
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ralph en Rina Kos heten ons hartelijk welkom bij Het Gastenhuis 
Oosterbeek. Eind 2019 verwachten zij de deuren te openen van Het 
Gastenhuis dat wordt gerealiseerd op de plek van het voormalige hotel 
Dreyeroord. https://hetgastenhuis.nl/vestiging/oosterbeek/   

 

Ralph schetst de historie en de plannen voor Het Gastenhuis en de 
omgeving 

D o r p s p l a t f o r m  O o s t e r b e e k  

Datum nieuwsbrief 

22 mei 2019 

Buurtwandeling—buurt 11en 12  
Buurt 11 en 12 :bestaat uit:  Omgeving Van Dedemweg, Willem van Kleefweg, Nico Bovenweg, 

Graaf Ottolaan, Graaf van Rechterenweg etc  

 M.m.v. 
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Buurtwandeling—buurt 11en 12  

Dreijeroord beek 

In de tuin van voormalig hotel Dreyeroord aan de Graaf van 
Rechterenweg in Oosterbeek bevindt zich een vijver. Daaruit ontspringt 
de Dreijeroord ‘beek’. Dit is de enige beek in de gemeente die in 
noordelijke richting stroomt. De beek ligt grotendeels ondergronds in 
buizen en wordt bij de Nico Bovenweg langs de spoorlijn Arnhem-Utrecht 
weer zichtbaar. Tussen het spoor en de weg infiltreert het water in de 
ondergrond en stopt de beek. (Water- en rioleringsplan gemeente 
Renkum)  

De geohydrologische situatie waaronder de (scheefgestelde) 
kleischotten/leemlagen (dit zijn niet-waterdoorlatende lagen) en 
grondwaterstromen waren aanleiding om bouwplannen van een woning 
op het terrein te wijzigen, omdat bij een diepe kelder de kleilagen 
onderbroken zouden worden.. 

 

Geschiedenis / identiteit van de buurt. 

Over de buurt valt veel te vertellen. Geopperd wordt om de geschiedenis 
en de verhalen te onderzoeken. 

Trudi Lutke Schipholt wil wel contactpersoon zijn, maar niet de trekker 
zijn. t.lintner@xs4all.nl 
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De wandeling gaat door naar het 

Bij de ingang van het terrein komen de nieuwbouwplannen ter sprake. 
De zorg werd uitgesproken over het mogelijk verminderen van natuur-
lijk groen op het terrein. Omwonenden zijn het er over eens dat nieuw-
bouw zal plaatsvinden.  

Na de buurtwandeling heeft voorzitter Albert Smit gesproken met me-
vrouw v.d.Geest en de heer Keukens. Zij hebben aan de raadscommis-
sie van de gemeente Renkum een Visie op Woonbeleving gepresen-
teerd: 

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2019/09-
april/20:00/Verslaglegging-raadscommissie-9-april-2019.pdf  

Aan de Graaf van Rechterenweg wordt stilgestaan bij o.a. villa Dreij-
erheide.  Verteld wordt dat een voormalig bewoonster van de villa, me-
vrouw De Bruyn- van Lede in 1915 opdracht gaf aan Jan Toorop voor het 
maken van een Kruiswegstatie, welke te bewonderen is in de St. Bernulp-
huskerk,in Oosterbeek. In het bijzijn van de kunstenaar zelf werd in 1919 
de kruisweg in de Bernulphuskerk officieel ingewijd. Dat betekent dat de-
ze kunstwerken 100 jaar in deze kerk hangen.  

https://www.bernulphus.nl/tooropstaties100jaar/  

In de mailbox van Dorpsplatform Oosterbeek kwam het verzoek om 
aandacht te besteden aan verkeersveiligheid, vooral bij evenementen 
waarbij grote groepen wielerliefhebbers over de gewone wegen rijden. 

Dorpsplatform Oosterbeek heeft deze vraag onder de aandacht gebracht 
bij de gemeente. 



 

 

 

 

 

 

 

  

E-mail: 

info@dorpsplatformoosterbeek.nl 

 

Facebook: www.facebook.com/

dorpsplatformoosterbeek 

D o r p s p l a t f o r m  O o s t e r b e e k  

De aandachtspunten en acties uit deze buurtwandeling zijn (binnenkort) te vinden op de website van het Dorpsplatform Oosterbeek. 

Het Dorpsplatform Oosterbeek wil initiatieven ontplooien en ondersteunen die de leefbaarheid bevorderen en bijdragen aan een goed 

woonklimaat. En daarnaast willen we waardevolle elementen van het dorp Oosterbeek behouden.  

Buurtbewoner Gerard Batterink, van Energie Loket Mid-

den Gelderland vertelt over  www.ELMG.nl ,  een laag-

drempelig platform om je te informeren en te inspireren 

over energiemaatregelen.  

Vanuit het sociaal  team vertelt Peter Bosmann van 
“Renkum voor Elkaar”  over “eenzaamheid” , buurtbemid-
deling en de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen 
bij buurtinitiatieven  

  

www.dorpsplatformoosterbeek.nl 

De buurtwandeling wordt afgesloten in de bewonerszaal 

van Felixoord. De voorzitter Reerink van Bewonersvere-

niging “Vegetarisch Woonpark Ommershof” geeft de 

deelnemers een inkijkje in de bijzondere combinatie van 

Woonpark  en Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord. Voor-

zitter Reerink van Bewonersvereniging “Vegetarisch 

Woonpark Ommershof” geeft de deelnemers een inkijkje 

in de bijzondere combinatie van Woonpark  en Vegeta-

risch Zorgcentrum Felixoord. 

Ruim 30 buurtbewoners deden mee aan buurtwandeling. 

Enkele gemeenteraadsleden toonden belangstelling 


