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Honderd jaar Gelders Genootschap

Directeur Renée Koning: 
“Koesteren en ontwikkelen 
van de Gelderse schoonheid"
Weinig mensen hebben zo’n fantastische werk-
plek als Renée Koning. Vanuit haar huis aan de 
Van Nispenstraat loopt ze dagelijks naar park 
Zijpendaal, waar in de oude oranjerie van het 
kasteel het Gelders Genootschap domicilie houdt. 
Het Gelders Genootschap, officieel de ‘Vereniging 
Gelders Genootschap ter bevordering en instand-
houding van de schoonheid van stad en land’ werd 
in 1919 opgericht en bestaat dit jaar dus 100 jaar. 
Renée is er directeur. En ze is niet eerste direc-
teur uit onze wijk. De allereerste directeur van het 
genootschap woonde in de villa ‘Onder het strodak’ 
aan de Zijpendaalseweg en de tweede aan de Van 
Heemstralaan.

Schoonheidscommissies
In 1901 kreeg Nederland de Woningwet, een wet die het 
bouwen van ongezonde en onveilige woningen onmogelijk 
moest maken. Architecten onderschreven het belang van 
gezond en veilig wonen maar stelden vervolgens dat er 
ook aandacht moest zijn voor ‘het schoone bouwen’. Dat 
leidde in de jaren erna tot de instelling van de gemeente-
lijke schoonheidscommissies. 
Arnhem was in 1911, na Den Haag en Amsterdam, de 
derde stad met een schoonheidscommissie. De directe 
aanleiding voor de oprichting van de Arnhemse commis-
sie waren de door architect Diehl ontworpen panden op 
de hoek van de Zijpendaalseweg met de Cronjéstraat. 
“Architecten en bestuurders waren verontwaardigd over 
het ontwerp. Het complex ontsierde de entree van de 
stad en had veel te veel tierlantijnen. Dat kon echt niet!”, 
vertelt Renée. “En nu is het een rijksmonument”, zegt ze 
glimlachend.
In 1919 gingen er stemmen op om ook een Gelderse 
schoonheidscommissie op te richten. Gelderland werd 
gezien als een provincie van ‘buitengewone schoonheid’, 
zeker gezien de landschappen en het historisch erfgoed. 
Bij de provinciale schoonheidscommissie was een bredere 
opzet nodig dan bij de gebruikelijke schoonheidscommis-
sies. Het zou niet alleen moeten gaan om het stimuleren 
van esthetisch verantwoorde nieuwbouw, maar ook om 
het in stand houden van de in Gelderland reeds aan-
wezige 'schoonheid'. Dit leidde op 15 november 1919 
tot de oprichting van het ‘Geldersch Genootschap tot 
Bevordering en Instandhouding van de schoonheid van 
Stad en Land’.
In de beginjaren gingen de architecten daarvan op pad 
om ontsierende reclames op te sporen, maar ze zetten 
zich ook in voor grotere projecten. Zo waren ze in 1926 
betrokken bij het herstel van Overasselt. Na een dijkdoor-
braak raakte het dorp – net als de rest van het land van 
Maas en Waal - zwaar beschadigd door overstromingen.  

In de naoorlogse jaren volgden de wederopbouwprojec-
ten. In Scherpenzeel bijvoorbeeld bleef mede 
door toedoen van het genootschap de streekeigen archi-
tectuur van de Delftse School beeldbepalend. 

Burgemeesterswijk
De overheid probeert al jaren grip te houden op hoe 
onze omgeving er uitziet. Behalve bij gemeentelijke 
overheden gebeurde er ook van alles op landelijk niveau. 
In 1962 werd welstandstoezicht wettelijk vastgelegd in 
de nieuwe woningwet en ruim twintig jaar daarna werd 
de Monumentenwet van kracht. Ook in de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening van 1988 was nadrukkelijk aandacht 
voor monumenten en cultuurhistorie. 
Vanaf 2000 kwamen de welstandsnota’s waarin het 
gemeentelijk beleid voor ruimtelijke kwaliteit wordt 
beschreven. In de begintijd met veel regeltjes, tegen-
woordig zijn het inspirerende gidsen met in woord en 
beeld de kernkwaliteiten van de verschillende wijken en 
straten binnen een gemeente.  Uit die tijd stamt ook het 
rapport van het genootschap over de Burgemeesterswijk. 
Op basis van dat rapport werd onze wijk in 2005 gezichts-
bepalend beschermd stadsgezicht.

Inspiratiebron
Het werkgebied van het Gelders Genootschap omvat 
inmiddels de hele provincie en delen van de aangren-
zende provincies. De organisatie is in de loop der jaren 
getransformeerd van schoonheidscommissie tot een breed 
adviesorgaan en inspiratiebron voor ruimtelijke kwaliteit. 
“In de maatschappij is de waardering voor monumenten, 
materieel- en immaterieel erfgoed, de identiteit van een 
plek en voor bouw- en cultuurhistorie alleen maar toege-
nomen. En gaat het ons niet alleen meer om het behoud 
van een mooie omgeving, maar ook om zaken als woon-
genot, welbehagen en geluk”, vertelt Renée. 
Behalve gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden 
adviseert het Gelders Genootschap ook organisaties, 
instellingen en particuliere initiatiefnemers. “En dat gaat 
dus niet alleen over nieuwbouw”, zegt Renée Koning. “We 
adviseren ook over landschap, cultureel erfgoed en infra-
structuur. Zo geven we advies over alle Gelderse rijks- en 
provinciale wegen en afslagen, maar we begeleiden ook 
de restauratie van Paleis Het Loo en maken in ons pro-
ject Gelders Arcadië samen met landgoedeigenaren en 
gemeenten zichtbaar hoe mooi en belangrijk de landgoe-
deren op de Veluwezoom zijn.”  

Energietransitie
Thema’s die nu spelen voor het Gelders Genootschap 
zijn de vele kerken die leegstaan, het hergebruik van 
monumenten - waarvoor een tweewekelijks spreekuur in 

het leven geroepen is - , maar ook de ontwikkelingen in de landbouw waar-
door boerderijen hun functie verliezen. Maar de allergrootste uitdaging voor 
de komende jaren is de energietransitie. “Zonnepanelen op daken, maar ook 
zonne- en windparken kunnen het aangezicht van onze omgeving ingrijpend 
veranderen. Wij staan volledig achter de energietransitie, maar zetten ons 
wel in om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken, bijvoorbeeld door rekening te 
houden met de historische structuur van het landschap”. 
Ook windmolenparken zijn een heikel punt. Omdat het moeilijk is om voor te 
stellen hoe een windmolen er in het landschap daadwerkelijk uitziet, ontwik-
kelde het Gelders Genootschap de Windkijker. Een verplaatsbaar statief met 
een miniatuurwindmolen, waarmee van grotere afstand zichtbaar wordt hoe 
het landschap verandert. “We wilden af van de verhitte discussies in zaaltjes. 
Nu trekken we de laarzen aan en gaan ter plekke met de mensen kijken hoe 
de windmolen in het landschap staat”. 
Ook monumenten ontkomen niet aan de duurzaamheidsplannen. “We heb-
ben net in opdracht van drie gemeenten in de Achterhoek energiescans van 
gemeentelijke- en rijksmonumenten gemaakt. Uit de eerste resultaten blijkt 
dat, in tegenstelling tot wat iedereen dacht, het in 80 procent van de gevallen 
mogelijk is het energieverbruik en de duurzaamheid gunstig te beïnvloeden. 
We worden nu ook door andere provincies benaderd voor een vergelijkbaar 
project.“

Samen de schoonheid vieren
Het thema voor het jubileumjaar van het Gelders Genootschap is ‘samen 
de schoonheid vieren’. En daar zet Renée zich voor in. “Ik ben nu vier jaar 
directeur en dit is echt mijn droombaan. Ik heb tuin- en landschapsarchitec-
tuur gestudeerd en ben jaren werkzaam geweest in de ruimtelijk ordening. In 
dit werk komt voor mij alles bij elkaar. Ik hou van Gelderland met zijn mooie 
geschiedenis en zijn mooie plekken en werk graag aan het instandhouden en 
bevorderen van de schoonheid ervan. Al heb ik het liever over het koesteren 
en ontwikkelen van de schoonheid.“

Hanneke Nagel
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Bent u nieuwsgierig naar het rapport 
over de Burgemeesterswijk? 
U vindt het op onze site: 
www.bwarnhem.nl
Meer informatie over het Gelders 
Genootschap: 
www.geldersgenootschap.nl

Warmtescan van pand met monumentstatus

Dit pand van architect Diehl was de aanleiding 
voor de oprichting van een Arnhemse schoon-
heidscommissie. Architecten en bestuurders 
waren verontwaardigd. Ze vonden dat het 
pand met zijn tierlantijnen de entree tot de 
stad ontsierde. Het pand is sinds jaar en 
dag een rijksmonument. Foto Henk Donkers
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