitaire geschiedenis van Wageningen.
De tuin maakt door haar ligging en gebruikmaking in het ontwerp van de Kleikampse laan (een
transportroute naar de steenfabrieken in Renkum), Geertjesweg (een voormalige schapendrift) en
(voorheen) de Wiltgraeff (een wildwal) een deel van de plaatselijke historie zichtbaar.
De buitenplaats Sanoer is hiermee van cultuurhistorische waarde.

8.3 Ensemble waarde
Huis en tuin vormen een geheel en zijn daarmee onderling voor elkaar van waarde.
Huis en tuin vormen een kenmerkend beeld van een laat 19e-eeuwse/begin 20e-eeuwse
buitenplaatsaanleg.
Huis en tuin vormen door hun ligging een kenmerkend en nog zichtbaar onderdeel van de
Gelderse landgoederenzone.
Huis en tuin vormen in hun situatie een afgesloten eenheid tussen De Eng en het bos. Het heeft
daarmee een introvert karakter en vormt een verrassende enclave die op zich staat.
Door haar positionering tegen de bosrand en gebruikmaking van het aanwezige reliëf heeft de tuin
een bijzondere belevingswaarde.
In de positionering van Sanoer tussen De Eng en de bosrand is de historische relatie tussen de stad
en het buitengebied, in de vorm van de overgang van stad naar landbouwgrond (de Eng) naar
landgoederenzone (Sanoer en De Dorskamp) naar ongecultiveerd land (bos) als enige rond
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Wageningen, nog zichtbaar en te beleven. Aan de andere stadszijden (Nude en Wageningen NW)
is zo een overgang verloren gegaan. De kenmerkende ligging van de landgoederen, op de
scheiding van en aldus een schakel vormend tussen cultuur- en natuurgebied en halverwege een
hoogteverschil, is nog te beleven. De Eng, de bosrand en Sanoer zijn, hoewel op zich staande
delen met een eigen waarde, daarmee ook van betekenis voor elkanders waarde.
Huis en tuin hebben ensemblewaarde naar elkaar. Sanoer als buitenplaats heeft ensemblewaarde naar
haar omgeving en de stad.

8.4 Gaafheid/authenticiteit
De huidige tuin is een nauwgezette uitvoering van een mogelijk eerder volledig aangelegde tuin
conform het ontwerp van Lombarts.
Onderzoek heeft tot op heden beperkt en uitsluitend secundair bewijs, documentatie of aanwijzing
opgeleverd die de historische authenticiteit van het ontwerp of de ontwerper staaft.
Onderzoek heeft tot op heden een beperkt bewijs opgeleverd van aanwezigheid van de tuin voor
1980 (de historische authenticiteit).
In de tuin zijn of waren, aldus de huidige eigenaar, een beperkt aantal originele oude componenten
aanwezig die hierop nog wijzen: de gevonden oude vijverelementen (metselwerk), het fundament
van de poort naar de moestuin (metselwerk), de oude rhododendrons bij de vijver en resten van
geel zand op de locatie van het koetshuis.
De topografische kaarten tonen pas (en uitsluitend) de aanwezigheid van bijgebouwen in 1958 en
1966.
De beschikbare documentatie is veelal indirect, gebaseerd op herinneringen van en aantekeningen
door de huidige eigenaar en slechts matig of niet te verifiëren aan de hand van originele
brondocumenten.
De tuin is een getrouwe uitvoering van de ontwerptekening voor het deel dat de huidige
oppervlakte vormt (2,3 ha). De in het ontwerp aangegeven uitloop op de roggevelden is niet meer
in bezit van de eigenaar, in gebruik voor andere doeleinden en derhalve niet gereconstrueerd. Het
ontwerp is gerealiseerd, behoudens de bijgebouwen.
De tuin is nauwgezet naar het ontwerp en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd. Op een aantal
punten is de detailinvulling en esthetiek te verbeteren (padbedekking, borderinrichting).
Het ontwerp vertoont een sterke samenhang tussen bebouwing en tuin. De bijgebouwen zijn niet
(meer) aanwezig.
De basis en structuur voor een complete, eind 19e-eeuwse buitenplaats, met alle elementen, zijn
aanwezig. Echter, door het matig of onvolledig benutten van de moestuin, het ontbreken van de
originele bijgebouwen, de uitvoering van de huidige bijgebouwen (fietsenhok) en de onaffe aanleg
op de plaats van de oranjerie is de beleving van een dergelijke buitenplaats incompleet.
Geconcludeerd moet worden dat sprake is van een kwalitatief hoogwaardige tuin naar een kopie van
een ontwerp toegeschreven aan J.A. Lombarts, gerealiseerd sinds 1980 door de huidige eigenaar, de
heer R. Best.
De tuin biedt samen met het huis de structuur voor een complete buitenplaats, representatief, edoch
incompleet, voor de late 19e eeuw/vroege 20e eeuw.
Onderzoek heeft tot op heden beperkt bewijs, documentatie of aanwijzing opgeleverd die de
aanwezigheid van de tuin voor 1980 verifieert (de historische authenticiteit).
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8.5 Natuurwaarde
De tuin van Sanoer vormt als groene enclave een “stepping stone” tussen de stedelijke omgeving
en de bossen.
De tuin maakt onderdeel uit van het nationale landschap Veluwe.
De tuin herbergt een aantal meer dan 100 jaar oude eiken, overgebleven uit bossen voor aanleg
van de tuin.
De tuin heeft natuurwaarde.
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9. Toekomst: visie
Het tuinhistorisch onderzoek en de daarop gebaseerde waardering vormen de basis voor de visie voor
de toekomst van de tuin van Sanoer.
De buitenplaats Sanoer (huis en tuin) is door haar ligging, vormgeving en geschiedenis van
cultuurhistorische waarde voor de stad Wageningen, het gebied De Eng en de Gelderse
landgoederenzone (op de zuid Veluwe).
De buitenplaats Sanoer heeft door haar vorm en positionering ensemble waarde voor haar
omgeving (de aangrenzende Eng en het bosgebied en de stad). De villa en de tuin hebben
ensemblewaarde naar elkaar.
De tuin is door haar ligging en als stepping stone van belang voor de natuurwaarde van de
omgeving.
De tuin is door haar ontwerp in de voor de laat 19e-eeuw kenmerkende gemengde, historiserende
stijl en als mogelijk enig resultaat van de ontwerper Lombarts van (tuin-) architectuurhistorische
waarde.
De buitenplaats Sanoer geeft met haar geschiedenis, haar huidige vorm en aanleg en haar
positionering (als verrassende enclave) tussen De Eng en de bosrand extra recreatieve waarde en
mogelijkheden aan in het gebied.
Op Sanoer ligt een kwalitatief hoogwaardige tuin, qua uitvoering en beleving passend voor een
buitenplaats in de landgoederenzone rond Arnhem /de zuid-Veluwe.
Dit pleit voor instandhouding.
De huidige tuin is een getrouwe uitvoering van een ontwerp toegeschreven aan Lombarts,
gedateerd 1887. De villa is voor 1914 gebouwd. Huis en tuin zijn aangelegd in de periode tussen
ca. 1890 en 1920.
Huis en tuin weerspiegelen een stijl kenmerkend voor de periode rond 1900.
Huis en tuin representeren de ontwikkelingsgeschiedenis van buitenplaatsen in het laatste deel van
de 19e-eeuw, mede in relatie tot Nederlands Indië.
Huis en tuin weerspiegelen in vorm, uitvoering en beleving het beeld van een laat 19e-eeuwse/
vroeg 20e-eeuwse buitenplaats, kenmerkend voor die tijd en op die plaats.
Dit pleit voor instandhouding, vervolmaking en zo nodig verbetering van de tuin opdat deze
representatief is voor de periode 1890 – 1920, waarin de Europese gemengde stijl samen met de
Indische invloeden beiden naar voren komen en meer zichtbaar worden.
De tuin is een getrouwe uitvoering van een ontwerp toegeschreven aan Lombarts, gedateerd 1887.
De in het ontwerp opgenomen, en vermoedelijk (deels) aanwezig geweest zijnde, bijgebouwen
passen in het ontwerp, zijn stijlconform en verrijken de uitstraling en beleving van het ontwerp, de
tuin en het geheel van de buitenplaats.
De bijgebouwen zijn niet (meer) aanwezig. De tuin is daarmee incompleet.
Dit pleit voor vervolmaking van de tuin en de buitenplaats door bouw/herbouw van de bijgebouwen
conform het ontwerp.
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Herbouw dan wel bouw van de bijgebouwen biedt mogelijkheden voor exploitatie ten behoeve
van de instandhouding van de buitenplaats, zonder dat de primaire functie van het huis hieronder
lijdt.
De locatie van de bijgebouwen in het ontwerp maakt dat exploitatie mogelijk is zonder dat de
primaire functie van het huis hieronder lijdt.
Exploitatie van de bijgebouwen dient zodanig te worden ingericht dat het beeld en de sfeer van de
buitenplaats in stand blijft.
Dit pleit voor herbouw/bouw van de bijgebouwen conform het ontwerp van Lombarts en een passende
exploitatievoering ervan.
De aanwending van publieke middelen maakt dat publieke openstelling van de tuin
gerechtvaardigd is.
Sanoer heeft als buitenplaats, haar tuin en positie tussen de Eng en de bosrand recreatieve
waarde/mogelijkheden.
Publieke openstelling van de tuin versterkt de recreatieve meerwaarde van Sanoer voor de
buitenplaats zelf, voor de gemeente Wageningen en voor de provincie.
Door de structuur van de tuin is publieke openstelling eenvoudig te realiseren zonder dat dit ten
nadele komt van de primaire functie van het huis.
Publieke openstelling moet passen in de sfeer en het beeld van de buitenplaats.
Publieke openstelling mag geen nadelige effecten hebben.
Dit pleit voor een vorm van openstelling van Sanoer, passend binnen de sfeer en functie van de
buitenplaats.
Huis en tuin behoren (als een ensemble) bij elkaar.
De functie van het huis is van invloed op de beleving van de buitenplaats als geheel.
De primaire functie van het huis dient zodanig te zijn, dat dit past binnen de beleving en het
functioneren van huis en tuin als geheel, elkaar versterkt, de toekomst waarborgt en niet negatief
beïnvloed. In zo verre de primaire functie van het huis nadelige gevolgen zou hebben voor het
beheer en de instandhouding van de tuin en de sfeer van de buitenplaats, zijn expliciete
beschermende maatregelen nodig.
Dit pleit voor instandhouding van huidige woonfunctie van het huis.
De huidige eigenaar wil de continuïteit van de buitenplaats voor de toekomst waarborgen.
De eigenaar wil dat de huidige (primaire) functie van het huis voor studentenhuisvesting indachtig
de tradities ontstaan sedert 1947 in de toekomst wordt gehandhaafd.
De eigenaar wil de huidige vorm van de buitenplaats (huis en tuin) in de toekomst in stand
houden.
Dit pleit voor onderbrenging van Sanoer in een stichting, hetzij zelfstandig, hetzij als onderdeel van
een groter geheel onder nadrukkelijke, specifieke voorwaarden ter waarborging van de specifieke
wensen van de huidige eigenaar voor Sanoer.
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10. Streefbeelden korte, middellange en lange termijn
10.1

Algemeen

Villa Sanoer is op de middenlange termijn en in de eindsituatie weer een complete buitenplaats, zoals
gebruikelijk eind 19e eeuw en zoals zeer waarschijnlijk bedoeld door de oorspronkelijke eigenaar en
de ontwerper.
De tuin vormt een 19e-eeuwse parkachtige eenheid, met sterke contouren van hoogopgaande lanen en
boomgroepen, een helder lijnenspel van lanen- en padenstructuur, afgewisseld met grote groene
gazons. Zij biedt een belevenis van ruimte en verhoudingen, afwisseling van open en gesloten delen,
met een spel van licht en donker, spiegelende waterpartijen en een gevarieerde en dynamische
beplanting van (monumentale) bomen, heesters, vaste planten en stinzenbeplanting.
Daarnaast is en blijft Sanoer een van de beeldbepalers van het oostelijk buitengebied van Wageningen
en draagt zij bij aan de levendigheid en de identiteit van het gebied.
Ook speelt zij straks in die, dan complete hoedanigheid een volwaardige rol in de landgoederenzone
„Nieuw Gelders Arcadië‟.
Uitgangspunt voor de beheervisie en de streefbeelden is behoud, duurzame instandhouding en herstel
van de cultuur- en tuinhistorische waarde van de tuin, met de bijbehorende stijlkenmerken en functies.
Hierbij staat de cultuur- en tuinhistorische waarde voorop en worden de natuur- en recreatieve
waarden daar in meegenomen.
Aansluitende op de geschiedenis en traditie van Sanoer worden de functies van het huis gecontinueerd,
zodanig dat huis en tuin als een geheel functioneren en elkaar versterken in lijn met ontstane tradities.
10.2

Streefbeeld korte termijn (0 – 3 jaar)
De tuin is optimaal in stand gehouden, verzorgd en beheerd.
De bedekking van de hoofdpaden is zoals die in periode van 1890 – 1920 zou zijn: verhard met
lokaal grind en aldus een contrast biedend met het groene gras en het witte huis. De slingerende
wandelpaden zijn verhard en afgestrooid met lokaal zand, passend bij de kleur van de
hoofdpaden.
De laan L4 is een evenwichtige laan van berken, zoals bedoeld in het ontwerp van Lombarts.
De moestuin is ingericht conform het ontwerp van Lombarts en passend voor de periode van
1890 tot 1920. De tuin wordt volledig benut voor de productie van groenten, fruit en
(snij)bloemen. De opbrengst wordt gebruikt door de bewoners van het huis en om die reden
wordt, in afwijking van de in de visie genoemde streefperiode, een modern, productief sortiment
gebruikt. (bijlage 7).
Door gebruik van meer variatie in kleur en vorm in de beplanting van de borders is een
dynamischer en levendiger effect gecreëerd, met meer spanning en verrassing, aldus een
aantrekkelijk visueel beeld biedend door het jaar heen dat het lijnenspel accentueert.
De tuin is beperkt opengesteld, uitsluitend op afspraak, waarbij rondleidingen worden verzorgd.
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10.3

Streefbeeld middellange termijn (3 – 6 jaar)
De tuin is perfect onderhouden conform het onderhoudsplan.
De moestuin wordt benut.
De in het ontwerp opgenomen bijgebouwen zijn her-/gebouwd: 1. de oranjerie (C), 2. het
koetshuis (D) en 3. de schuur (B). De gebouwen zijn uitwendig gerealiseerd conform het
ontwerp van Lombarts, aldus het beeld en de sfeer van de tuin en de buitenplaats als geheel
completerend. Inwendig kunnen de gebouwen worden aangepast naar de bestemming en functie
waarvoor de eigenaar ze wil benutten, voor zover dit past in de visie voor de buitenplaats en de
tuin. De huidige (storende) bijgebouwen zijn verwijderd.
Het plein voor de oranjerie, de tuinmuur (Q) en de pergola (P2) zijn conform het ontwerp
gerealiseerd. Realisatie vindt (om praktische redenen) plaats na bouw van de oranjerie (C), of,
zo de oranjerie niet wordt gebouwd, apart daarvan.
De beide toegangspoorten aan de Geertjesweg zijn hersteld conform het ontwerp van Lombarts.
Afwijkend van het ontwerp is aan de oostzijde, in plaats van aan de westzijde, van de
Kleikampselaan de toegangspoort gebouwd.
Voor de tuin is een openstellingsbeleid van toepassing dat recht doet aan de buitenplaats die nu
compleet is hersteld.

10.4

Streefbeeld lange termijn (6 – 15 jaar)
De tuin is duurzaam in stand gehouden conform het onderhoudsplan en benut conform de visie.
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11. Maatregelen, aanbevelingen en begroting
11.1

Maatregelen en begroting

In onderstaand overzicht zijn de maatregelen weergegeven die nodig zijn om de streefbeelden te
realiseren. Per maatregel zijn de benodigde investeringen begroot.

Maatregelen
Globale kosten
M
U
Termijn
G

= een korte omschrijving per onderdeel
= berekend op basis begroting (excl. overheadkosten !)
= type maatregel Regulier beheer, R, of Project, P.
= Urgentie met cijfer 1-4. Cijfer 1 is meest urgent.
= Korte 0-3 jaar, Middellange 3–6 jaar, Lange 6–15 jaar
= Is de maatregel al uitgevoerd?

Maatregel

Globale Kosten

M U Termijn G

Padbedekking

€ 19.000,00

P

1

K

€ 2.500,00

P

2

K

€ 1.800,00

P

1

K

€ 18.000,00

P

1

K

€ 26.500,00

P

1

K

€ 8.500,00

P

1

K

Lanen voorzien van nieuwe deklaag van waalgrind Grijze
kwarts, over oude asfalt/grind laag

Padbedekking
Paden voorzien van laagje zand wit/grijs, afstrooien

Berkenlaan L4
Inboeten van te kleine exemplaren en vervangen door de
juiste soortechte berken maat 18/20

Historische Moestuin
Aanleggen van historische moestuin volgens ontwerp
Verwijderen huidige elementen
Grote paden voorzien van waalgrind
Toepassen van bodemverbetering
Structuur aanbrengen in plantvakken
Leveren van beplantingen
Aanbrengen van fruitbomen (kers, perzik)
Aanbrengen van leifruit (peer, appel)
Levering van benodigde zaden
Beschrijving: zaaien,onderhoud, oogst

Border voorzien van vaste planten
Verruimen van bloeiseizoen in vaste planten borders
verwijderen van teveel aan vaste planten
toepassen van bodemverbetering
leveren van sortiment vaste planten
uitzetten en aanbrengen van planten

Stinzenbeplanting
Uitbreiden van sortiment stinzen in westelijk Bos. Nu 1
fase, uitbreiding met soorten naar 3 fasen. Bloei van
januari t/m mei.
Dunnen van bos
Verrijken van bodem met bladaarde, humus, koemest- en
kalkkorrels
Leveren van stinzenbollen en –knollen
Uitstrooien en planten van stinzen
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€ 400.000,00

P

1

M

€ 300.000,00

P

1

M

€ 150.000,00

P

1

M

€ 25.000,00

P

2

M

€ 30.000,00

P

2

M

€ 38.000,00

P

2

M

€ 18.000,00

P

1

M

€ 3.500,00

R 1

K,M,L

€ 2.500,00

R 1

K,M,L

Projectmanagement

€ 5.000,00

R 1

K,M,L

Onderhoud van gazon

€ 18.000,00

R 2

K,M,L

€ 50.000,00

R 3

K,M,L

€ 3.000,00

R 4

K,M,L

€ 2.000,00

R 3

K,M,L

Bouw van Oranjerie
Bouwen van Oranjerie volgens origineel ontwerp van J.A.
Lombarts.

Bouw van Koetshuis
Bouwen van Koetshuis volgens origineel ontwerp van J.A.
Lombarts.

Bouw van Atelier
Bouwen van Atelier volgens origineel ontwerp van J.A.
Lombarts.

Aanleg van plein bij Oranjerie
Aanleggen van bestraat plein voor Oranjerie volgens
origineel ontwerp van J.A. Lombarts

Bouw van Tuinmuur
Bouwen van tuinmuur bij Oranjerie

Bouw van Pergola, Schuur en Houtschuur
Bouwen van Pergola bij Oranjerie

Bouw van Toegangspoorten
Bouw van twee toegangspoorten aan Geertjesweg volgens
origineel ontwerp
Bouw van Toegangspoort aan oostelijke ingang van
Kleikampselaan volgens origineel ontwerp

Subsidie
Begeleiding bij subsidieaanvraag

Advies
Begeleiding bij openstelling en overige

-

bemesten met npk mest en kalk
verticuteren
maaien / kantensteken

Onderhoud van beplantingen en bomen
-

onkruidbestrijding
bodemverbetering
snoeien van heesters en vaste planten
snoeien van hagen
snoeien van bomen
snoeien van bomen in colonnade L6
onderhoud oranjerie beplanting
onderhoud van stinzenbeplanting
inboeten waar nodig

Onderhoud van Ornamenten / meubilair
-

vijveronderhoud
beelden, vazen, potten, e.d
meubilair verven / schoonmaken

Onderhoud van lanen en paden
-

onkruidbestrijding
bijstrooien van paden met zand
bijstrooien van waalgrind in lanen
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11.2 Toelichting maatregelen
Begroting
De in de begroting opgenomen posten zijn ramingen, exclusief BTW.
Beperkte openstelling
De tuin van Sanoer wordt de eerste jaren beperkt en uitsluitend onder begeleiding opengesteld
opdat beschadiging van de tuin wordt vermeden. Voor de middellange termijn wordt een
openstellingsbeleid uitgewerkt. Kosten zijn opgenomen in de post projectmanagement.
Bouw bijgebouwen
De bouw van de bijgebouwen wordt bij voorkeur in één keer, tegelijkertijd, gerealiseerd, om zo
de belasting van de tuin door de bouwactiviteiten zo kort mogelijk te laten duren. Mocht dit niet
mogelijk zijn, dan worden de gebouwen in bovengenoemde volgorde in de tijd gerealiseerd. De
volgorde is gebaseerd op de toegevoegde waarde van het afzonderlijke gebouw voor de
buitenplaats, in het bijzonder de mate van waarin het gebouw beeld- en sfeerbepalend is voor de
tuin en de betekenis die het bebouw heeft voor de exploitatie van Sanoer. Ook qua
toegankelijkheid van het terrein en beperking van de belasting van de tuin is deze bouwvolgorde
het meest praktisch en efficiënt.
Het plein voor de oranjerie, de tuinmuur (Q) en de pergola (P2) worden conform het ontwerp
gerealiseerd. Realisatie vindt (om praktische redenen) plaats na bouw van de oranjerie (C), of,
zo de oranjerie niet wordt gebouwd, apart daarvan.
Bouw poort aan de oostelijke ingang Kleikampselaan
Omdat de poort, die oorspronkelijk in het ontwerp was voorzien aan het westelijk einde van de
laan door de perceelswijziging daar niet meer kan worden gebouwd, is er, als een nieuwe laag
en passend voor de huidige structuur van Sanoer, voor gekozen deze aan de oostelijke ingang te
plaatsen.
Windsingels
Behoud van de windsingels rond sportvelden moet worden gewaarborgd. Opname in ROregelgeving en bewaken hiervan wordt aanbevolen.
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Bijlagen
Bijlage 1: ontwerptekening van tuin, bijgebouwen en ornamenten, van J.A. Lombarts 1887
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Bijlage 2: ontwerpschets villa Sanoer
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Bijlage 3: topografische kaarten Sanoer 1845 tot 2009
Alle kaarten zijn noordgericht.

Militaire topografische kaart uit 1845.

Gegraveerde nettekening 1850-1864.
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Topografische kaart uit 1870.

Topografische kaart uit 1894.

Topografische kaart uit 1906.

Topografische kaart uit 1914.
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Topografische kaart uit 1932.

Topografische kaart uit 1977.

Topografische kaart uit 1958.

Topografische kaart uit 1990.

Topografische kaart uit 2009.
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Bijlage 4: onderzoeksrapport grondboring koetshuis

Grondboringen Villa Sanoer
Opname 30-09-2009, V.J.A.Bindels
De grondboringen zijn verricht in het plangebied waar het koetshuis zou hebben gestaan.
Aangezien het kaartmateriaal geen uitsluitsel geeft of het koetshuis er daadwerkelijk is geweest en er
verder ook geen concrete bewijzen zijn gevonden heb ik op de desbetreffende plek gezocht naar
sporen in de grond.
Volgens dhr. Best zijn alle fundaties na de oorlog opgegraven en verkocht.
Op verschillende plekken is geboord in het plangebied tot een diepte van 100 cm.
Het volgende is waargenomen in het plangebied.

A

0-20 cm.

matig grof donker zand

B

20-80 cm.

fijn geel zand,

C

80cm. diepte

harde laag in de bodem, grindrijk

D

80-….cm.

moedermateriaal

Tevens is er geboord op verschillende plekken rondom het plangebied tot een afstand van 50 meter.
Het volgende is hier waargenomen.

A

0-20 cm.

matig grof donker zand

B

20-80 cm.

matig grof zand, bosgrond, grindrijk
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Foto‟s van grondboringen.

Bevindingen:
-

In het plangebied bevinden zich grondsoorten die in het omliggende onderzochte gebied niet
voorkomen.

-

In het plangebied zit een toplaag van matig grof donker zand.

-

Een onderlaag tot 80 cm. diepte van geel zand.

-

Een harde laag op 80cm. diepte wat kan duiden op de oude bestaande laag.

-

Roest plekken in de grond welke kunnen duiden op oude verbrande resten.

-

In het omliggende onderzochte gebied komt de laag van geel zand nergens voor.

Conclusie:
Het is zeer aannemelijk dat het koetshuis er daadwerkelijk is geweest. De gevonden zandlaag van geel
zand, tussen de 20 en 80 cm. diepte, komen overeen met de originele bouwtekeningen van het
koetshuis van Lombarts.
Ook opvallend is dat het gele zand op geen enkele andere plek is gevonden.
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Bijlage 5: tijdschema van de historie van Sanoer

ca. 1880

aankoop 9 ha grond door familie De Vries
De Vries: kapitein der koopvaardij en handelaar Nederlands Indië

voor 1887

ontmoeting/vriendschap Lombarts in Indië als lid van Belgische
handelsdelegatie uit Antwerpen

voor 1896

scheepsramp voor Bali bij Sanoer

voor 1896

terugkeer van de familie De Vries uit Indië

1887

ontwerp tuin door J.A. (Johan) Lombarts

v.a. 1889

gefaseerde aanleg tuin

1889 – 1890

aanleg tuin door hovenier uit Velp naar ontwerp van Lombarts

1891 - 1892

bouw van de oranjerie

1906/1907

bouw van de villa

1908

jongere broer De Vries logeert op Sanoer

1912

foto jongere broer De Vries met dochters voor villa Sanoer;
vijver nog niet aangelegd

v.a. 1914

villa ingetekend op kaarten

1915

koetshuis afgebrand

v.a. 1915

koetshuis vervangen door garage

1915/1916

dagboekaantekeningen van mevrouw De Regt inzake Sanoer

ca. 1925 – 1930

leegstand villa na overlijden van de heer en mevrouw De Vries
en hun oudste zoon en verblijf van jongste zoon in Indië

ca. 1930

aankoop Sanoer door mevrouw Van de Westering;
(oogmerk) zomerpension en studentenhuisvesting

na 1930

verkoop 6,7 ha door Van de Westering: reducering Sanoer tot
2,3 ha tuin

ca. 1930 – 1945

uitverkoop door de heer Van de Westering van tuinelementen en
afgraving grond noordelijk deel

1937

aanvraag/vergunning bouw melkhok

1943

aanvraag/vergunning bouw tuinhuisje

1940 - 1945

aanleg boomgaard op afgegraven deel noordelijk van
Kleikampselaan door Van de Westering
(zichtbaar op kaart 1958)

1940 – 1945

verwoesting bijgebouwen door oorlogshandelingen
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1945

afweergeschut op Sanoer

1947

Villa Sanoer wordt een Corps huis

1948 – 1973

Huize Sanoer ingeschreven KvK kamerverhuur- en pensionbedrijf

1953

R. Best huurt als student kamer op Sanoer

1958 en 1966

2 bijgebouwen op de kaart ingetekend op plaats koetshuis

1972

opsplitsing Sanoer in 5 percelen:
huisperceel (1) en schuurtjes (2), samen ca 6000 m2 verkocht aan
J. ter Horst;
2 percelen (moestuin en noordelijk deel) blijven aan mevrouw Van de
Westering;
1 perceel vormt Kleikampselaan, in eigendom Gemeente Wageningen

1980

aankoop huisperceel en schuurtjes door koop R. Best (6.000 m2)
van J. ter Horst

1980

herstel westelijke deel tuin (vijver)

1984

aankoop percelen moestuin en noordelijk deel van mevrouw Van de
Westering door R. Best

1986

verwerving Kleikampselaan door uitruil met gemeente voor strook
fietspaden aan Geertjesweg

1988

aanvraag/vergunning vernieuwing vijver

1987/1988

herstel vijver (vondst oud metselwerk bij graafwerkzaamheden)

1989

aanleg moestuin

1993

herstel eikenlanen

1997

herstel wal linker (noordwestelijke) zijde

1998

herstel wal rechter (noordoostelijke) zijde

2009

herstel verzonken terras

2009

voorstel wijziging bestemmingsplan

2009

voornemen tot onderbrenging in stichting
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Bijlage 6: inventarisatie huidige tuin Sanoer
Inventarisatie van de aanwezige beplanting in de tuin bij Villa Sanoer, sept. 2009.

Groep Soortnaam
1

Geranium macorhyzza
Hydrangea paniculata
Taxus baccata
Vinca minor

Prunus laurocerasus
Juniperus communis
Varens

Rhododendron
Buxus sempervirens
Hosta

2

Geranium macorhyzza
Amelanchier lamarckii
Taxus baccata
Varens
Elaeagnus
Lamium

Buxus sempervirens
Prunus laurocerasus
Brunnera macrophylla
Bergenia cordifolia
Rhododendron
Pulmonaria picta

Hydrangea paniculata
Hedera helix
Rodgersia
Ilex

3

Rhododendron
Prunus laurocerasus

Taxus baccata
Hydrangea paniculata

Buxus sempervirens
Sambucus

4

Geranium macorhyzza
Rhododendron

Hydrangea paniculata
Prunus laurocerasus
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5

Ilex
Rhododendron

Sambucus
Prunus laurocerasus

Buxus sempervirens
Geranium macorhyzza

6

Geranium macorhyzza
Taxus baccata
Viburnum tinus
Viburnum bodnantense
Philadelphus

Varens
Buxus sempervirens
Ligularia dentata
Ilex

Rhododendron
Sambucus
Prunus laurocerasus
Buddleya

7

Geranium macorhyzza
Sambucus
Philadelphus

Rhododendron
Viburnum tinus
Hibiscus

Sorbus
Cornus

8

Geranium macorhyzza
Hydrangea paniculata
Varens
Potentilla
Buxus sempervirens

Rhododendron
Cotoneaster
Rodgersia
Ilex
Amelanchier lamarckii

Lonicera
Juniperus squamata
Taxus baccata
Hedera helix

9

Geranium macorhyzza
Rhododendron
Varens
Convalaria majalis

Lonicera
Amelanchier lamarckii
Buxus sempervirens

Cotoneaster
Hedera helix
Hydrangea paniculata

10

Convalaria majalis
Buxus sempervirens
Taxus baccata
Hosta
Hibiscus

Geranium macorhyzza
Prunus laurocerasus
Varens
Acer japonicum

Rhododendron
Ilex
Hydrangea paniculata
Cotoneaster

11

Hibiscus
Buddleya
Geranium macorhyzza
Rodgersia
Ribes uva-crispa (kruisbes)
Ribes (braam)
Rhododendron
Taxus baccata
Prunus (pruim)
Prunus (kers)
Sedum
Aster
Prunus laurocerasus
Buxus sempervirens
Kruiden- moestuin; Rabarber, maggiplant, salvia, santolina, lavandula

12

Geranium macorhyzza

Rhododendron

13

Geranium macorhyzza

Rhododendron

14

Juniperus
Buddleya

Geranium macorhyzza
Rhododendron

Juniperus
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15

Geranium macorhyzza
Amelanchier lamarckii
Juniperus
Lonicera

Rosa
Prunus laurocerasus
Hydrangea paniculata

Rhododendron
Abies grandis
Taxus baccata

16

Geranium macorhyzza
Nepeta

Taxus baccata
Abies grandis

Philadelphus

17

Lavandula angustifolia
Sedum spurrium

Geranium macorhyzza
Nepeta

Buxus sempervirens
Wisteria chinensis

18

Nepeta

Geranium macorhyzza

Hydrangea paniculata

19

Abies grandis

20

Nepeta
Hibiscus
Aster
Cornus
Amelanchier lamarckii
Sedum

Geranium macorhyzza
Rhododendron
Abies grandis
Buddleya
Taxus baccata

Hydrangea paniculata
Potentilla
Prunus laurocerasus
Coryllus
Juniperus

21

Aster
Nepeta

Geranium macorhyzza
Amelanchier lamarckii

Rhododendron

22

Lavandula angustifolia
Potentilla
Taxus cuspidata
Prunus laurocerasus
Prunus amygladus
Rhododendron

Geranium macorhyzza
Sedum
Buxus sempervirens
Juniperus
Hosta
Aster

Hydrangea paniculata
Nepeta
Amelanchier lamarckii
Coryllus
Rodgersia
Ilex

23

Buxus sempervirens

Geranium macorhyzza

24

Rhododendron

Geranium macorhyzza

Hosta

De beplanting die door dhr. Best is aangebracht in de tuin is historisch gezien verantwoord uitgaande
van de tijd waarin de tekeningen zijn gemaakt, 1887. Ook als je de plantlijst van de ontwerper, dhr.
Lombarts, bekijkt zit er zeker wat de heesters en bomen betreft een vergelijkbaar idee achter. De vaste
planten zijn een toevoeging van dhr. Best, maar zeker niet storend in het historisch verantwoorde
plantbeeld.
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Inventarisatie van de aanwezige bomen in de tuin van dhr. Best, sept. 2009.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Pseudotsuga menziesii
Tillia europaea
Pseudotsuga menziesii
Betula
Quercus robur
Carpinus betulus
Quercus cerris
Abies grandis
Fagus sylvatica
Ginko biloba
Betula
Quercus petraea
Fraxinus ornus
Catalpa bignonioidus
Liriodendron tulipifera
Prunus (kers)
Juglans regia
Prunus amygdalus
Acer sacharinum
Quercus rubra
Acacia pseudoacacia
Larix
Castanea sativa
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Bijlage 7: Schetsontwerp nieuw aan te leggen Historische moestuin
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Weekkrant Wageningen en de Veluwepost
*Kopie set ontwerptekeningen van J.A. Lombarts, 1887 – eigendom van dhr. R. Best
*Interviews met dhr. R. Best, eigenaar Sanoer; dhr. S. vd. Bergh, Gelders Genootschap; dhr. M.
Wijngaart, afd. Monumentenzorg Wageningen.
*Dagboekaantekeningen van mevrouw de Regt via dhr. Best
*Correspondentie met:
C. Oldenburger, Oldenburgers Historische Tuinen
L. Missel, Conservator Speciale Collecties Wageningen
S. de Courteois, F. André, oprichters „Association de Edouard André‟
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*Belvoirgebieden, gebiedsbeschrijvingen – Provincie Gelderland, april 2005
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*Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Gelderland – site www.geodata2.prv.gelderland.nl
*Begrenzing Nationaal Landschap Veluwe – site Provincie Gelderland/ Thema Veluwe 2010
*Bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost – Gem. Wageningen, okt. 1995
*Zocher Online, Groenprojecten van de Zochers in perspectief, Landschapsarchitectuur in 19e eeuws
Nederland – C. Oldenburger-Ebbers, website Oldenburgers Historische Tuinen
*Instituut voor Nederlandse Geschiedenis – Poortman, Hugo Anne Cornelis (1858-1953), site
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*Historische Vereniging Wageningen – www.oudwageningen.nl,
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*Handreiking natuurwaardenonderzoek – Alterra/Wetenschapswinkel WUR, Rapport 213, 2005
*www.belvedere.nu
*www.wageningseeng.nl
*www.watwaswaar.nl
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Afbeeldingen:
Voorblad:
Afb.1:
Afb.2:
Afb.3:
Afb.4:
Afb.5:
Afb.6:
Afb.7:
Afb.8:
Afb.9:
Afb.10:
Afb.11:
Afb.12:
Afb.13:
Afb.14:
Afb.15:
Afb.16:
Afb.17:
Afb.18:
Afb.19:
Afb.20:
Afb.21:
Afb.22:
Afb.23:
Afb.24:
Afb.25:
Afb.26:
Afb.27:
Afb.28:
Afb.29:
Afb.30:
Afb.31:
Afb.32:
Afb.33:

Italiaanse vijver bij villa.
Ronde vijver aan einde van hoofdlaan.
Villa Sanoer.
Italiaanse vijver bij villa in 1999.
Plangebied Sanoer 2009.
Kadastrale situatie Sanoer 2009.
Ligging Sanoer 2009.
Landgoederen en buitenplaatsen in “Nieuw Gelders Arcadië”.
Landgoederen en buitenplaatsen rond Wageningen.
Detail ontwerpschets villa Sanoer: gevel en plattegrond.
Familie de Vries in de tuin voor villa Sanoer in 1912.
Afweergeschut op Sanoer 1940-1945.
Dhr. R. Best.
Gevelsteen zuidgevel Sanoer.
Pagina 3 van het tuinontwerp van Lombarts voor de tuin van Sanoer.
De poort naar de moestuin.
Detail topografische kaart Wageningen met Sanoer 1894.
Detail topografische kaart Wageningen met Sanoer 1914.
Detail topografische kaart Wageningen met Sanoer 1958.
Detail topografische kaart Wageningen met Sanoer 1977.
Detail topografische kaart Wageningen met Sanoer 2009.
Kaart met zichtlijnen.
Fasekaart betreffende aanleg.
Fasekaart eigendom.
Plan IV uit het boek “L‟art des Jardins” van E. André.
Oostelijk naast Sanoer gelegen bos.
Laan L6 vanuit terras 6.
Italiaanse vijver bij villa.
Ronde vijver aan einde van hoofdlaan.
Maltezer kruis.
Beeld van Pomona.
Westelijk van villa gelegen bos.
Heesters en vaste planten op Sanoer.
Gemini.
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Eindnoten
i

website Alterra
website Nieuw Gelders Arcadië
iii
Op de gemeentesite is de digitale versie niet (meer) beschikbaar, maar zowel op de site van de Stichting
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