Waterval Vrijenbergspreng
A. Kenmerken en afbeelding
Hoofdcategorie erfgoed:

bouwwerk

Type erfgoedelement:

waterval

Naam erfgoedelement:
Vrijenbergspreng

Waterval

District:

zuid

Gemeente:

Apeldoorn

Nummer op de kaart:

B. Beschrijving
Ensemble van twee watervallen en en stuw.

C. Waardering
Criterium
Verantwoordelijkheid

Waarde

3. Is de oorspronkelijke functie/
betekenis nog afleesbaar?
4. Is het element zeldzaam (weinig
voorkomend in waterschapsgebied
Veluwe)?

Kans op
planontwikkeling
*

Vragen
1a. heeft het element een
waterhuishoudkundige functie (Awatergang)?
1b. of waterhuishoudkundige
functie gehad?
2. Is waterschap Veluwe
eigenaar?

5. Wat is de waarde van het
element in zijn 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 element een
beschermde status
(rijksmonument, gemeentelijk
monument, provinciaal
monument?)
9. Zijn er kansen op allianties?
10. Biedt het kans op profilering?

Ja = 2
Gemiddeld = 1
Nee = 0

Antwoord
Ja

Score
Ja

Totaal*

Ja
Ja

Ja

Ja

2

Gemiddeld,
watervallen komen
meer voor in
waterschapsgebied.
Hoog, toeristische
trekpleister
Ja, langste waterval
van Nederland

1

Gemiddeld

1

Nee

0

Ja
Ja

Ja
Ja

2
2
8

Ja

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
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
langste waterval van Nederland

