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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Een intrigerende vermelding op de moderne Topgrafische kaart was aanleiding voor nader
onderzoek. Ten westen van Apeldoorn, net achter park Berg en Bos, in het Kroondomein was
“de Tribune” aangegeven. Op deze plek, midden in de bossen was dat op zijn minst een
onverwachte melding.
Navraag leerde dat de tribune samenhing met de renbaan die in het midden van de 19e eeuw
ter plekke was aangelegd. Voor de Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA) was dat
aanleiding dieper in de materie te duiken, en vooral om te onderzoeken of ter plekke nog iets
van de renbaan was terug te vinden.
Aan de grondbeheerder – Het Kroondomein Het Loo – werd om toestemming gevraagd de
locatie te mogen onderzoeken. Dit werd welwillend toegestaan en dit rapport is de weergave
van de resultaten.

1.2 Kroondomein Het Loo
Kroondomein Het Loo, dat bestaat uit de Koninklijke Houtvesterij en het Paleispark, maakt
van oorsprong deel uit van een koninklijk landgoed. Om het imposante zeventiende eeuwse
Paleis Het Loo ligt een fraaie tuin die weer wordt omringd door het Paleispark met daarin
waardevolle cultuurhistorische elementen. De Koninklijke Houtvesterij bestaat uit
uitgestrekte bossen en heidevelden. Het park, de bossen en de heidevelden vormen samen
Kroondomein Het Loo.
Kroondomein Het Loo is het grootste aaneengesloten landgoed in Nederland en kenmerkt
zich door een rijke cultuurhistorie, grote biologische diversiteit en veel landschapsschoon. Het
gebied ademt rust, schoonheid en harmonie in een uitgestrekt en grootschalig landschap1.

1.3 Archeologische Werkgroep Apeldoorn
De Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA) is opgericht in 1988 als onderdeel van de
Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) regio 18. De AWN is een vereniging
voor amateur archeologen en voor iedereen die interesse heeft in archeologie en daar actief
mee bezig wil zijn. In Apeldoorn werkt de AWA nauw samen met de gemeentelijke
archeologische dienst. De AWA streeft er naar zoveel mogelijk informatie te verzamelen over
de gemeente Apeldoorn op basis van de tastbare resten die daarvan in het landschap zijn terug
te vinden.

1.4 Onderzoek
Het onderzoek naar de tribune en de renbaan in het Kroondomein bestond uit een
bureauonderzoek en een aantal bezoeken in het veld. Het bureauonderzoek bestond uit
literatuur onderzoek, verzamelen van kaartmateriaal2, en in dit specifieke geval het raadplegen
van (gedigitaliseerde) kranten via de koninklijke bibliotheek3.

1

Bron: http://www.kroondomeinhetloo.nl/over-kroondomein-het-loo.aspx
Bron: http://watwaswaar.nl/ en de kaartcollectie van de AWA
3
Bron: http://kranten.kb.nl/
2
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Het veldonderzoek bestond uit 3 bezoeken van de locatie. Deelgenomen hebben: Ben Teule,
Chris Nieuwenhuize, Harry Schotman, Huib de Kruijf, Margriet Winter, Patrick de Keijzer en
Annemarie Brinkhorst.

2 De paardenrennen op het Loo
2.1 De valkenjacht op het Loo4
Koning-stadhouder Willem III jaagde op Het Loo veel met de valk. De valkerij was
eeuwenlang minstens even prestigieus als de parforcejacht. In de middeleeuwen had ieder
vorstenhuis zijn eigen valkenhof en zijn eigen valkeniers. De beste valkeniers kwamen uit het
Brabantse Valkenswaard en waren eeuwenlang bij verschillende Europese vorstenhuizen in
dienst.
Net als de parforcejacht was de valkenjacht bijzonder kostbaar. Verzorging, training en
onderhoud van de valken kostte veel tijd, en het bezit van valken was dan ook een
statussymbool. Edellieden lieten zich graag afbeelden met gehuifde giervalken op hun arm, en
soms gingen de valken zelfs mee naar de kerk. Vooral gier- en slechtvalken waren populair,
omdat ze sterk en intelligent waren en elegant vlogen. Omdat ze niet gefokt konden worden,
werden de valken in het wild gevangen – de giervalken zelfs in Scandinavië – en daarna
‘getreind’ – afgericht. Dat kostte ongeveer een halfjaar.
Veel Oranjes hebben met de valk gejaagd. Op Het Loo van koning-stadhouder Willem III
beleefde de valkenjacht zijn eerste hoogtepunt. Enkele keren per week werd er in het
zomerseizoen op reigers gevlogen – het koningsnummer van de valkenjacht. Omdat een
reiger een onnatuurlijk grote en soms ook gevaarlijk prooi voor de valk was, en de valken
moeite hadden hun prooi te overmeesteren, was de jacht op reigers – ‘de hoge vlucht’ –
bijzonder geliefd. Om aan zijn belagers te ontkomen steeg de reiger steeds hoger en ontstond
een fascinerend schouwspel, waarin de valken, nog hoger gestegen, hun van nature veel te
grote prooi in een steile duikvlucht naar de grond probeerden te brengen.
Het Veluwse terrein was ideaal voor de valkenjacht. Even ten oosten van Hoog Soeren lag
een natuurlijk broedgebied, de Reigerskooi. Van daaruit vertrokken de reigers om onder meer
bij het visrijke Uddelermeer en Bleeke Meer te foerageren. In de late middag keerden ze over
de heide terug naar hun reigerkolonie in het Soerense Bos, hun krop gevuld met voedsel voor
hun jongen. Halverwege, op de uitgestrekte Soerense Hei of meer oostelijk op de Valkenberg,
wachtten de valkeniers de komst van de reigers af. Als de reigers in zicht kwamen werden
twee valken gelost, die om beurten de reiger belaagden. Te paard volgde men het
luchtgevecht.
Om de reigerstand op peil te houden werd de visstand in het Uddelermeer gereguleerd. Naast
een valkenier had koning-stadhouder Willem III ook een vaste reigerbewaarder in dienst, die
de reigers in de Reigerskooi bijvoederde.
Na de dood van koning-stadhouder Willem III raakte de vorstelijke jacht op Het Loo bijna
anderhalve eeuw in het slop. Vanwege zijn gezondheid jaagde stadhouder Willem IV weinig.
Zijn zoon Willem v gaf de voorkeur aan vispartijen op het Uddelermeer en zo af en toe een
valkenjacht, en koning Lodewijk Napoleon, die het jachtbedrijf en de valkerij op Het Loo
vanaf 1808 wilde reorganiseren, moest in 1810 het veld alweer ruimen. Zijn opvolgers, de
4

Overgenomen uit Bleumink 2010. Blz. 171-172
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koningen Willem I en II, hadden weinig interesse in de jacht, en het waren uiteindelijk de
zonen van koning Willem II, kroonprins Willem III en prins Alexander, die de jacht op Het
Loo vanaf 1839 weer internationale glans gaven.
Anders dan onder koning-stadhouder Willem III, de grote promotor van de vaderlandse
parforcejacht, zou in de negentiende eeuw op Het Loo juist de valkenjacht een hoge vlucht
nemen. Aanvankelijk leek het daar echter niet op. Na de Franse Revolutie ging het door
oorlogen en economische malaise in heel Europa snel bergafwaarts met de kostbare valkerij.
Nadat koning Lodewijk Napoleon in 1810 uit zijn functie werd gezet, werden zijn valken
vanuit Het Loo overgebracht naar de keizerlijke hofvalkerij in Versailles. Drie jaar later werd
ook deze valkerij uit geldgebrek opgedoekt – de laatste in Europa.
De Valkenswaardse valkeniers die tot circa 1810 aan verschillende Europese hoven hadden
gewerkt, vonden aanvankelijk nog werk bij de Britse valkeniersfederatie – een privéclub van
enthousiaste liefhebbers. Maar nadat de Engelse reigerstand door grootschalige ontginningen
van voedselrijke moerassen en venen was teruggelopen, werd de federatie begin 1838
opgeheven. De valkeniers zochten een nieuw werkterrein en vonden dat al snel op Het Loo,
waar voldoende open ruimte was en waar nog een groot aantal reigers aanwezig was. Koning
Willem I en zijn zoon Willem II, die tijdens hun ballingschap opgenomen waren geweest in
de Londense society, onderhielden nog steeds warme
contacten met hun Britse kennissen; het Britse verzoek om op Het Loo de hoge vlucht te
mogen vliegen werd door koning Willem I dan ook welwillend ontvangen.
Al op 26 juni 1838 kon ‘het vederspel op de Soerense hei hervat worden’, en ruim een week
later waren er al 104 reigers ‘gebonden en ter aarde gebracht’. Al snel ontstond het idee op
Het Loo een privévalkeniersclub te huisvesten, en in 1839 werd het Koninklijk Nederlandsch
Valkeniers-Gezelschap
opgericht, dat internationale bekendheid kreeg als The Royal Loo Hawking Club. De
koningen Willem I, II en III werden achtereenvolgens beschermheer van de club, maar het
was vooral prins Alexander, de broer van Willem III, die de hoge vlucht stimuleerde.

Figuur 1 Henry Landseer "Hawking” ca. 1831 [ www.wikigallery.com ]
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Het reigerseizoen begon op 15 mei en eindigde half juli. De dertig overwegend Britse
clubleden, hun dames en het gevolg, namen die twee maanden hun intrek in Het Oude Loo en
de verschillende hotels die de buurtschap Loo inmiddels rijk was. Na het ontbijt verdiepten de
heren zich voor de beursberichten in The Times – die vanuit Londen werd nagezonden naar
Het Loo – om zich vervolgens te vermaken met een potje jeu de boules of het schijfschieten
op de schietbaan in het Paleispark. Andere heren gaven de voorkeur aan de paardenrennen op
de koninklijke renbaan. Om een uur of vier ’s middags vertrok de stoet uiteindelijk over de
lommerrijke Koningslaan in de richting van de Soerense Hei, waar de reigers tegen het vallen
van de avond overkwamen. Tegen negenen, bij het vallen van de schemer, keerde het
gezelschap huiswaarts, waar men regelmatig door de koning voor het diner werd geïnviteerd.
De jaarvergaderingen van de club vonden plaats op Het Oude Loo. The Royal Loo Hawking
Club zou uiteindelijk zestien jaar bestaan. Na de dood van prins Alexander in 1848 verloor de
club een belangrijke drijvende kracht en steeds vaker verlieten gasten voortijdig de
reigerjacht, afgeschrikt door het onbestendige humeur van koning Willem III. Ook de hoge
kosten van de reigerjacht zorgden voor problemen. Bovendien nam de reigerstand af,
mogelijk door de jacht zelf en ook doordat een deel van de reigerkolonie in 1849 Het Loo had
verruild voor kasteel Biljoen, bij Velp. Maar het was vooral de verdere ontginning en
verbeterde ontwatering van de vis- en vogelrijke uiterwaarden en natte heidevelden aan de
randen van de Veluwe – favoriete foerageergebieden voor de reigers – die leidden tot de
definitieve teruggang van de reigerstand. In 1855 werd The Royal Loo Hawking Club
opgeheven
en verdween de hoge vlucht definitief van het Europese vasteland.
Een uitgebreide verhandeling over de Royal Loo Hawking club is geschreven door J. vd
Wall5.

2.2 Paardenrennen in 1843 en 1844
In de marge van de jachtactiviteiten werden ook paardenrennen georganiseerd. Uit
krantenberichten (zie de bijlage) blijkt dat de paardenrennen voor het eerst worden genoemd
in 1843. Er is dan nog geen sprake van gepland vermaak. Worden de rennen vanaf 1845
minstens een maand van tevoren aangekondigd, op 30 juni 1843 schrijft men dat door de prins
enkele dagen eerder “de eenzame heidevlakte welke de noordelijke grens dezer gemeente
uitmaakt” was uitgekozen “tot het houden eenen wedren”6. Een week later meldt men dat
“morgen een tweede wedren gehouden zal worden” (waarschijnlijk 5-7-1843)7.
In 1844 werden de rennen gehouden op “een baan achter Hoog Soeren” van een mijl lang.
Dit keer waren de rennen wel gepland. Gemeld wordt dat op 28 juni de wedren
overeenkomstig het bekend gemaakte programma had plaatsgehad8. Het zou om de oude
renbaan (zie hierna) kunnen gaan, maar helemaal duidelijk wordt dit niet.

5

V.d. Wall, 1986.
Algemeen Handelsblad 30-6-1843
7
Algemeen Handelsblad 6-7-1843
8
Overijsselse Courant van 9 -7-1844
6
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2.3 Paardenrennen tussen 1845 en 1848 op de oude renbaan
In 1845 werd waarschijnlijk de renbaan op het Orderveld in gebruik genomen. Volgens een
krantenbericht werd een baan gebruikt van 2700 el lang en 30 el breed9. De locatie van de
baan wordt hierin overigens niet duidelijk uit de beschikbare krantenberichten.
In feb. 1846 werd de baan “weer geschikt gemaakt” voor het aankomende seizoen. In het
betreffende krantenbericht wordt ook de locatie genoemd van enerzijds “de nieuwe renbaan
tussen het Park en het Soerensche Bosch welke tot oefeningen is bestemd” en daarnaast die
“welke de aankomende zomer weer tot wedrennen moet dienen en welke gelegen ten zuiden
van voornoemd Bosch” 10. De laatste locatie komt overeen met de onderzochte baan op het
Orderveld. Er zijn dus blijkbaar twee banen die allebei ook al in het voorgaande jaar zijn
gebruikt. De plaats van de oefenbaan (tussen het Park en het Soerensche bos) is verder niet
teruggevonden.
Bij de rennen is sprake van grote groepen toeschouwers die van heinde en ver de rennen
kwamen bekijken. Een krantenbericht uit 1847 meldt dat men op het terrein nabij de renbaan
druk bezig is met het opslaan van tribunes, stallingen, boxes en cantines11.
De rennen werden gehouden op
- 23-6-1845 12
- 22-6, 24-6 en 26-6-1846 13
- 21-6, 23-6 en 25-6-1847 14
- 27-6, 29-6 en 1-7-1848 15

Figuur 2 Uitsnedes uit de kaart van Het Loo en omgeving uit 1850 (Zie ook Figuur 6).

2.4 Paardenrennen tussen 1849 en 1852 op de nieuwe renbaan
Eind 1847 is sprake van een initiatief om een nieuwe renbaan aan te leggen “meer in de
nabijheid van de straatweg”, langs de Amersfoortseweg tussen de echoput en het Aardhuis16.
Naast deze gunstiger ligging was een andere aanleiding waarschijnlijk ook het feit dat de
Ordermark in januari 1847 150 ha. grond had verkocht aan dhr. Morrees uit Deventer17. Dat
was niet te enige verkoop, want minder dan een half jaar later werd de publieke verkoop van

9

Algemeen Handelsblad 21-4-1845
Algemeen Handelsblad 27-2-1846
11
Algemeen Handelsblad 12-6-1846
12
Arnhemse Courant 17-5-1845
13
Algemeen Handelsblad 25-5-1846
14
Algemeen Handelsblad 11-5-1847
15
Algemeen Handelsblad 29-5-1848
16
Algemeen Handelsblad 18-11 en 25-12-1847
17
Arnhemsche Courant 12-1-1847
10
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nog eens 112 ha. aangekondigd18. Door deze nieuwe eigenaren zou het terrein ontgonnen
worden. In datzelfde krantenbericht bleek dat het domein-bestuur een proces dreigde aan te
spannen tegen de Ordermark, waarin ze deze het recht om gronden te verkopen betwistte.
Een groot aantal Apeldoorners “allen bestuurders en mede-eigenaren van markegronden
onder de gemeente Apeldoorn” stuurden in april 1848 een petitie aan de koning waarin zij
hem verzochten het aangespannen proces te laten beëindigen19. Het proces werd niet
beëindigd, maar de eisers werden later dat jaar in het ongelijk gesteld op 9-11-184820 en de
Ordermark mocht haar gronden verkopen.
De voorbereiding van de nieuwe renbaan ging blijkbaar minder vlot dan gepland want op 22
juni 1848 werd gemeld dat de rennen dit jaar nog één maal op de oude plek zouden worden
gehouden maar volgend jaar op de nieuwe renbaan21. De baan op het Orderveld lijkt dus
slechts 4 seizoenen gebruikt: 1845-1848 (mogelijk 5 als ook al in 1844 op dezelfde plek
rennen werden gehouden).

Figuur 3 De nieuwe renbaan door J.B. Jonkind (1819-1891). Volgens bijschrift in 1848, maar de baan
werd pas in 1849 in gebruik genomen [Koninklijk huis archief].

In het Koninklijke Huis archief is een afbeelding van de nieuwe renbaan [Figuur 3] 22.
Afgebeeld zijn de overdekte koninklijke tribune waar vanuit de leden van de koninklijke
familie en hun gasten de wedstrijden bijwoonden en daar tegenover een verhoog bedoeld voor
de wedstrijdleiding. De aquarel werd volgens het bijschrift in 1848 vervaardigd door J.B.
Jongkind (1819-1891) tijdens zijn verblijf op Het Loo. Dat is merkwaardig omdat de renbaan
in dat jaar nog niet werd gebruikt. Jongkind heeft dus mogelijk geïmproviseerd of de datering
is onjuist.
Overigens is ook deze nieuwe renbaan slechts 4 seizoenen gebruikt: Van 1849 tot en met
1852. In 1853 werden de rennen op 23 februari nog gepland bij het Loo zoals blijkt uit een
advertentie door Jhr. Molerus, kamerheer des Konings23. In een advertentie van 3 maanden
later werd door dezelfde kamerheer bekendgemaakt dat de rennen werden verplaatst naar ’s

18

Arnhemsche Courant 24-6-1847
Arnhemsche Courant 3-6-1848
20
Algemeen Handelsblad 13-11-1848 en (met de volledige tekst van het vonnis) Arnhemsche Courant 30-111848
21
Algemeen Handelsblad 22-6-1848 en 4-6-1849
22
Jochems, 1991-1993. Blz. 321.
23
Algemeen Handelsblad 23-2-1853
19
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Gravenhage 24. In de jaren daarna worden de rennen steeds in Zandvoort op Duindicht
gehouden.
De rennen op de nieuwe renbaan werden gehouden op
- 21, 23 en 25-6-1849 25
- 24, 26 en 28-6-1850 26
- 16, 19 en 21-6-1851 27
- 15, 16 en 18-6-1852 28

Figuur 4 Het einde van de paardenrennen in Apeldoorn. Algemeen Handelsblad 1853.

2.5 De nieuwe renbaan na 1852
Na 1852 worden geen meldingen van paardenrennen in Apeldoorn meer gevonden. Wel
wordt de nieuwe renbaan nog enkele malen genoemd als de locatie van andere activiteiten.
Zo schonk de koning op 13 augustus 1857 “een vreugdedag” aan de ingezetenen van de
Heerlijkheid het Loo. Op de renbaan werden wedstrijden georganiseerd in “mastklimmen,
ringloopen, mastlopen, sloottrekken, stokdraaien en hardlopen”. Na afloop werd vuurwerk
afgestoken29 .
In 1862 en 1868 werd de renbaan nog twee maal gebruikt voor militaire wedrennen als
onderdeel van oefeningen vanuit kamp Millingen30.
De nieuwe renbaan staat nog afgebeeld op de kaart van de gemeente Apeldoorn van Kuypers
uit 1866. Op de Topografische kaart van 1872 en ook op latere kaarten is er van de baan
echter niets meer van te zien. Zelfs op de gedetailleerde kadastrale kaart van 1881, aanwezig
in het Apeldoorns archief, is op de locatie niets aangegeven wat wijst op de renbaan.
De nieuwe renbaan lijkt dus te zijn ontmanteld tussen 1868 en 1872.

24

Algemeen Handelsblad 25-5-1853
Algemeen Handelsblad 4-6-1849
26
Algemeen Handelsblad 7-2-1850
27
Algemeen Handelsblad 17-3, 19-6 en 20-6-1851
28
Algemeen Handelsblad 16-2, 18-6 en 21-6-1852
29
Algemeen Handelsblad 12-8-1857
30
Nieuw Rotterdamsche Courant 29-8-1862 en 14-9-1868
25
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3 De locatie van de oude renbaan
3.1 De renbaan op oude kaarten
Het onderzoek van de AWA spitst zich toe op de oude renbaan op het Orderveld. Deze
renbaan wordt aangegeven op de topografische kaarten vanaf 1846 tot en met 1900. Op de
daarop volgende beschikbare kaart, van 1907, is het terrein omgezet in bos en wordt de
renbaan niet meer vermeld. Van de oude verkaveling is dan ook niets meer terug te
herkennen.

Figuur 5 Topografische kaart van 1900 (links) en 1907 (rechts). De renbaan is op de linkerkaart
bovenaan, iets rechts van het midden, aangegeven. Op de rechterkaart is het terrein deels omgezet in bos.

Memorabel is ook een kaart van rond 1850 waarop zowel de oude als nieuwe renbaan
duidelijk zijn aangegeven.
Opvallend is overigens dat de renbaan niet is aangegeven op de kadastrale kaart uit 1882.
Blijkbaar gaf de baan in het terrein toch niet zo’n heel prominent beeld. Het is dan ook niet
denkbeeldig dat de baan op de Topografische kaarten uit dezelfde periode vooral is
weergeven omdat hij ook al op zijn voorgangers stond.
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Figuur 6 Kaart van het Loo en deszelves omgeving (uitsnede). Gedateerd 1850. Linksboven in de uiterste
hoek is de nieuwe renbaan aangegeven. Onderin, iets links van het midden, de oude renbaan.

3.2 Keuze van de locatie
De locatie ++++++++++++++++/van de baan op het Orderveld was waarschijnlijk niet
toevallig gekozen. Dat blijkt aan de hand van het Actueel Hoogtebestand 31. De renbaan ligt
precies op een vlak gedeelte in het terrein, ingeklemd tussen 2 langgerekte natuurlijke
walletjes. Ook worden oude smeltwatergeulen in het noordwestelijke deel, zorgvuldig
ontweken. Op het actueel hoogtebestand is overigens niets te zien van de renbaan.

Figuur 7 Renbaan op het actueel hoogtebestand. Locatie renbaan ontleend aan Topografische kaart uit
1846.

31

Zie www.ahn.nl. Gebruikte kaart uit collectie AWA.
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3.3 Projectie op de moderne kaart
Met behulp van de Topografische kaart is het betrekkelijk eenvoudig om de renbaan zoals die
is afgebeeld op de kaarten van vóór 1900, te projecteren op de moderne kaart. De
nauwkeurigheid is op deze manier niet fantastisch (een verschuiving van enkele tientallen
meters is denkbaar), maar voor het onderzoek is dat geen probleem.

Figuur 8 Oude renbaan geprojecteerd op moderne Topografische kaart

Uit de projectie blijkt dat de renbaan grotendeels in het Kroondomein ligt, maar gedeeltelijk
ook op het terrein van Berg en Bos,
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4 Veldonderzoek van de oude renbaan
4.1 Inleiding
Het terrein is 3 maal bezocht op 26-6-2012, 1-9-2012 en 8-9-2012 door 7 leden van de
archeologische werkgroep.
Het terrein waar de renbaan heeft gelegen bestaat voor een groot deel uit bos met tamelijk ver
uit elkaar staande dennen. Daaronder een dichte begroeiing met bosbessen. De bosbessen
maken een veldkartering, maar ook zoeken met de metaaldetector vrijwel onmogelijk. Andere
delen zijn begroeid met jonge dennen.
Het terrein is inderdaad tamelijk vlak. De langgerekte walletjes aan noord en zuidkant, die erg
opvallen op het actueel hoogtebestand, zijn in het terrein goed te herkennen. Bovendien blijkt
dat de walletjes een hoger gebied afscheiden van een lager gebied . De renbaan ligt hoger dan
het omringende gebied.

4.2 De tribune
Er is één markant punt in het terrein dat vrijwel zeker is terug te voeren is op de renbaan. Op
de plaats waar de Topografische kaart van 1846 “de tribune” aangeeft, is een opvallende
heuvel. Deze is opgemeten en 30 meter lang en ca. 4 a 5 meter (schatting) hoog. Halverwege
het taluud is aan de zuidzijde (de renbaan zijde) een vlak stuk.
Om vast te stellen dat het inderdaad om een kunstmatige verhoging gaat is met de guts
halverwege het taluud het profiel bepaalt. Op een hoogte van 80 cm (boven het omringende
terrein) werd een gaatje geprikt. De heuvel blijkt op deze plaats uit humus en bruin zand te
bestaan. Pas op een diepte van 105 cm volgt het ongestoorde zand. Dat komt aardig overeen
met een boring enkele meters naast de heuvel, waar het ongestoorde zand op een diepte van
ca. 30 cm zit.

Figuur 9 De tribune
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Opvallend is een grote, dode den op de top van de heuvel.
De tribune, die nog steeds wordt aangegeven op de topografische kaart, zij het nu meer als
veldnaam, lijkt dus te bestaan uit een kunstmatige verhoging van waaraf de rennen konden
worden bekeken.

4.3 Greppel met wal
Langs de tribune blijkt een greppel (ca. 50 cm diep) te liggen met daarnaast een wal (ca. 50
cm hoog). De wal ligt steeds aan de zuidzijde. De greppel is te volgen vanaf het hek van het
Kroondomein tot aan een van de paden. Westelijk van het pad werd de greppel niet meer
teruggevonden. De afstand tussen de 2 uiteinden van de greppel is ongeveer 380 meter. De
wal loopt zorgvuldig om de tribune heen, met de wal aan de binnenzijde.
Onderzocht is of de greppel ook op andere delen van het veronderstelde tracé ligt, en of er
parallel aan de gevonden greppel een tweede greppel ligt. De greppel is verder nergens in het
Kroondomein teruggevonden. Aangetekend moet wel worden dat door de ondergroei het
terrein moeilijk “leesbaar”is.
De greppel is met de GPS ontvanger ingemeten (nauwkeurigheid 5 a 10 meter).
Vlak naast de greppel ligt een grafheuvel, gemarkeerd met ROB bordje. [Rijksmonument
45173]
469500

469450

469400
Greppel
469350

Grafheuvel
Tribune

469300

469250

469200
189500

189550

189600

189650

189700

189750

189800

189850

Het tracé van de renbaan zoals dat op de Topografische kaarten uit de 2e helft van de 19e
eeuw is weergegeven, is geprojecteerd op de moderne luchtfoto (overgenomen uit Google
Earth). Het ingemeten traject van de greppel is daar weer op aangegeven en komt perfect
overeen. De greppel markeert ongeveer de helft van de noordelijke loop van de baan.
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Figuur 10 Tracé van de renbaan (in rood) volgens de topografische kaart uit 1846, geprojecteerd op de
moderne luchtfoto, en het tracé van de greppel (geel)
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Bijlagen32
Krantenberichten

Figuur 11 Algemeen handelsblad 30-6-1843

Figuur 12 Algemeen Handelsblad 6-7-1843

Figuur 13 Algemeen Handelsblad 21-4-1845

32

Bron: http://kranten.kb.nl/
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Figuur 14 Bredasche Courant 9-7-1844

Figuur 15 Arnhemse Courant 18-6-1845
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Figuur 16 Algemeen Handelsblad 27-2-1846

Figuur 17 Arnhemsche Courant 12-1-1847

Figuur 18 Algemeen Handelsblad 12-6-1847
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Figuur 19 Arnhemsche Courant 24-6-1847

Figuur 20 Arnhemsche Courant 14-8-1847 (deel van groot artikel)

Figuur 21 Algemeen Handelsblad 18-11-1847

Figuur 22 Algemeen Handelsblad 25-12-1847

Figuur 23 Algemeen Handelsblad 22-6-1848
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Figuur 24 Algemeen Handelsblad 3-7-1848

Figuur 25 Algemeen Handelsblad 13-11-1848

Figuur 26 Algemeen Handelsblad 4-6-1849

Figuur 27 Algemeen Handelsblad 23 Februari 1853
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Figuur 28 Algemeen Handelsblad 25-5-1853

Figuur 29 Algemeen Handelsblad 12-8-1857
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Figuur 30 Nieuw Rotterdamse Courant 29-8-1862
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Figuur 31 Nieuw Rotterdamsche Courant 14-9-1868
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Afbeeldingen
Van de valkenjacht zijn flink wat schilderijen gemaakt, die deels ook weer navolgers kregen.
Een aantal beelden is lange tijd gebruikt. De vraag is natuurlijk in hoeverre ze de situatie ook
daadwerkelijk weergeven. Van de paardenrennen zijn nog geen afbeeldingen gevonden.

Figuur 32 Pierre Louis Dubourcq. The Royal Loo Hawking Club

Kunstenaar Pierre Louis Dubourcq (1815-1873)
Titel
The Royal Loo Hawking Club
Omschrijving Pierre Louis Dubourcq (1815-1873) Olie op doek De Valkerij op het Loo en
The Royal Loo Hawking Club (1839-1855) De Valkerij vormt een intrigerend
bedrijf waarin de elementen natuur en cultuur elkaar ontmoeten. In het midden
van de vorige eeuw was Het Loo de laatste plek in Europa waar met valken op
reigers gevlogen werd. Een eeuwenoude en kostbare liefhebberij die zich goed
leende voor beoefening in het verband van een club: The Royal Loo Hawking
Club. Deze episode heeft schitterend beeldmateriaal voortgebracht. In opdracht
van prins Alexander [1818-1848] legden Piere Dubourcq en Johann
Sonderland het clubleven vast in een reeks schilderijen met veel gevoel voor
anecdote. Pierre Louis Dubourcq werd in 1815 geboren in Amsterdam. Pierre
Louis was de zoon van een koopman. Hij kreeg zijn opleiding bij de
landschapschilder Jan van Ravenswaaij in Hilversum. Daarna werkte hij in
Den Haag bij Andreas Schelfhout.
Bron
Antiquariaat Daatselaar: http://www.daatselaar.com/collection/detail/2413/ [TE
KOOP]
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Figuur 33 Henri August d’Ainecy. Valkenjacht op het Loo met koningin Sophie

Kunstenaar Henri August d’Ainecy comte de Montpézat (1817 – 1859)
Datering
1849
Omschrijving Valkenjacht op het Loo met Koningin Sophie, haar zoons Willem en Maurits,
Karel Alexander van Saksen-Weimar en diens echtgenote prinses Sophie, links
op de voorgrond Willem III
Bron
http://www.daatselaar.com/nl/collectie/detail/4135/
Afgebeeld
De valkerij op het Loo. Blz. 33.
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Figuur 34 Arie Lieman. De valkenjacht in 1843.

Kunstenaar Arie Lieman (1816-1893)
Datering
1843
Omschrijving De valkenjacht in 1843. (naar de aquarel van A. Lieman). Ter rechterzijde en
reiger en een valk in de lucht, door de valkenjagers op de heide achtervolgd.
Op den achtergrond Apeldoorn, gezien van den Galgenberg
Bron
http://www.weekbladbuiten.net/OZfoto2Dasplist.asp?psearch=sonderla
nd&psearchtype
Het Weekblad Buiten verscheen wekelijk (op zaterdag) van 18 mei 1907 tot en
met 24 december 1936. Bovenstaande foto was daarin opgenomen in 1913.
N.B. Het is de vraag of Arie Lieman bovenstaande afbeelding werkelijk in 1843 heeft
gemaakt. De nieuwe kerk was in 1842 gebouwd en de oude vrij vlot daarna
afgebroken. Beiden zijn hier afgebeeld. De indruk bestaat dat hij gewilde
afbeeldingen “componeerde”. Zo zijn er erg vaal afbeeldingen van de oude
(afgebroken) dorpskerk.
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Figuur 35 Jacob Dillmann.

Kunstenaar Jakob F. Dillmann (1809-1885) naar Johann B.W.A. Sonderland (1805-1873),
Datering
1844;
Omschrijving Groepsportret met de clubleden van The Royal Loo Hawking Club. In het
midden de Prins van Oranje, de latere koning Willem III, en rechts op de
voorgrond Jan Bots, grijpend naar een valk die zojuist een reiger op de grond
heeft gekregen.
Overig
Litho. 39,5 x 57,6 cm
Bron
http://www.bots.demon.nl/bijlagen/2829.html
Zelfde afbeelding uit andere bron
Omschrijving De valkenjacht in 1843. (naar de schilderij van J.B. Sonderland). De reiger is
juist door een valk op den grond gebracht, terwijl de andere door een helper
met een duif aan een lijn wordt opgevangen. In het midden de Prins van Oranje
(later Koning Willem III), gevolgd door zijn adjudant Sir Newcome,
afgestegen, geeft den valkeniers aanwijzingen
Bron
http://www.weekbladbuiten.net/OZfoto2Dasplist.asp?psearch=sonderla
nd&psearchtype
Het Weekblad Buiten verscheen wekelijk (op zaterdag) van 18 mei 1907 tot en
met 24 december 1936. Bovenstaande foto was daarin opgenomen in 1913.
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Figuur 36 Jacob Dillmann.

Kunstenaar Jakob F. Dillmann (1809-1885) naar Johann B.W.A. Sonderland (1805-1873),
Datering
1844;
Omschrijving Groepsportret met de clubleden van The Royal Loo Hawking Club.In het
midden Prins Alexander; geheel links met de rug naar de toeschouwer, de
valkenier Fr. van den Heuvel; te paard stijgend de hoofdvalkenier A. Mollen
naast hem Arnoldus Bots
Overig
Litho. 39,5 x 57,6 cm
Bron
http://www.bots.demon.nl/bijlagen/2829.html
Zelfde afbeelding uit andere bron
Omschrijving De valkenjacht in 1843. (naar de schilderij van J.B. Sonderland). In het midden
Prins Alexander, gevolgd door den Hertog van Leeds en andere leden der club.
Ter linkerzijde de valkeniers F. van den Heuvel te paard met een valk op de
hand, en A. Mollen, op valkenierswijze rechts te paard stijgende, Op den
achtergrond den tent op den Galgenberg
Bron
http://www.weekbladbuiten.net/OZfoto2Dasplist.asp?psearch=sonderla
nd&psearchtype
Het Weekblad Buiten verscheen wekelijk (op zaterdag) van 18 mei 1907 tot en
met 24 december 1936. Bovenstaande foto was daarin opgenomen in 1913.
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Voor de Rotterdamse kunstenaar Charles Rochussen (1812 – 1894) was de valkenjacht ook
een dankbaar thema. Hij schilderde een aantal schilderijen met steeds dezelfde compositie,
maar steeds andere hoofdfiguren. Ze zijn erg decoratief, maar het is niet waarschijnlijk dat de
afbeelding een werkelijk bestaand landschap weergeeft. In steeds vrijwel dezelfde opzet laat
hij Jacoba van Beieren, Koningin Emma, en een gezelschap op het Loo zich met de
valkenjacht bezighouden.

Figuur 37 Deze aquarel van Charles Rochussen uit 1856 geeft een goed beeld

Kunstenaar
Datering
Omschrijving
Bron

Charles Rochussen (1812 – 1894)
1856
Aquarel van Charles Rochussen
http://www.overland.nl/boekhetloo/uitsnedehfst13.pdf [Bevat deel van het
boek Kroondomein het Loo]
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Figuur 38 Jacoba van Beieren op valkenjacht met de daarvan gemaakte schoolplaat

Kunstenaar Charles Rochussen (1812 – 1894). Schoolplaat door Samuel Lankhout
Datering
Schoolplaat 1878-1880
Omschrijving
Bron
http://www.littlerembrandt.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=RP-P-OB80.412&lang=nl
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Figuur 39 Charles Rochussen. Koningin Emma op valkenjacht. [Veiling Christies 2008]

Kunstenaar Charles Rochussen (1812 – 1894)
Omschrijving Koninklijke jachtpartij in de duinen. Koningin Emma op valkenjacht.
http://www.scheveningen1813Bron
2013.nl/strandschilders/18001900/rochussen/index.html

Figuur 40 Charles Rochussen, 1866. Valkenjacht op het Loo. Geveild Christies 26-4-1995.
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Kaarten

Figuur 41 De renbaan op de veldminuut van rond 1846. De baan is linksonder aangegeven.

Figuur 42 Kaart van het Loo en van deszelfs omstreken. 1850. Onder, iets rechts van het midden de
“Oude renbaan” Linksboven de “Nieuwe renbaan” en rechtsboven “Het Loo”.
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Figuur 43 Gemeentekaart van Apeldoorn door Kuypers uit 1866 (uitsnede). Zowel de oude als nieuwe
renbaan zijn aangegeven.

Figuur 44 Uitsnede uit de veldminuut ca.1846

Figuur 45 Uitsnede uit kaart van omgeving Loo 1850
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Vermeldingen van de renbaan in literatuur
Er is geen uitgebreid historisch onderzoek gedaan naar de renbaan. Wel is aan de hand van
een aantal publicatie een aardig beeld ontstaan. De belangrijkste citaten zijn hieronder
weergegeven. Ze geven een indicatie van de locatie (Het Orderveld), de periode waarin de
rennen plaatsvonden (tussen ca. 1843 en 1850) en ze geven kleur aan het gebeuren. De
hierboven gebruikte krantenberichten kleuren het beeld verder in.
Arnold, 1971. Blz. 107
Een Engelse club valkenjagers, van hun jachtterrein in Yorkshire verdreven door ontginning,
wist via relaties van Willem I toestemming te verkrijgen vanaf 1840 te gaan jagen op reigers,
die vanouds het Hoog Soerense bos bevolkten. Tijdens het seizoen van 15 mei tot 10 juli
bezetten de 30 leden , hun dames en groot gevolg alle logiesruimte van het dorp Apeldoorn en
het onwaarschijnlijk grote hotel bij Het Loo. Vanaf 1843 organiseerde prins Alexander ter
afwisseling in juli ook nog paardenrennen, eerst op een baan op de Hoog Soerense heide, later
in het Orderveld, in de internationale kalender volgend op die van Ascot. Dezelfde oorzaak
die de club hier had gebracht verdreef haar echter weer: het meest geschikte jachtterrein, het
Orderveld ging verloren. Toen bovendien de reigers naar elders uitweken kon de actieve
bemoeienis van Willem III die vanaf 1850 aanzienlijk deelnam in de kosten en zijn paleis ter
beschikking stelde, de jacht niet meer redden: In 1855 was de opkomst van leden en reigers
zo gering dat de Roya Loo Hawking club ontbonden werd en de valkeniers met pensioen
werden gezonden. De plaatselijke middenstand had vooral geprofiteerd van de dagjesmensen
die vanuit de naburige steden van het bonte schouwspel kwamen genieten.
Hageman, 1998. Blz 18-19
Omstreeks 1840 gingen de leden van de valkenjachtclub “The Royal Loo Hawking club” ook
paardenrennen organiseren. De renbaan in het zuidelijke deel van het Orderveld was een
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heideveld ten noordoosten van de oude bouwhoeve Haslo. De club huurde het terrein voor
een habbekrats van de ordermark. Als renbaan bleek het minder geschikt. Later liet de club
ten Noorden van de Amersfoortseweg nabij de echopot een speciale renbaan aanleggen: de
nieuwe renbaan.
Jochems 1991-1993 Blz. 320-321
In 1843 begonnen de leden van de ‘Royal Loo hawking club” paardenrennen te organiseren
eerst voor de leden en vanaf 1845 ook voor buitenstaanders. Een stuk heideveld ten
noordoosten van de bouwhoeve Haslo deed aanvankelijk dienst als renbaan. Later werd ten
noorden van de Amersfoorsteweg, nabij de echoput, een speciale renbaan aangelegd die de
naam “de nieuwe renbaan” kreeg. Vrij snel verliep hiervoor de animo en in 1855 werd de
Royal Loo hawking club opgeheven.
Bij de afbeelding [Zie Figuur 3] staat: Paardenrennen als vorstelijk vermaak. Draverijen op de
Nieuwe renbaan nabij Hoog Soeren. Rechts met de beide vlaggen, staat de overdekte
koninklijke tribune waar vanuit de leden van de koninklijke familie en hun gasten de
wedstrijden bijwoonden. Koning Willem II was een uitstekend ruiter, vermaard om zijn
behendigheid te paard. Tegenover de koninklijke tribune bevindt zich een verhoog bedoeld
voor de wedstrijdleiding. De afbeelding laat een nog onbebost Apeldoorn destijds zien.
Woeste gronden en heidevelden vormden het beeld van de Veluwe tot ver in de vorige eeuw.
De aquarel werd in 1848 vervaardigd door J.B. Jongkind (1819-1891) vervaardigd tijdens zijn
verblijf op Het Loo (Koninklijk Huisarchief Den Haag).
Kemperink, 1993. Blz 163-164
.. opnieuw wordt het Loo een jachtslot. Een Engelse club valkenjagers, van hun jachtterrein in
Yorkshire verdreven door ontginningen, weet via relaties met de koninklijke familie
toestemming te krijgen om vanaf 1840 te gaan jagen op reigers, ddie vanouds het Hoog
Soerense bos bevolken. Tijdens het seizoen van 15 mei tot 10 juli bezetten de 30 clubleden
met hun dames en groot gevolg alle logiesruimte van het dorp Apeldoorn en het liefst 64
kamers tellende hotel “de Valk”, dat in opdracht van Lodewijk Napoleon was gebouwd als
onderdeel van zijn plan bij het Loo een aanzienlijk dorp tot ontwikkeling te brengen. Vanaf
1843 organiseert prins Alexander ter afwisseling in juli ook nog paardenrennen, eerst op een
baan op de Hoog Soerense heide, later in het Orderveld, in de internationale kalender volgend
op die van Ascot. Dezelfde oorzaak die de club hier brengt verdrijft haar weer: het meeste
geschikte jachtterrein, het Orderveld, gaat door ontginning verloren.
Vd Wall, 1986 Blz. 84-85
In feite kon men de hoge vlucht niet bijwonen zonder zich goed thuis te voelen in het zadel.
Zodra het spannend werd, ging het er om als eerste de valken met hun reiger te bereiken. Wie
het eerste de valken bereikte kreeg de begeerde aigrette toegewezen. Het was een wedren
zonder uitgezette baan en zonder van te voren vastgestelde finish.
Daarnaast werd bij het Loo het wedrennen om het rennen zelf beoefend. Kroonprins Willem
en Prins Alexander waren beide enthousiast ruiters, zij hebben veel gedaan om deze tak van
sport te bevorderen. Het spreekt voor zich dat het internationale gezelschap van de Royal Loo
Hawking club er van harte aan heeft meegewerkt. Op het Soerense veld was een renbaan met
tribune aangelegd om de Hawking Club Stakes te verrijden. Op 27 juni 1844 schreef prins
Alexander aan de koning: “Demain auront lieu les courses dab les environs des Soeren ou il y
a un terrain excellent; il y aura huit diferentes; Tout le monde sera en costume. Si le temps
nous favorise je pense que ce sera une journee fort amusante”. (= Morgen zullen de
wedstrijden in de omgeving van Soeren, waar een uitstekend terrein is, plaatsvinden. Er zijn
acht verschillend wedstrijden. Iedereen komt in kostuum. Als het weer ons gunstig is denk ik
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dat het een bijzonder plezierige dag zal worden.) Op 21 juni had de prins zelf aan de
wedrennen deelgenomen.
Een week na de beroemde wedrennen te Ascot vonden er in 1848 wedrennen te Soeren plaat,
waar op het programma stonden:
1. De Hawking Club Stakes (for horses the property of members of the Hawking club, to
be ridden by them or their friends) (= voor paarden in eigendom van leden van de
valkeniers club en te berijden door de leden of hun vrienden)
2. The Great Loo Stakes (for horses of all ages and countries, 3 years old) (= de grote
wedren van het Loo, voor paarden van alle leeftijden en landen, 3 jaar oud)
3. Steeple Chase and sweepstakes (to be ridden by members or friends of members of the
Hawking club) (= Hinderniswedstrijden en wedren met loterij. Te rijden door leden
van het valkeniers gezelschap of hun vrienden)
Men ziet dat de ruitersport niet werd vergeten. Hoe kan het ook anders in dit gezelschap. De
valken, de valkeniers en hun paarden zullen geprofiteerd hebben van deze dagen, waarop zij
niet hoefden op te treden.
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