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Landgoed of buitenplaats Klingelbeek is een 
begrip in Arnhem, maar staat ook al ettelijke 
jaren leeg. Ondanks het verval van dit negen-
tiende-eeuwse landgoed is het huis nog steeds 

indrukwekkend. Indrukwekkend in voorkomen, 
maar ook door de bijzondere ligging aan de 
Rijnoevers, met zicht op het centrum van 
Arnhem en natuurlijk de Eusebiuskerk.

Oorspronkelijk was het plan om op het terrein 
een zorginstelling te vestigen. Dat plan is ech-
ter in een diepe la beland; de huidige project-
ontwikkelaar koos voor private woningbouw 

Arnhems project goede illustratie van de manier waarop Vic Landscapes wil werken

Vic Landscapes realiseert samen met Harro de Jong van Bureau Harro de wederopstanding van het oude landgoed Klingelbeek aan de oevers van de 

Rijn bij Arnhem. Het doel: een ettelijke hectares grote bostuin met centraal daarin de gerenoveerde buitenplaats en daaromheen, verspreid over het 

terrein, een aantal woningen en appartementencomplexen. Zelfs de herontdekte Klingelbeek mag weer vrijelijk stromen over het terrein.
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De Klingelbeek stroomt weer

Bomen in een ondergrond van 
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in het duurdere segment. In totaal komen er 
op het landgoed zes gebouwen bestemd voor 
wonen. Deze appartementengebouwen 
worden gerealiseerd door Karbouw.

Het terrein heeft van nature alles in zich om 
er een sensationeel project van te maken: 
allereerst de ligging op de steile Rijnoevers, 
maar ook de grote verscheidenheid aan grote 
bomen, met als klap op de vuurpijl een indruk-
wekkende rode beuk die hoog boven alles 
uittorent.

Infinitypool
Het spektakelstuk van de bostuin wordt een 
natuurlijke infinitypool, die bestemd is voor 
de bewoners van het landgoed en die gevoed 
wordt door de Klingelbeek. Zittend in dit 
zwembad kun je kijken naar de vrachtschepen 
die langsvaren over de Rijn.

Victor Dijkshoorn over het totale project: ‘Dit is 
een leuke illustratie van de manier waarop wij 

willen werken. Wij zijn op zoek naar 
projecten waarin we kunnen samenwerken 
met landschapsarchitecten die onze inbreng en 
feedback waarderen. Onze pay-off is activating 
landscapes. Dat betekent dat je samen met een 
architect het landschap zo inricht dat mensen 
het leuk vinden en werkelijk gaan gebruiken. 
Wat heb je aan een dure buiteninrichting als er 
vervolgens niemand naar buiten gaat? Wij 
willen ons daarbij nadrukkelijk niet als land-
schapsarchitect profileren, maar als een 
meedenkende hovenier, die samen met de 
ontwerper, in dit geval Harro de Jong, het beste 
uit een ontwerp kan halen.’
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Het terrein heeft alles in zich voor 
een sensationeel project: 
de steile Rijn oever, aar en de 
vele veterane bomen

Zicht op twee van de gebouwen en het meertje waar de Klingelbeek uitmond
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