
De Doornweg 4 

                     
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
Waardevol is de ligging in het open weidelandschap. 
 
Erfensemble en erfstructuur 
Waardevol is het ensemble van een hoofdvolume met 
bijgebouwen. De structuur van het erf is traditioneel, met 
‘agrarisch’ karakter, sober en daarmee waardevol. Het erf 
is transparant van opzet. De markante eiken op het zijerf 
naast de kapschuur zijn waardevol. Ook de begrenzing met 
een sloot is waardevol. 
 
Gebouwen 
Het hoofdvolume en het zomerhuis zijn waardevol als 
ensemble en als afzonderlijke elementen. Van belang is de 
positionering ten opzichte van elkaar. Waardevolle 
elementen zijn beide volumes en het nagenoeg gesloten 
dakvlak van beide, gedekt in donkere pannen. 
Verder zijn de gevels van beide volumes van belang in 
materiaal, metselverband, indeling en aanwezigheid van 
luiken en detailleringen zoals het spaarveld en 
rozetvenster. 
 
De kapschuur is niet afzonderlijk waardevol, maar van 
waarde in het ensemble als agrarische schuur. 
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De Doornweg 9 

                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAARDERING: 
 
Landschap 
Waardevol is de ligging aan de voet van de Vechtdijk, in de 
nabijheid van het parkbos van havezate Arnichem. 
Waardevol zijn de weilanden om het erf. 
 
Erfensemble en erfstructuur 
Hoewel recent gerenoveerd en nieuw gebouwd is het 
ensemble van hoofdvolume en bijgebouwen waardevol. De 
grote nutstuin aan de zijde van het erf is waardevol als 
verwijzing naar de voormalige agrarische functie van het 
erf. Waardevol is de sloot langs het bos en de weg. 
 
Gebouwen 
Waardevol zijn het voormalig woongedeelte van het 
hoofdvolume, de stal en de recent toegevoegde 
bijgebouwen. De gebouwen zijn van belang als ensemble, 
maar ook als afzonderlijke elementen. 
De positionering van de boerderij met de voormalige deel 
in de richting van de Vechtdijk is eveneens van belang. 
Waardevolle zijn verder het min of meer gesloten 
rietgedekte dakvlak van het volledige hoofdvolume en van 
de gemetselde stal. De gevels van het voormalige 
woongedeelte van het hoofdvolume zijn van belang in 
materiaalgebruik, metselverband, indeling en detaillering. 
De gevels van de voormalige stal zijn van belang in 
materiaalgebruik, metselverband, indeling, gevelopeningen 
en detaillering. 
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De Doornweg 13 

  
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
Waardevol is de ligging in een bosrijke omgeving, als 
onderdeel van een cluster van oudere boerenerven (De 
Haerst) en havezate Arnichem. De ligging aan de 
Vechtdijk, nabij het voetveer. 
 
Erfensemble en erfstructuur 
De structuur van het erf is redelijk traditioneel, sober en 
daarmee waardevol. De markante eiken op het achtererf 
zijn waardevol. 
 
Gebouwen 
Het hoofdvolume en de schuur zijn waardevol als 
ensemble en als afzonderlijke elementen. Van belang is de 
positionering ten opzichte van elkaar. Waardevolle 
elementen zijn beide volumes, het nagenoeg gesloten 
dakvlak van beide en de gevels met luiken, windveren en 
detaillering van het hoofdvolume. 
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De Doornweg 20-22A 

  
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
Waardevol is het erf als onderdeel van het cluster erven 
van het voormalige kernesdorp Haerst (Haersolte). Ook de 
ligging nabij de Vechtdijk en het parkbos van havezate 
Arnichem is waardevol.  
 
Erfensemble en erfstructuur 
Waardevol is het ensemble van hoofdvolume met 
bijgebouw. Waardevol is de redelijk traditionele inrichting 
van het erf, een omhaagd erf, en waardevol zijn de 
markante eiken langs de weg. Waardevol is de sloot langs 
de weg. 
 
Gebouwen 
Waardevolle elementen zijn het hoofdvolume dat is 
aangepast tot krukhuisboerderij waarvan de voormalige 
deel ondergeschikt is omdat de voormalige agrarische 
functie hier niet meer herkenbaar is, de rietgedekte 
dakvlakken en de gevels van het voormalige woongedeelte 
van het hoofdvolume in indeling, gevelopeningen, 
metselverband, materiaalgebruik en detaillering. 
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De Doornweg 25 

  
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
Waardevol is de ligging aan de Vechtdijk in het 
ervencluster van Haerst. Het vrije zicht op de rivier. De 
ligging aan de Vechtdijk. 
 
Erfensemble en erfstructuur 
Waardevol is de ‘agrarische’ uitstraling van de voorzijde en 
zijde van het erf. Waardevol is de markante eik op de hoek 
van et erf. Waardevol is het karrespoor.  
 
Gebouwen 
Het hoofdvolume en de schuur zijn waardevol als 
ensemble en als afzonderlijke elementen. Van belang is de 
oriëntatie van het hoofdvolume naar de dijk en de 
situering van de schuur haaks op het hoofdvolume. 
Waardevolle elementen zijn beide volumes, de nagenoeg 
gesloten dakvlakken van beide, de gevels met luiken, 
windveren en detaillering van het hoofdvolume en de 
gevels van de schuur met staldeuren en stalvensters. 
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De Doornweg 27 

  
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
Waardevol is het erf als onderdeel van het cluster erven 
van het voormalige kernesdorp Haerst (Haersolte). 
Waardevol is de ligging aan de Vechtdijk en de 
nabijheid van het parkbos van havezate Arnichem. 
 
Erfensemble en erfstructuur 
Waardevol is het ensemble van hoofdvolume en 
bijgebouw. Waardevol is de traditionele inrichting en 
transparantie van het erf met fruitgaarde en omhaagde 
siertuin aan zijde en voorzijde. Waardevol zijn de kers en 
enkele hoogstamfruitbomen op het zijerf. Waardevol is het 
karrenspoor. 
 
Gebouwen 
Het hoofdvolume en de schuur zijn waardevol als 
ensemble en als afzonderlijke elementen. Van belang is de 
positionering ten opzichte van elkaar. Waardevolle 
elementen zijn beide volumes en het nagenoeg gesloten 
rietgedekte dakvlak van beide. 
Verder zijn van belang de gevels van beide volumes in 
materiaal, metselverband en indeling, de aanwezigheid van 
stalvensters, staldeuren en windveren en detailleringen. 
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De Doornweg 29 

  
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
Waardevol is het erf als onderdeel van het cluster erven 
van het voormalige kernesdorp Haerst (Haersolte). 
Waardevol is de ligging aan de Vechtdijk en de 
nabijheid van het parkbos van havezate Arnichem. 
 
Erfensemble en erfstructuur 
Waardevol is het ensemble van een hoofdvolume en 
bijgebouw. Waardevol zijn de markante kastanje op de 
hoek van het erf, de walnoot op het achtererf, de 
meidoornhaag langs het erf, de knotlindes en solitairen 
voor de gevel, de haag aan de voorzijde en de fruitgaarde 
aan de buitenzijde van de dijk. Hoewel het erf geen 
‘agrarisch’ uitstraling heeft is de siertuin wel met ‘gevoel’ bij 
het ensemble ontworpen. 
 
Gebouwen 
Waardevol zijn het forse hoofdvolume en de schuur als 
ensemble en als afzonderlijke elementen. Van belang is de 
positionering van het hoofdvolume ten opzichte van de 
Vechtdijk en beide gebouwen ten opzichte van elkaar. 
Waardevolle het rietgedekte dakvlak van beide volumes. 
Verder zijn van belang de gevels van het voormalig 
woongedeelte van de boerderij en de gevels van de stal in 
materiaal, metselverband, indeling en detailleringen. 
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De Doornweg 31-33 

  
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
Waardevol is de ligging aan de Vechtdijk in het 
ervencluster van Haerst.  
 
Erfensemble en erfstructuur 
Waardevol is de compleetheid van het ensemble: boerderij 
met diverse bijgebouwen. (gemetselde en houten schuren 
en hooibergen). Het agrarisch (nuts)karakter (grote 
fruitgaarde), de traditionele eenvoud, de gaafheid van de 
gebouwen en de erfstructuur is waardevol. 
Dit erf is het meest gave ‘agrarische’ erf in De Haerst. 
 
Gebouwen 
Waardevol zijn het hoofdvolume, de twee gemetselde 
schuren en de drie hooibergen. De gebouwen zijn van 
belang als ensemble maar ook als afzonderlijke elementen. 
De positionering van de boerderij met de deel richting De 
Doornweg en de positionering van de gebouwen ten 
opzichte van elkaar zijn eveneens van belang. 
Waardevolle elementen zijn de volumes van genoemde 
gebouwen, de gesloten dakvlakken van hoofdvolume en 
gemetselde schuren en de twee hooibergen met rieten kap, 
de gevels inclusief metselwerk, gevelopeningen, windveren 
en detaillering van het hoofdvolume, de gevels van de 
beide gemetselde schuren met stalvensters. 
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De Doornweg 37 

  
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
Waardevol is het erf als onderdeel van het cluster erven 
van het voormalige kernesdorp Haerst (Haersolte). 
Waardevol is de ligging nabij de Vechtdijk, en het parkbos 
van havezate Arnichem. 
 
Erfensemble en erfstructuur 
Waardevol is de traditionele inrichting van het erf met een 
combinatie van sier- en nutsbeplanting. Waardevol is het 
ensemble van een hoofdvolume met diverse bijgebouwen. 
 
Gebouwen 
Het hoofdvolume is waardevol. Waardevolle elementen zijn 
het nagenoeg gesloten rietgedekte dakvlak, de gevels in 
materiaal, metselverband, indeling en detailleringen. 
Waardevol in het ensemble zijn de houten schuur en de 
hooiberg. 
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De Doornweg 43 

  
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
Waardevol is de ligging aan de Vechtdijk en het 
karrenspoor naar de dijk. Waardevol zijn de eiken langs de 
weg aan den voorzijde en de meidoornhaag met 
(knot)bomen en sloot langs de weide aan de achterzijde. 
 
Erfensemble en erfstructuur 
Waardevol is het voorerf met de drie knotlindes, de 
buxushaag voor de gevel en de meidoornhaag aan de 
zijde. 
 
Gebouwen 
Waardevol is het hoofdvolume en de positionering van het 
volume parallel langs de Vechtdijk en de Doornweg, met de 
voorgevel georiënteerd naar het karrenspoor.  
Waardevolle elementen zijn het nagenoeg gesloten met 
rode pannen gedekte dakvlak, de gevels van het 
voormalige  woongedeelte van de boerderij in materiaal, 
metselverband, indeling en detailleringen. 
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Havezatheweg 1 

  
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
Waardevol is het erf als onderdeel van het cluster met 
Havezatheweg 2 en 3. Het ensemble ligt verhoogd op een 
terp en bestaat uit twee forse volumes. Waardevol is de 
laan van eiken en populier. 
 
Erfensemble en erfstructuur 
Waardevol zijn de knotlindes voor de voorgevel. De haag 
van rode beuk is niet streekeigen, maar ‘statig’, passend bij 
de laan en de sfeer van de voormalige havezate. 
 
Gebouwen 
Het hoofdvolume, de twee schuren en de hooiberg zijn 
waardevol als ensemble en als afzonderlijke elementen. 
Van belang is de positionering ten opzichte van elkaar. 
Waardevolle elementen zijn de dakvlakken van het 
hoofdvolume en van de schuur naast het hoofdvolume. 
Verder zijn de gevels van deze beide volumes van belang 
in materiaal, metselverband en detailleringen zoals de 
aanwezigheid van windveren, staldeuren en hooiluik. 
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Havezatheweg 2 

  
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
Het erf is waardevol als onderdeel van het cluster met 
Havezatheweg 1 en 3. Waardevol is de laan, als toegang 
tot het cluster. Waardevol is de nabijheid van de 
voormalige havezate De Haerst. Waardevol is de 
transparantie van het erf. 
 
Erfensemble en erfstructuur 
Waardevol zijn de solitairen op het erf: beuk, kastanje, 
walnoot, treurwilg. Waardevol is het weitje aan de zijde en 
het weitje voor het voorerf. 
 
Gebouwen 
Van belang is de positionering van het volume ten opzichte 
van de Havezatheweg. De waardevolle elementen 
bevinden zich voornamelijk in het voormalige 
woongedeelte van het hoofdvolume. Ter hoogte van dit 
gedeelte van het hoofdvolume zijn van belang het volume 
zelf, het nagenoeg gesloten rietgedekte dakvlak, de 
gevels in materiaal, metselverband, indeling en 
detailleringen zoals de muurankers, boerenvlechting, 
houten schuifvensters met luiken. 
 
De tweede woning is op zichzelf niet van waarde, maar 
voegt zich als volume en qua architectuur in het ensemble. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
LEGENDA waarden 
Groen 
 
 waardevol als 
 erfstructuur 
 
 waardevol als  
 element 
 
Water 
 waardevol als 
 erfstructuur 
 
 waardevol als 
 element 
 
Gebouwen 
 
 volume waardevol 
 
 kap waardevol 
 
 gevel waardevol 
 
Elementen  
 waardevol als 
 element 

 



Havezatheweg 3 

  
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
Het erf is waardevol als onderdeel van het cluster met 
Havezatheweg 1 en 2. Waardevol is de laan, als toegang 
tot het cluster. Waardevol is de nabijheid van de 
voormalige havezate De Haerst. Waardevol is de 
verhoogde ligging op een terp. 
 
Erfensemble en erfstructuur 
Waardevol is de agrarische uitstraling van het erf en de 
traditionele inrichting met de omhaagde siertuin voor de 
gevel. Waardevol zijn de betonpalen (wit) met draad 
om het voorerf en de notenboom op het achtererf. 
Waardevol is het karrenspoor en het weitje aan de zijde 
van het erf. 
 
Gebouwen 
Het forse hoofdvolume, de hooiberg en de kleinen stenen 
schuur zijn waardevol als ensemble en als afzonderlijke 
elementen. Van belang is tevens de positionering ten 
opzichte van elkaar. Waardevolle elementen zijn het 
gesloten rietgedekte dakvlak van het hoofdvolume, de 
gevels in materiaal, metselverband, indeling en 
detailleringen. 
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Hessenweg 19 

  
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
Waardevol is de ligging in het open weide landschap, de 
groene omkadering van het erf en de sloot/greppel aan de 
zuid- en oostzijde.  
 
Erfensemble en erfstructuur 
Waardevol is het ensemble met een hoofdvolume en 
bijgebouwen. Waardevol zijn de drie knotlindes voor de 
gevel. Waardevol is de singel als inkadering van het erf en 
de weide op het zijerf. 
 
Gebouwen 
Van de bebouwing is het hoofdvolume als volume 
waardevol en de aanwezigheid van bijgebouwen en een 
hooiberg. Van belang is de positionering ten opzichte van 
elkaar. Waardevolle elementen van het hoofdvolume zijn 
het rietgedekte dakvlak, de gevels in materiaal, 
metselverband en indeling. Ook waardevol zijn de gevels 
van het kleinen betonschuurtje en het gesloten dakvlak. 
Waardevol is de hooiberg met betonnen roeden. 
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Hessenweg 23 

  
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
Waardevol is de ligging in het open weidelandschap. 
Waardevol is de sloot aan de voorzijde en zijde van het erf. 
 
Erfensemble en erfstructuur 
Waardevol is het erfensemble van hoofdvolume met stenen 
schuur en bijgebouwen. Het erf is traditioneel ingericht en 
heeft een ‘agrarische’ uitstraling. Dit is waardevol. 
Waardevol zijn de markante kastanje bij de ingang en de 
markante eiken op het zijerf. 
 
Gebouwen 
De aanwezigheid van het hoofdvolume, schuur, hooiberg 
en andere bijgebouwen zijn waardevol voor het ensemble. 
Van belang is de positionering ten opzichte van elkaar. 
De volumes van de boerderij en schuur zijn afzonderlijk 
ook van waarde. Waardevolle elementen zijn het nagenoeg 
rietgedekte gesloten dakvlak van beide volumes, de 
gevels van beide volumes in materiaal, metselverband, 
indeling en detailleringen. 
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Lichtmisweg 11 

  
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
De ligging aan de wetering is waardevol. De wetering is 
karakteristiek voor dit ontginninglandschap en heeft 
daarmee een relatie met deze ontginningsboerderij. 
 
Erfensemble en erfstructuur 
Het erf is eenvoudig ingericht doch heeft allure door de 
boerderij, de markante solitaire bomen en de brug met 
sierhekwerk over de wetering. Het erf heeft een heldere 
erfstructuur met voor- en achter. Waardevol is de sloot aan 
de achterzijde. 
 
Gebouwen 
Waardvol is het hoofdvolume met verhoogde stal 
verbonden door een tussenlid. De boerderij en de 
verhoogde stal hebben een bijzondere architectuur en zijn 
vrij gaaf. 
Waardevolle elementen zijn het complete volume, de 
gesloten dakvlakken en de gevels inclusief metselwerk, 
gevelindelingen, gevelopeningen, staldeuren en -vensters, 
luiken en detaillering. De veestal en kapschuur voegen zich 
in het ensemble. 
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Nieuwendijk 1 

  
 

WAARDERING: 
 
Landschap 
Waardevol is de ligging in het open weidelandschap. De 
brede sloot langs de weg en de sloot/greppel als 
begrenzing van het erf. 
 
Erfensemble en erfstructuur 
Waardevol is de traditionele erfstructuur met besloten 
singel (tijd van de ruilverkaveling) en bescheiden siertuin 
met een nutstuin/fruitbomen op het voorerf. Waardevol is 
de markante (knot)linde voor de gevel. 
 
Gebouwen 
Waardvol zijn het hoofdvolume en de stenen schuur als 
ensemble en als afzonderlijke volumes. De kapschuur 
voegt mede toe aan de kwaliteit van het ensemble. Van 
belang is de positionering van de gebouwen ten opzichte 
van elkaar. Waardevolle elementen zijn het complete 
hoofdvolume, de gesloten met donkere pannen en golfplaat 
gedekte dakvlakken van hoofdvolume en stal, de gevels 
inclusief metselwerk, gevelindelingen, gevelopeningen, en 
detaillering. Bijzonder element is de versiering van de 
voorgevel van het hoofdvolume. 
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Naam: buitenplaats Arnichem 
 

 
Het huis Arnichem. 
 
1. Toelichting 
De buitenplaats Arnichem (De Doornweg 17, Genne) ligt op de rechteroever van de Vecht. Het bestaat uit 
een kubusvormig buitenhuis van twee bouwlagen onder een omgaand schilddak, voorzien van 
hoekschoorstenen. Aan de noordwestzijde bevindt zich de ingangszijde met een tympaan. Het huidige 
herenhuis ontstond bij een nieuwbouw in 1829 in opdracht van Catherina Thomassen à Thuessink, 
weduwe van Mr. H.A. Tobias uit Zwolle. Het front is gericht op het Haersterveer en ziet uit over de Vecht en 
de Nemelerberg. Aan weerszijden liggen ommuurde binnenplaatsen. Aan de noordkant bevindt zich een 
langgerekt koetshuis uit het begin van de negentiende eeuw. Aan de westzijde wordt het begrensd door de 
Vechtdijk. Het huidige huis vervangt een ouder buitenhuis een zogenaamd spieker. De buitenplaats vormt 
een onderdeel van de gave buurtschap Arnichem, dat bestaat uit ongeveer tien boerderijen uit de 
achttiende en negentiende eeuw.  
Langs de oprijlaan vanaf de De Doornweg ligt een parkbos met vijverpartijen in landschapsstijl uit 
omstreeks 1835, aangelegd op een voormalig bouwlandcomplex. In de aanleg is aan de westzijde ook een 
weiland en een wiel, herinnerend aan een Vechtdijkdoorbraak, opgenomen. Ze zijn door een ‘wandeling’ 
omgeven. Achter het huis staat een forse veeschuur uit de eerste helft van de twintigste eeuw, herinnerend 
aan de modernisering van de landbouw die vaak uitging van de buitenplaatsen.   
Een bijzonder element op het landgoed is het graf van de Indonesische bediende van mr. Tobias, met twee 
grafstenen met Latijnse en Arabische teksten. Het graf is gemeentelijk monument.  
 
2. Belevingswaarde 

 herkenbaarheid: hoog 
 herinneringswaarde: hoog 

 



3. Waardering intrinsiek 
 zeldzaamheid: hoog 
 kenmerkendheid: hoog  
 gaafheid: hoog 
 architectuur: hoog 

 
4. Waardering context 

 samenhang: hoog  
 structurerende werking: hoog  
 gaafheid omgeving: middel 

 
5. Informatiewaarde: hoog 
 
6. Totaalwaardering (cultuurhistorische betekenis) : hoog 
 
7. Toegankelijkheid: goed 
 
8. Advies: de relatie tussen herenhuis, park en koetshuis behouden. Tuinhistorisch onderzoek 
uitvoeren.  
 
 
 
 
 



Naam: Huis Den Doorn 
 

 
Huis Den Doorn. 
 
1. Toelichting 
De buitenplaats Den Doorn in Haerst is ontstaan uit een kasteel dat in 1427 voor het eerst wordt 
genoemd. De militaire betekenis van kasteel blijkt uit het feit dat Den Doorn in 1523 een rol speelde in 
het conflict tussen Gelre en Karel V. In dat jaar werd op het kasteel door Gelre een militaire bezetting 
gelegd, waarschijnlijk met het oogmerk om vanuit het kasteel zowel de Vecht als de weg van Zwolle 
naar Hasselt te beheersen. Mogelijk werd het kasteel toen voorzien van een wallenstelsel met een 
gracht van 175 x 175 meter, waarvan de huidige Vechtdijk en buitengracht mogelijk restanten zijn. In 
het centrum van deze ruimte staat het huidige herenhuis op een rechthoekig eiland.  
Het oude herenhuis is in het midden van de negentiende eeuw verkleind door de verdieping van het 
huis te verwijderen en het westelijke deel af te breken. Zo ontstond het huidige blokvormige 
classicistische herenhuis. Een deel van de achterste beuk uit de eerste helft van de zestiende eeuw 
bleef hierbij bewaard.  
 
Tussen de binnen- en buitengracht bevindt zich aan de noordzijde een voorplein dat aan weerszijden 
geflankeerd was door bouwhuizen. Het bouwhuis aan de westzijde werd rond 1820 gesloopt, dat aan de 
oostzijde werd in het midden van de negentiende eeuw vervangen door een driebeukige boerderij en 
een schuur. De oorspronkelijke ommuurde moestuin is nog aanwezig. Vanaf het voorplein voert over de 
noordelijke dijk een achttiende-eeuwse oprijlaan naar de De Doornweg, die ter plaatse van de havezate 
ook deel van het lanenstelsel uitmaakte. Een ten zuiden van het herenhuis gelegen terrein kreeg een 
lichte landschappelijke aanpassing.  
 



2. Belevingswaarde 
 herkenbaarheid: hoog 
 herinneringswaarde: hoog 

 
3. Waardering intrinsiek 

 zeldzaamheid: hoog 
 kenmerkendheid: hoog  
 gaafheid: hoog 
 architectuur: hoog 

 
4. Waardering context 

 samenhang: hoog  
 structurerende werking: hoog  
 gaafheid omgeving: hoog 

 
5. Informatiewaarde: hoog 
 
6. Totaalwaardering (cultuurhistorische betekenis) : hoog 
 
7. Toegankelijkheid: niet 
 
8. Advies: de relatie tussen herenhuis en bijgebouwen behouden.  
 
 
  
 
 



 

De Doornweg  5 Eenvoudig hallehuisboerderijtje uit 1919, met een afgewolfd 
zadeldak, een rechthoekige plattegrond en vensters met luiken. In 
de loop van de tijd onderging dit object een aantal vernieuwingen. 
Als onderdeel van een aantal verspreid liggende boerderijen bij de 
aansluiting van de De Doornweg op de Bomhofweg – waaronder de 
boerderij op nr. 7 – is is er sprake van belangrijke beeld- en 
ensemblewaarde.  

██ 

 

De Doornweg 7 Tegenover de Bomhofweg en op de hoek van een openbaar pad 
gelegen boerderij die in oorsprong uit circa 1875 dateert. Opzet als 
een hallehuisboerderij, met een rietgedekt en afgewolfd zadeldak, 
een rechthoekige plattegrond en veelruits ramen. Ingrijpend 
gerenoveerd, maar belangrijke locatie waardoor er sprake is van 
beeldwaarde. In combinatie met enkele nabijgelegen historische 
boerderijen – waaronder de boerderije op nr. 5 – is er belangrijke 
ensemblewaarde.  

██ 

 

De Doornweg  8 Vrij gaaf bewaard gebleven hallehuisboerderijtje uit 1910, met een 
afgewolfd zadeldak (vernieuwde dekking) en vensters met luiken. 
Rechthoekige plattegrond. Het door een tuin voorafgegane object 
vertegenwoordigt tezamen met de vlakbijgelegen boerderij op nr. 
10 belangrijke ensemblewaarde. Bovendien van beeldbepalend 
belang. Architectuurhistorisch waardevol. De jongere erfbebouwing 
heeft geen bijzondere waarde.  

██ 



 

De Doornweg  10 T-boerderij uit omstreeks 1875, deel uitmakende van een markant 
historisch erf met diverse bijgebouwen. De boerderij onderging een 
aantal vernieuwingen maar het authentieke karakter bleef goed 
herkenbaar. In hoofdzaak rechthoekige plattegrond, één bouwlaag. 
Voorhuis met een rietgedekt schilddak en een asymmetrische 
voorgevelindeling. De deel heeft een afgewolfd zadeldak, eveneens 
met riet gedekt. Belangrijke beeldwaarde. Tezamen met de 
vlakbijgelegen boerderij op nr. 8 is er sprake van belangrijke 
ensemblewaarde.  

██ 

 

De Doornweg  11 In de buurtschap Haerst maakt dit waardevolle historische erf deel 
uit van een cluster van diverse oude boerderijen, vlakbij het als een 
RM beschermde Huize Arnichem. De boerderij heeft een vroeg 
18

de
-eeuwse oorsprong en is uitgevoerd volgens het hallehuistype, 

met een rietgedekt zadeldak en veelruits ramen. Ondanks renovatie 
bleef het authentieke karakter goed herkenbaar. Oude leilinden 
langs de voorgevel. Bijbehorende en gaaf bewaard gebleven 
vrijstaande schuur uit de late 19

de
 eeuw, met een afgewolfd 

zadeldak met pannendekking. In Haerst vertegenwoordigt dit erf 
belangrijke beeld- en ensemblewaarde.   

██ 

 

De Doornweg  15 Naast het als een RM beschermde Huize Arnichem gelegen 
bijgebouw, dat is gebouwd als het koetshuis van deze buitenplaats. 
Het object heeft een rechthoekige plattegrond, en telt één 
bouwlaag, met een pannengedekt schilddak. Gaaf bewaard 
gebleven karakter. Belangrijke architectuur- en cultuurhistorische 
waarde. Tevens ensemblewaarde.  

██ 



 

De Doornweg  35 Hallehuisboerderij uit 1872 die deel uitmaakt van een 
boerderijenzwerm met diverse historische complexen. Het object 
heeft een rietgedekte kap met wolfeinden. Asymmetrisch 
ingedeelde en op het zuiden gerichte voorgevel. Het 
bedrijfsgedeelte is op de Doornweg gericht. Er zijn diverse 
historische bijgebouwen waaronder een hooiberg. De boerderij 
onderging een aantal ingrijjpende vernieuwingen. Belangrijke 
ensemblewaarde.  

██ 
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