
Bosbouwers bij het dorp Ermelo 
           Hans van Dijk 

De familie Chevallier 
In een artikel over bosbouwers op Veldwijk (zie elders in dit webblad) is naar voren gekomen dat 
mevrouw Chevallier-Stienstra in 1866 het landgoed Veldwijk in Ermelo verwierf en is ook verteld 
welke activiteiten de familie daar ontwikkelde. Een jaar later kocht de gefortuneerde dame van de 
gemeente Ermelo een flink aantal percelen heide waarvan een klein gedeelte met jonge dennen was 
bepoot1. Het ging om gronden die de gemeente in 1843 van de Domeinen (lees: het Rijk) had 
overgenomen. In totaal kocht zij bijna 78,5 hectare waarvan 6 hectare dennenbos. De gronden lagen 
ten oosten van het landgoed en ten noorden van het dorp Ermelo. Zeer ruw genomen gaat het om 
een behoorlijk deel van het gebied rond de 
Wilhelminalaan en de Julianalaan (toen nog Koeweg) 
aan de oostkant van de spoorlijn. Het is opvallend 
dat in een vrij spoedig daarna verschenen 
topografische kaart opeens de huidige 
Wilhelminalaan is ingetekend, weliswaar in een nog 
prille toestand, want nog niet aangesloten op de 
Horsterweg. Aan de oostkant eindigde de weg waar 
zij het nu nog doet: bij de Harderwijkerweg. Nu, 
anno 2016, is dat eigenlijk in het centrum van het 
dorp; toen was dit de heide ten noorden van het 
dorp die begon bij het huidige 
Sterreboswegje.  

Nader onderzoek moet nog uitwijzen 
wanneer precies, maar zeker is dat 
mevrouw Chevallier in diezelfde tijd ook een 
stuk heide aan de oostkant van de 
Harderwijkerweg kocht. Vanuit het 
perspectief van de bewoners van het 
landhuis Veldwijk voerde de nieuw 
aangelegde laan rechtstreeks naar deze 
percelen. Het lijkt er dus op dat de eigenaars 
van Veldwijk deze hebben aangelegd om 
daar snel te kunnen komen. 

De familie nam de ontginning van dat deel van het 
nieuwe bezit ter hand dat direct grensde aan de 
noordkant van het dorp. Er werd een bos aangelegd waarbij we 
waarschijnlijk meer aan een plantsoen met opgaande bomen moeten 
denken. Dit kreeg de naam Sterrenbosch, alhoewel het niet de 
kenmerken daarvan vertoont. Het was ook een te smal perceel. Er liep 
een hoofdlaan door en een dwarslaantje dat deze kruist. Het 
noordelijkste deel en het perceel ten oosten van de Harderwijkerweg 
werden met dennen beplant. In die periode was mevrouw Chevallier 
directrice van het Huis van Barmhartigheid2. Onwillekeurig ga je denken: 

1885. Een sterk gewijzigde situatie in 
vergelijking met 1870 en het 
Sterrenbosch als uitsnede 

Het hier relevante deel van de aankoop door 
mw. Chevallier aangegeven in donkerder tint 



Had men misschien ideeën om op den duur wat dichter bij het dorp en de zendingsstichtingen te 
gaan wonen en was in de aanleg daar al rekening mee gehouden? 

Hoe het ook zij, de teelt van bomen lukte kennelijk redelijk op de arme Ermelose heidegrond want al 
in 1875 kon er hakhout worden verkocht. 

In 1879 overleed mevrouw Chevallier-Stienstra. Haar zoon Mathile erfde haar bezittingen. Enkele 
jaren later verkocht hij het landgoed Veldwijk, waar daarna het krankzinnigengesticht met die naam 
verrees. Door meningsverschillen met het bestuur voelde Chevallier zich in 1891 genoopt om zijn 
functie van rentmeester van de stichting neer te leggen. Hij kwam daardoor zonder inkomsten te 
zitten en solliciteerde naar het ambt van burgemeester. Dat lukte en in 1891 vertrok hij naar 
Schoonhoven. Hoewel hij zijn villa Riethorst in Ermelo aanhield (en verhuurde), werd zijn belang bij 
bezittingen in Ermelo door zijn vertrek waarschijnlijk toch minder groot. In 1892 bood hij veel van die 
bezittingen te koop aan, waaronder ook die welke hierboven werden bedoeld3. (Zie Bijlage. Percelen 
15,16 en 17). De meeste werden verkocht. Echter niet het Sterrenbosch, de Wilhelminalaan, destijds 
De Dennenlaan genaamd, en het ontstane bos aan de oostkant van de Harderwijkerweg dat 
inmiddels bekend stond als De Dennenkamp. 

Keppel Hesselink en De Dennenkamp 
Zoals in de bijlage te zien is, werden bij de veiling nogal wat Ermeloërs eigenaar van een perceel. We 
komen bekende namen tegen als Staal, Van Diermen, Vliek en Van ’t Meer (landbouwers), maar ook 
ambachtslieden en middenstanders als Rikkers, Visser, Luchtenburg en Braamburg. De opgehouden 
en dus niet verkochte percelen werden in 1895 alsnog verkocht en via een onderhands verkoop aan 
H.G. Keppel Hesselink4. 

Herman Gijsbert Keppel Hesselink was een vriend van de directeur van het Huis van Barmhartigheid 
in Ermelo, G.J. van Apeldoorn. Na kort werkzaam te zijn geweest als 
wijnhandelaar werd hij zendeling. In 1891 vroeg Van Apeldoorn hem 
om adjunct-directeur van zijn tehuis te worden5. In de herfst van dat 
jaar vestigde hij zich in Ermelo6. Vrij kort daarna vertrok Van 
Apeldoorn. Het was een periode van conflicten binnen de 
Zendingsstichting. Onzekerheid over al dan niet blijven en het nog 
maar kort in Ermelo zijn, waren misschien redenen om in 1892 niet 
met de veiling mee te doen. Keppel Hesselink werd maatschappelijk 
actief in Ermelo. Zo organiseerde hij in 1894 samen met Mathile 
Chevallier de eerste zogenaamde Unitaslezing. Deze lezingen kregen 
een lange traditie en zijn tot zeker 1953 doorgegaan. 

In Van ‘t Erf van Ermel, Mededelingenblad van de ‘Oudheidkundige 
Vereniging Ermeloo’ heeft de heer G.J. Garritsen in 2006 zijn 

bevindingen uit een onderzoek naar de geschiedenis van de wijk ‘De Dennenkamp’ gepubliceerd7. 
Daarin schetst de auteur de verkoop door Chevallier in 1895. Hij schrijft dan o.m.: ‘Ik kan mij niet aan 
de indruk onttrekken dat de verkoop een onderonsje was, waarbij de inwoners van Ermelo 
opzettelijk buiten spel werden gehouden. Een handige truc van een door de wol geverfde zakenman 
die het begrip winstbejag op een later tijdstip zeker ten volle weet uit te buiten’. In zijn boek Het Huis 
van Barmhartigheid (2013) geeft Luuk Buddingh een veel genuanceerder beeld van Keppel Hesselink, 
waaraan hierboven ook iets ontleend is. Het is niet duidelijk waarop nu de negatieve kwalificaties zijn 
gebaseerd. In 1892 had iedereen de kans gehad om 28 percelen van Chevallier te kopen. Drie 
percelen bleven onverkocht. Het stond de eigenaar vrij om drie jaar later zijn eigen grond 
onderhands aan een kennis te verkopen. Het onoorbare hiervan is auteur dezes niet duidelijk. 



Na verkoop in 1895 aan de heer Keppel Hesselink en vervolgens verkoop aan de heer J.M. van 
Dongen uit Hilversum (1904) werd bos aan de oostkant van de straatweg verkaveld voor de bouw 
van villa’s. Er verscheen een prachtig gelegen villawijk die nog steeds bekend is onder de naam ‘De 

Dennenkamp’. 

 
Sterrebos en Wilhelminalaan 
Ook Het Sterrebos aan de westkant van 
de straatweg werd in 1895 eigendom van 
Keppel Hesselink. Het zuidelijke deel 
daarvan verkocht hij in 1904 aan de al 
meer genoemde heer Van Dongen. In 
1917 bood deze het als bouwterrein te 
koop aan8. Ermelo kent in deze omgeving 
nog een villa Sterrenburg en een 
Sterrenboswegje. De villa werd in het 
voorjaar van 1920 gebouwd9.   
 

Op het overgebleven noordelijke deel van 
het Sterrebos nam Keppel Hesselink in 
1905 een hypotheek10. In dat deel had hij 
inmiddels een villa laten bouwen met de 
naam Dennenhoek (1900). Van 1903 tot 
1906 is het Ziekenhuis Salem in dit pand 
gevestigd geweest. Oudere Ermeloërs 
herinneren zich dit gebouw vooral als het 
voormalige Politiebureau. In 1910 
woonde er de familie Mooij.  Marinus 
Mooij was als voorganger verbonden aan 

de Zendingsstichting.  Keppel Hesselink heeft 
een deel van het Sterrebos gebruikt als kwekerij. In 1904 berichtte De Harderwijker over de goede 
resultaten. 

Ten noorden van de villa Dennenhoek bezat hij 
ook een strook grond. Daar bouwde hij een 
dubbele villa met de namen Neudorf en 
Laanzicht. In Neudorf vestigde zich de familie 
Bollée uit Harderwijk die daar een meubelzaak 
dreef. Veel later, in de jaren dertig, heeft de 
heer Wiedenhoff er zijn Oranjehotel in 
gevestigd. 

Behalve De Dennenkamp en het Sterrebos werd 
ook De Dennenlaan (van spoor naar straatweg), 
met de dennen er omheen, in 1895 aan Keppel 
Hesselink verkocht. In 1900 ontstond enige 
onrust onder de bevolking van Ermelo omdat 

het omringende hout dreigde te worden verkocht en omgehakt. De Dennenlaan was een mooie 

Ca. 1900. Een gloednieuwe villa Dennenhoek aan de 
Wilhelminalaan, destijds meestal nog Dennenlaan genoemd 

Situatie ca. 1920 



wandelweg.  Men hoopte dat de gemeente of een 
vereniging voor vreemdelingenverkeer het verlies ervan 
zou kunnen voorkomen. De oprichting van de laatste 
zou nog 10 jaar op zich laten wachten. Oude foto’s 
lijken uit te wijzen dat de verkoop is afgewend. 
Kennelijk had de gemeente Ermelo een aantal jaren 
later belang bij het bezit van de weg. Keppel Hesselink 
deed in 1904 een aanbod tot ruiling. De gemeente ging 
na onderhandelingen akkoord en zo werd Keppel 
Hesselink in 1905 eigenaar van nog eens 53 aren 
heidegrond ten westen en ongeveer 50 aren ten oosten 
van de Harderwijkerweg11. Hij trouwde in 1906 en verbleef daarna vooral in België. In 1909 bood hij 
De Dennenhoek, het resterende deel van het Sterrenbosch en de andere omliggende percelen te 
koop aan. 

Tot slot 
Het is gissen wat de familie Chevallier en de heer Keppel Hesselink hebben voorgehad met de 
aankoop van heide ten noorden van het dorp Ermelo. Waren zij visionairs die de groei van het dorp 
voorzagen en de toekomstige behoefte aan bouwgrond? Dat is zeer de vraag. De regelmatige 
verkoop van hout zorgde in ieder geval voor inkomsten. Toen de ondernemende bakker Van Dongen 
uit Hilversum de percelen kocht, was er duidelijk al een andere tijd aangebroken. Hij heeft zijn 
percelen verkaveld in bouwpercelen waar tal van villa’s verschenen, wat de schoonheid van het dorp 
Ermelo aanzienlijk verhoogde.  Het begon echter allemaal met kapitaalkrachtige ondernemende 
lieden die armelijke heidegrond omzetten in bossen en daardoor een plekje verdienen onder de 
bosbouwers op de Veluwe. 

Bijlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2016 is een deel van de hoofdlaan  
van het voormalige Sterrenbosch nog aanwezig 
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Twee foto’s van De Dennenkamp in het begin 
van de vorige eeuw  


