Arent toe Boecophuis
A. Kenmerken en afbeelding

Hoofdcategorie erfgoed: bouwwerk
Type erfgoedelement:

waterschapshuis

Naam erfgoedelement:

Arent toe Boecophuis

District:

west

Gemeente:

Elburg

Nummer op de kaart:

E

B. Beschrijving

Het Arent toe Boecophuis dateert van het eind van de 14 eeuw.
Rentmeester Arent toe Boecop kreeg in 1393 opdracht van de hertog van Gelre naast het ontwerpen
van een nieuwe vestingsstad ook een stadskasteel te bouwen.Toen de bouw gereed was en de Hertog
de nieuwe vestingstad bezocht was hij zo onder de indruk dat hij Arent toe Boecop het huis schonk en
hem tot schout benoemde. Het pand heeft van 1400 tot 1954 dienst gedaan als stadhuis. Onze
rechtsvoorganger de polder Oosterwolde had er één vertrek gehuurd met de bijnaam “de polderkamer”.
Van 1959 tot 1997 is het hele pand gehuurd door onze rechtsvoorgangers en heeft het dienst gedaan
als waterschapshuis.

C. Waardering

Criterium
Verantwoordelijkheid

Waarde

Kans op
planontwikkeling
*

Vragen
1a. Heeft het object een
waterhuishoudkundige functie?
1b. of waterhuishoudkundige functie
gehad?
2. Is waterschap Veluwe eigenaar?
3. Is de oorspronkelijke functie/
betekenis nog afleesbaar?
4. Is het object weinig voorkomend in
waterschapsgebied Veluwe?
5. Is het object bijzonder in zijn
directe omgeving?
6. Is het ontwerp bijzonder in
vergelijking met elementen met
dezelfde functie?
7. Wat is of was de bijdrage van het
element aan de ontwikkeling van de
omgeving?
8. Heeft het object een beschermde
status? (Rijksmonument, provinciaal
monument, gemeentelijk monument)
9. Zijn er kansen op allianties?
10. Biedt het kans op profilering?

Ja = 2
Gemiddeld = 1
Nee = 0

Nee

Antwoord

ja, waterschapshuis
Nee, ook nooit geweest
Ja

Score*
Nee
ja
Nee
2

Ja

2

Ja

2

Ja, rijk gedetailleerd

2

Laag

0

Rijksmonument

2

Nee
Nee

Totaal

Nee
Nee

10

Nee

D. Investeringscategorie (aankruisen wat van toepassing is)
Ja, waterschap Veluwe is
verantwoordelijk. (Het
element heeft een
waterhuishoudkundige
functie).

Zijn er kansen
voor
planontwikkeling?
Hoge
cultuurhistorische
waarde
Middelhoge
cultuurhistorische
waarde
Lage
cultuurhistorische
waarde

Ja, waterschap Veluwe is
verantwoordelijk. (Waterschap
Veluwe is eigenaar. Het element
heeft geen
waterhuishoudkundige functie
(meer). )
Ja
Nee

Nee, waterschap Veluwe is niet
verantwoordelijk. (Het element heeft
geen waterhuishoudkundige functie
(meer) en waterschap Veluwe is
geen eigenaar).
Ja

Nee

Ja

Nee

Ja,
investeren

Ja,
investeren

Soms

Soms

Kans

Niet investeren

Ja,
investeren

Soms

Soms

Als het moet

Kans

Niet investeren

Soms

Als het
moet

Als het moet

Als het moet

Niet investeren

Niet investeren

E. Aanvullende informatie

Rentmeester Arent thoe Boecop kreeg in 1393 opdracht van de Hertog van Gelre naast het ontwerpen
van een nieuwe stad tevens een stadskasteel te bouwen in die nieuwe stad. Hiervoor werd de Oude
Burg(het oude Elburg) helemaal afgebroken. Het nieuwe kasteel was waarschijnlijk het eerste stenen
gebouw van Elburg. Toen de bouw gereed was en de hertog de stad bezocht schonk hij het kasteel aan
Arent thoe Boecop. Het huis maakte deel uit van de vestingwerken van de stad. Zijn zoon erfde het
kasteel en verkocht het in 1400 aan de stad, waarna het kasteel dienst deed als stadhuis. In het midden
van de 15e eeuw werd nog een vleugel aangebouwd, die omstreeks het jaar 1550 weer werd uitgebreid.
In de 16e eeuw werd aan de achterkant van het gebouw een aanbouw geplaatst. In 1838-1839 en 19051906 heeft een ingrijpende interieurverbouwing plaatsgevonden. In 1905-1906 werd tevens het torentje
van het dak verwijderd. In 1959-1968 vond een grote restauratie plaats. De 18e-eeuwse gevel werd toen
verwijderd en het oorspronkelijke hoofdgebouw hersteld. Ook de bijgebouwen in de vorm van schuren
en politiecellen aan de achterkant zijn verwijderd, waardoor de binnenplaats meer authentiek oogt. Het
kasteel is tot 1954 in gebruik geweest als stadhuis.

De voormalige polder Oosterwolde huurde één vertrek met de bijnaam ‘de polderkamer’.

Van 1959 tot 1997 is het hele pand gehuurd door onze rechtsvoorgangers en heeft het dienst gedaan
als waterschapshuis. Tegenwoordig is het kasteel in gebruik voor zaalverhuur.

