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Inleiding

In deel 1 is een inventarisatie en een voornemen van de verschillende 
gebouwen die in eigendom zijn van de Stichting Rentray te Rekken 
uitgewerkt. Er is gekeken naar hoe de gebouwen in de loop der jaren 
zijn getransformeerd of juist zijn geconserveerd en wat de huidige kwa-
liteiten zijn. Tevens is gekeken naar de toekomstige mogelijkheden van 
het gebouw en de locatie. 
In het tweede deel is een overzicht gemaakt van welke gebouwen in 
welke periode voorgenomen zijn om te worden verkocht danwel ge-
sloopt dienen te worden. Tevens is een schatting gemaakt van de fi-
nanciële consequenties van dit vereveningsvoorstel. 
Deel drie bestaat uit een kaart die het huidige vigerende bestemmings-
plan laat zien en een nieuw bestemmingsplan concept voor het plan-
gebied. 
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plangebied

[Verevening]
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beOORdeling peR 
pand
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	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1.	Op	den	Berg

Huidige functie:  Verblijfsgebouw

Voornemen:  Verkopen fase 1 (0-1 jaar)

Bestemmingsplan: Wonen/ werken
(nieuw)

kaveloppervl:  Kavel M 630 aan de Dr. W.L.  
    Slotlaan 3 heeft een afmeting  
    van ± 4.400 m2

    
Karakteristiek pand:  Hilversumse architect  C. de  
    Groot Jzn.
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[Verevening]

	 			 	 	 	 	 	 	 			 	 	 			1.	Op	den	Berg

Gelderland in Beeld - TopView http://www.gelderlandinbeeld.nl/TopView.php?module=topview&c...

1 van 1 08-07-2008 08:39

[ « vorige ]

Print afbeelding 40856 (Rekken Pannenoven (Gelderland Bibliotheek))

Waarschuwing: Deze beelden mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt
zonder toestemming van de collectiebeheerder en auteur.

de Gelderland Bibliotheek
Bibliotheek Arnhem
Koningstraat 26
6811 DG Arnhem
tel. 026-3543161
e-mail: deGelderlandBibliotheek@biblioarnhem.nl

Dec ‘57  Voorgevel 

Mei ‘78  Voorgevel ‘Op den Berg’ 1940

1.

Kavel M 630 
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	 			 	 	 	 	 	 	 		2.	Sporthal	de	Wakel

Huidige functie:  Sporthal

Voornemen:   Slopen binnen 10 jaar.

Bestemmingsplan: AW-LW Agrarisch met waar- 
(nieuw)   den - Landschapswaarden

kaveloppervl:  Kavel M 1117 aan de Dr.   
              W.L. Slotlaan 7 heeft een   
    afmeting van ± 3.960 m2
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[Verevening]

	 			 	 	 	 	 	 	 			 2.	Sporthal	de	Wakel

2.

Kavel M 1117 



14

	 			 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 			3.	De	Wakel

Huidige functie:  Verblijfsgebouw

Voornemen:   Slopen fase 1 (0-1 jaar)

Bestemmingsplan: AW-LW Agrarisch met waar- 
(nieuw)   den - Landschapswaarden

kaveloppervl:  Kavel M 1116 aan de Dr.   
    W.L. Slotlaan 9 heeft een   
    afmeting van 2.320 m2
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[Verevening]

	 			 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 3.	De	Wakel

Dec ‘57  Voorgevel 

Dec ‘57 Rechter zijgevel 

3.

Kavel M 1116 
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	 			 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 			4.	‘t	Heem

Huidige functie:  Verblijfsgebouw 

Voornemen:   Slopen fase 1 (0-1 jaar)

Bestemmingsplan: AW-LW Agrarisch met waar- 
(nieuw)   den - Landschapswaarden

kaveloppervl:  Kavel M 1010 aan de Dr.   
              W.L. Slotlaan 15 heeft een  
    afmeting van 2.240 m2.
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[Verevening]

	 			 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 4.	‘t	Heem

4.

Kavel M 1010 
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	 			 	 	 	 	 	 									5/6.	De	Haar	+	aanb.

Huidige functie:  Verblijfsgebouw 

Voornemen:   Verkopen binnen 10 jaar.

Bestemmingsplan: Wonen/ werken
(nieuw)

kaveloppervl:  Kavel M 635 aan de Dr. W.L.  
    Slotlaan 17 heeft een afme  
    ting van ± 3.540 m2

    (optie kavel te vergroten met  
    grond behorende bij Techno  
    zorg)

Karakteristiek pand:  Hilversumse architect  C. de  
    Groot Jzn.
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[Verevening]

	 			 	 	 	 	 	 	 			 5/6.	De	Haar	+	aanb.
Gelderland in Beeld - TopView http://www.gelderlandinbeeld.nl/TopView.php?module=topview&c...

1 van 1 08-07-2008 09:28

[ « vorige ]

Print afbeelding 40861 (Rekken Pannenoven (Gelderland Bibliotheek))

Waarschuwing: Deze beelden mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt
zonder toestemming van de collectiebeheerder en auteur.

de Gelderland Bibliotheek
Bibliotheek Arnhem
Koningstraat 26
6811 DG Arnhem
tel. 026-3543161
e-mail: deGelderlandBibliotheek@biblioarnhem.nl

‘De Haar’ 1940

Linker zij-gevel 

Gelderland in Beeld - TopView http://www.gelderlandinbeeld.nl/TopView.php?module=topview&c...

1 van 1 08-07-2008 09:38

[ « vorige ]

Print afbeelding 40868 (Rekken Pannenoven (Gelderland Bibliotheek))

Waarschuwing: Deze beelden mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt
zonder toestemming van de collectiebeheerder en auteur.

de Gelderland Bibliotheek
Bibliotheek Arnhem
Koningstraat 26
6811 DG Arnhem
tel. 026-3543161
e-mail: deGelderlandBibliotheek@biblioarnhem.nl

‘Mannenpaviljoen de Haar’ 

5/6.

Aanbouw de Haar 

  Kavel M 635 
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	 			 					7.	Voormalige	Technische	dienst

Huidige functie:  Schoolgebouw

Voornemen:   Verkopen fase 1 (0-1 jaar)

Bestemmingsplan: Wonen/ werken
(nieuw)    

kaveloppervl:  Kavel M 1241 aan de Van   
    Ouwenallerlaan 4 heeft een  
    afmeting van ± 30.360 m2

Karakteristiek pand:  Hilversumse architect  C. de  
    Groot Jzn.
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[Verevening]

	 			 	 	7.	Voormalige	Technische	dienst

Mei ‘32  ‘Voorgevel’ (huidige achterkant) 

1969 Huidige achter gevel

7.

  Kavel M 1241 
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	 			 						 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		8.	Time-out

Huidige functie:  Werkplaats

Voornemen:   Slopen fase 1 (0-1 jaar),   
    grond behouden bij    
    pand Techno zorg.

Bestemmingsplan: Groen
(nieuw)

kaveloppervl:  Kavel M 1241 aan de Dr.   
    W.L. Slotlaan 21 heeft   
    een afmeting van ± 500 m2
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[Verevening]

	 			 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		8.	Time-out

8.

  Kavel M 1241 
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	 			 						 	 	 	 	 	 	 	 				9.	Stafgebouw

Huidige functie:  Kantoor

Voornemen:  Slopen fase 2 (1-5 jaar)

Bestemmingsplan: AW-LW Agrarisch met waar- 
(nieuw)   den - Landschapswaarden

kaveloppervl:  Kavel M 1022 aan de Dr.   
              W.L. Slotlaan 12 heeft een  
    afmeting van ± 4.950 m2
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[Verevening]

	 			 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 9.	Stafgebouw

9.

  Kavel M 1022 
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	 			 						 	 	 	 	 	 	 	 		10.	Reintskamp

Huidige functie:  Verblijfsgebouw

Voornemen:   Verkopen binnen 10 jaar.

Bestemmingsplan: Wonen/ werken
(nieuw)

kaveloppervl:  Kavel M 641/ 643 aan de Dr.  
    W.L. Slotlaan 14 heeft een  
    afmeting van ± 1.470 m2
       
Karakteristiek pand:  Hilversumse architect  C. de  
    Groot Jzn.
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[Verevening]

	 			 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	10.	Reintskamp
Voor-gevel ‘07 

Voor-gevel ‘08 

10.

  Kavel M 641/ 643 
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	 			 						 	 	 	 	 	 	 	 					11.	d’	Angank

Huidige functie:  Verblijfsgebouw

Voornemen:   Slopen binnen 10 jaar.

Bestemmingsplan: AW-LW Agrarisch met waar- 
(nieuw)   den - Landschapswaarden

kaveloppervl:  Kavel M 1120 aan de Fleer  
    weg 2 heeft een afmeting van  
    ± 3.042 m2
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[Verevening]

	 			 	 		 	 	 	 	 	 	 	 				11.	d’	Angank

11.

  Kavel M 1120 
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	 			 						 	 	 	 	 	 	 	 					12.	De	Kappe

Huidige functie:  Verblijfsgebouw

Voornemen:   Behouden

Bestemmingsplan: Wonen/ werken
(nieuw)

kaveloppervl:  Kavel M 983 aan de   
        Panovenweg 7 heeft een   
    afmeting van ± 2.270 m2
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[Verevening]

	 			 	 		 	 	 	 	 	 	 	 				12.	De	Kappe

Voor-gevel ‘07 

Zij-gevel ‘07 

12.

    Kavel M 983 
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	 			 						 	 	 	 	 	 	 	 					13.	Sporthal

Huidige functie:  Sporthal

Voornemen:   Behouden

Bestemmingsplan: Maatschappelijk
(nieuw)

kaveloppervl:  Kavel M 656 aan de   
        Panovenweg 12a heeft een  
    afmeting van ± 6.890 m2

13.

    Kavel M 983 
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[Verevening]

	 			 	 		 	 	 	 	 	 	 		14.	Kruisgebouw

Huidige functie:  Verblijfsgebouw (gesloten,   
    NBI)

Voornemen:   Behouden

Bestemmingsplan: Justitiële Inrichting
(nieuw)

kaveloppervl:  Kavel M 1179 aan de   
        Panovenweg 14 heeft een   
    afmeting van ± 18.150 m2

14.

    Kavel M 983 
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	 			 15/	16.	Berkenoord	en	garageboxen

Huidige staat:  Reeds gesloopt

Bestemmingsplan: Maatschappelijk
(nieuw)

kaveloppervl:  De kavel M 1124 aan de    
    Panovenweg 26 heeft een afmeting  
    van 3.310 m2. Inmiddels zijn beide  
    gebouwen gesloopt voor de nieuw 
    bouw van de 1e fase.

15.

    Kavel M 1124 

Gelderland in Beeld - TopView http://www.gelderlandinbeeld.nl/TopView.php?module=topview&c...

1 van 1 08-07-2008 08:38

[ « vorige ]

Print afbeelding 40853 (Rekken Pannenoven (Gelderland Bibliotheek))

Waarschuwing: Deze beelden mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt
zonder toestemming van de collectiebeheerder en auteur.

de Gelderland Bibliotheek
Bibliotheek Arnhem
Koningstraat 26
6811 DG Arnhem
tel. 026-3543161
e-mail: deGelderlandBibliotheek@biblioarnhem.nl

16.



35
[Verevening]

	 	1e	Fase:		De	Kern	en	Schoolgebouw

Huidige functie:  De Kern= Verblijfsgebouw   
    (gebouwd 2008-2009)

    Schoolgebouw= school  
    (gebouwd 2008-2009)

Bestemmingsplan: Maatschappelijk
(nieuw)

De Kern

Schoolgebouw

De Kern

Schoolgebouw
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	 			 						17.	Uitbreiding	de	Gildemeester

Huidige functie:  School

Voornemen:   Bij verlaten gebouw door Rentray,  
    eigendom gebouw weer terug naar de  
    gemeente Berkelland.

Bestemmingsplan: Invulling door Gem. Berkelland
(nieuw)

kaveloppervl:  Kavel M 982 aan de van Ouwenal- 
    lerlaan 6 heeft een afmeting van   
    9.140 m2.  In de huidige situatie func- 
    tioneert het gebouw als een uitbrei- 
    ding van het schoolgebouw. 

    Kavel M 982 

17. 18.
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[Verevening]

	 			 						 	 		 	 	 			18.	De	Gildemeester

Huidige functie:  School

Voornemen:   Bij verlaten gebouw door Rentray, eigendom  
    gebouw weer terug naar de gemeente Ber- 
    kelland.

Bestemmingsplan: Invulling door Gem. Berkelland
(nieuw)

kaveloppervl:  Kavel M 982 aan de van     
    Ouwenallerlaan 6 heeft een afmeting van  
    9.140 m2.  In de huidige situatie functio-  
    neert het gebouw als schoolgebouw. 
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	 			 						 	 19.	‘t	Kienholt	(werkplaatsen)

Huidige functie:  Werkplaats

Voornemen:   Slopen, grond     
    behouden voor parkeerplaat- 
    sen nieuwe locatie.

Bestemmingsplan: Groen, Maatschappelijk, par- 
(nieuw)   keren

kaveloppervl:  Kavel M 991 aan de Panoven- 
    weg 30 heeft een afmeting van  
    12.785 m2.  In de huidige   
              situatie functioneert het   
    gebouw als werkplaats.

    Kavel M 991 

19.
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[Verevening]

	 			 						 	 		 	 	 	 	 	 	 	 20.	De	Brem

Huidige functie:  Verblijfsgebouw

Voornemen:  Behouden

Bestemmingsplan: Wonen/ werken
(nieuw)

kaveloppervl:  De kavels M 1126 en (M 1235  
    bos) aan de Panovenweg 13  
    hebben een afmeting van   
    5.032 m2 en 5.360m2.

20.

    Kavel M 1126 en 1235 
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	 			 						 	 	21.	woning	Panovenweg	28
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[Verevening]

	 			 						 	 	21.	woning	Panovenweg	28

Huidige functie:  Woonhuis

Voornemen:   Nader in te vullen functie
     Rentray

Bestemmingsplan: Maatschappelijk
(nieuw)

kaveloppervl:  Kavel M 990 aan de Panoven- 
    weg 28 heeft een afmeting van  
    1.295 m2.  In de huidige situ- 
    atie functioneert het gebouw  
    als woonhuis.

    Kavel M 990 

21.
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OVeRZiCHT
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eigendOMMen RenTRay 2009

[Verevening]
Gebouwen groen = eigendom Rentray

Toekomstige locatie

 landbouwdeel/ bos 
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VeRkOpen/ slOpen/ beHOuden
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peR pand

[Verevening]

Verkopen:   1 Op den Berg
   5  De Haar+ uitbreiding
   7  Techno Zorg
   10 Reintskamp 
   12 De Kappe
   20 De Brem

Slopen:   2 Sporthal de Wakel
   3 De Wakel
   4 ‘t Heem
   8 Time-out
   9 Stafgebouw
   11       d’Angank
   19  ‘t Kienholt (werkplaatsen)
   
   15 Garageboxen (reeds gesloopt)
   16 Berkenoord (reeds gesloopt)

Behouden: 12 De Kappe

   17/18  Terug naar de gemeente Berkelland


