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VAKBLAD VOOR GROEN IN STAD EN LANDSCHAP

De buitenplaats Keppel
'De Wara

Het historisch onderzoek
Drs. Willem Overmars *

Om een beheerplan voor een historisch park te kunnen maken is het natuurlijk op de
eerste plaats van belang om een onderzoek te verrichten naar de geschiedenis van de
aanleg.
Opmerkelijk is daarbij, dat er bij het onderzoek in zowel openbare als particuliere
archieven verbazingwekkend veel nieuw, ongepubliceerd materiaal gevonden wordt.
Dit wijst erop, dat onze kennis van de tuinkunstgeschiedenis nog verre van volledig is,
en dat er voor de vlijtige onderzoeker nog heel wat te ontdekken valt.
Ook in Keppel waren er van de geschiedenis van de tuin- en parkaanleg slechts enkele
fragmenten bekend, terwijl toch de bouwgeschiedenis tot in detail was uitgezocht.
Hieronder volgen de hoofdlijnen van het historisch verhaal, zoals dat ter voorbereiding
van het beheerplan is gemaakt.

Trudi Woerdeman
Jan de Jagerlaan 2
6998 AN Laag Keppel NL
.n

Ligging
Kasteel Keppel ligt op een kruispunt van
handelsroutes. Het riviertje de Oude
IJssel is een zeer oude vaarroute tussen
de IJssel bij Doesburg en het Duitse
achterland. Bovendien concentreerde de
ijzerindustrie zich al vroeg, vanaf de
zestiende en zeventiende eeuw, langs
deze rivier.
Een stuw met watermolen, en vanaf 1696
een ijzergieterij, en een sluis maakten
Keppel tot een belangrijke plek aan de
Oude IJssel.
Bij Keppel steekt de oude route ZutphenEmmerick de Oude IJssel over (afb. 1),
en evenwijdig aan de rivier loopt de
handelsroute Doesburg-Doetinchem, die
in groter verband gezien een onderdeel
is van de route Harderwijk-Munster.
Bovendien ligt Keppel op een oude
culturele grens, waar de Oude IJssel de
zuidgrens vormt van het nedersaksisch
taalgebied.

Kasteel
De eerste heer van Keppel wordt in de
twaalfde eeuw genoemd; het eerste huis
is in de veertiende eeuw ontstaan.
Het kasteel is omstreeks 1300 ontstaan
uit een donjon of woontoren. Een groot
deel van deze donjon bestaat nog
steeds, in de vorm van de vierkante toren
ten zuiden van de ingang. In later jaren
zijn aan deze donjon vleugels gebouwd.
Vanaf 1530 tot vandaag is het kasteel
eigendom van de familie Van Pallandt. In
1582 werd het kasteel door Spaanse
troepen verwoest, en vanaf 1612-1620
herbouwd onder leiding van de
stadstimmerman van Emmerik, Willem

* Wetenschappelijk medewerker Stichting tot
Behoud van Particuliere Historische
Buitenplaatsen (P.H.B.)
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1 Het huis en vlek Keppel, door N ie. van Geelkerken, 763y.
Keppel ligt, tussen hoog geboomte, op een eiland tussen twee armen van de rivier de Oude IJssel. Het nog
maar net herbouwde kasteel is omringd door geboomte. Aan de IJssel staat een watermolen. Door het dorpje
loopt de handelsroute Zutphen-Emmehk. (Rijksarchief in Gelderland, collectie van Geelkerken no. 45.)

van Bommel. Deze architect herstelde
eerst de donjon, en bouwde vervolgens,
in 1615, het nog bestaande
poortgebouw. De trappetoren aan dit
poortgebouw was voltooid in 1620. In de
jaren 1619 en 1620 werd de noordelijke
zaalvleugel met twee torens
opgetrokken.
In het midden van de achttiende eeuw
volgen nog aanzienlijke verbouwingen
vooral aan de zuidvleugel van het
kasteel. In de negentiende eeuw wordt
het vierkant gesloten door de bouw van
de oostelijke vleugel.

Vakkentuin
Op een kaart uit 1739 (afb. 2) is vóór het
kasteel met regelmatig ingedeelde tuin
met zestien vierkante vakken te zien.
Deze indeling in vakken was al aanwezig
in 1645 (afb. 3). Het motief voor zo'n
vakkenindeling was gebruikelijk in de
eerste helft van de zeventiende eeuw, en

is bijvoorbeeld ook te zien op een
plattegrond uit 1625 van het kasteel van
Breda (afb. 4). De buitenste twaalf
vakken (afb. 5) tonen ook in hun
detaillering - andreaskruisen en
langwerpige perken, met kleine
boompjes ingevuld - overeenkomsten
met de tuin in Breda. Zulke regelmatige
indelingen waren in de eerste helft van
de zeventiende eeuw mode. De invulling
van de middelste vier vakken wijkt van
deze manier van werken af, en toont
sterke overeenkomst met de Franse
mode van parterres ontwerpen, die door
André Mollet in 1633-1635 op
Honselaarsdijk werd ingevoerd, en die,
in 1651, door hem in het boek 'Le Jardin
de Plaisir' in voorbeelden werd
vastgelegd: (afb. 6). De nu verdwenen
vakkentuin van Keppel vormt dus een
voorbeeld van een regelmatige
Nederlandse tuinaanleg, die aanwijsbaar
uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw stamt. De indeling van de vier
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2 Plan van Neder Keppel, door W. Lienen, 1739.
Het kasteel Keppel is omringd door grachten. Voor het kasteel ligt een, eveneens door grachten omgeven
voorplein, geflankeerd door twee bouwhuizen. Een brug leidt vanaf dit voorplein naar een grote, regelmatig in
zestien vakken ingedeelde tuin. (part.coll.)
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5 Detail van de kaart van 1739: de vakkentuin.
Toen deze kaart werd gemaakt was deze manier van
tuinaanleg al ouderwets. De regelmatige indeling in
zestien vakken, en de detaillering van de buitenste
twaalf vakken zijn kenmerken voor de eerste helft
van de zeventiende eeuw. De invulling van de vier
middelste vakken met parterres is volgens de Franse
mode van 1630-1650 gebeurd.

v:

3 Kaart van het hu/s Keppel 1645.
Vóór het kasteel en de bouwhuizen ligt een eveneens
omgracht terrein. Aannemende, dat hier slechts een
deel is weergegeven, betreft het een in zestien
vakken regelmatig ingedeelde tuin. (Rijksarchief in
Gelderland, Algemene Verzameling 601.)

4 Het kasteel Breda.
Detail uit J. B/aeu, Tooneel der Steeden, 1625; detail:
tuinaanleg eind zestiende, begin zeventiende eeuw.

6 Parterre uit André Mollet's boek uit 1651 'Le
Jardin de Plaisir'.
Deze Franse trant van vakinvul/ing vond vanaf ca.
1635 ingang in onze streken.

middelste vakken naar de Franse mode
kan op stilistische gronden in het midden
van de zeventiende eeuw worden
gedateerd.

smalle, lange formatie stuifduinen, die
ca. 10.000 jaar geleden door de wind zijn
gevormd. Deze arme gronden waren in
de zeventiende en achttiende eeuw over
een lengte van enkele tientallen
kilometers (bij een breedte van nog geen
halve kilometer) vooral in gebruik als
eikenhakhout. Ook bij Keppel (afb. 7) is
dit de situatie: de stuifduinen
('wrangebulten' geheten) zijn met bos

bedekt. Naar de Oude IJssel toe volgt
een lager gelegen zone met
bouwlanden, en langs de rivier tenslotte
liggen de weilanden.
Tussen 1743, toen er in processtukken
nog geen sprake was van een Sterrebos,
en 1750, toen deze kaart werd gemaakt,
is rond een opvallend hoge 'bult' een
regelmatig Sterrebos aangelegd: acht
lanen voeren door het bos naar de top

Sterrebos en grote laan
Aan de noordzijde van het dal van de
Oude IJssel (beneden op afb. 7) ligt een
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van de heuvel; aan de voet van de
heuvel worden deze lanen door een pad
in cirkelvorm gesneden.
Het bestaan van dit formele motief wordt
in 1817 door de eerste kadastrale kaart
bevestigd; toen liepen er nog vier paden
naar de heuveltop.
Dit bos bestaat nog steeds: vijf paden
leiden van alle kanten naar de heuveltop,
en van het pad rondom is driekwart over.
Een bezoek aan dit punt is van oudsher
een geliefde wandeling vanuit de
nabijgelegen dorpjes Hummelo en Laag
Keppel. Het bos rond deze hoogste
wrangebult, tussen de paden dus,
bestaat nu voor een groot deel uit
doorgeschoten akkermaalshout
(eikenhakhout). Vroeger bestonden er
vanaf de heuvel fraaie uitzichten op
kasteel Keppel en op Hummelo.
In de noordoostelijke hoek van het
beboste stuifduinencomplex (links onder
op af b. 7) liggen twee kolken, omgeven
door paden, die omstreeks 1600 allang
in gebruik waren als visvijvers. In een
moerassige zone naast deze kolken
wordt elzehakhout geëxploiteerd. Het
hele stuifduinencomplex bij Keppel sterrebos met droog akkermaalshout -,
de kolken, oude paden en vochtig
elzehakhout is zeer goed bewaard
gebleven. Restauratie van de oude
motieven is nauwelijks nodig; wel
verdient hervatting, plaatselijk, van het
historische bosbeheer (hakhout)
aanbeveling.
Tussen de 'wrangebulten' en het kasteel
loopt een lange rechte laan, die op de
kaart (afb. 7) als correctie is
aangegeven. De laan stamt uit de
periode 1750-1780, en is nu, als
rijksweg, één van de belangrijkste
oostwest routes in de Achterhoek.
De aanleg van het sterrebos en de laan
bij Keppel gebeurden volgens een mode
die in 1750 eigenlijk al ouderwets was.
Grote voorbeelden uit de omgeving bijvoorbeeld de laanpatronen in Kleef of
op de Slangeburg - werden op het eind
van de zeventiende eeuw aangelegd.

Slingerbosch
Aan de Oude IJssel, ten noordoosten
(linksonder) van het kasteel, is op
afbeelding 7 nóg een correctie van de
kaart van 1750 te vinden. Op een
opgeplakt stukje papier is een bosje met
slingerpaden ingetekend. Van dit nu
verdwenen bosje is het jaar van aanleg
en het ontwerp bekend. Het ontwerp
bestaat uit een potloodschets, en een
gedetailleerde, gekleurde tekening (afb.
8). Volgens de tekst op de kaart zijn de
buitenste lanen in 1774 aangelegd, en 'al
het overige' in 1776. A.W.C.W. van
Pallandt, de toenmalige kasteelheer, en
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7 De Heerlijkheid Keppel 1750-1780 (detail).
Het sterrebos en de rechte laan zijn aangelegd in de formele stijl; linksonder het kasteeleiland ligt een vroeg
landschappelijk parkje, (part.coll.)

8 Plan van het Slingerbos bij Keppel, aangelegd 1774-1776.
Het parkje is een voorbeeld van de overgang van de achttiende eeuwse formele stijl van tuinaanleg, met
bosquets en cabinets, en de landschapsstijl, (part.coll.)

zijn vrouw hadden belangstelling voor
tuinaanleg, getuige de opmerking in hun
dagboek van een reis naar Duitsland uit
datzelfde jaar 1776 (Rijksarchief in
Gelderland, archief Keppel nr. 319): '76
may met mijne vrouw... vertrokken na
Wezel... Te Dusseldorp beschouwden wij
in 't bijzonder de fraje gallerij van
Schilderijen het Jagerenhuis waarbij voor
wijnige jaren een Tuin in d'Engelse smaak
is aangelegd.'

Het Slingerbosch van Keppel kan nog
niet als een echt parkje in landschapsstijl
worden aangemerkt - daarvoor zit het
concept van de aanleg nog te zeer vast
aan de ideeën en vormen uit de eerste
helft en het midden van de achttiende
eeuw. Het is een bosquet met hakhout in
de vakken, lanen van opgaande bomen,
en kleine open plekken, 'cabinets',
waarheen paden lopen. Die opbouw is
ouderwets, en stamt uit de trant van
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aanleg die in het boek van Dézallier
d'Argenville, La Theorie et la Pratique du
Jardinage (1709-1746) is vastgelegd.
Nieuw is de manier waarop de paden
lopen: de gebogen lijnen kondigen de
behoefte aan van 'natuurlijk' verloop.
Het betreft dus een typische
overgangsvorm tussen de eerdere,
formele stijl en de latere
landschappelijke stijl.

Jfe.

9 A//ef uitgevoerd ontwerp voor een park bij kasteel Keppel. Eind achttiende eeuw. (coll. Kasteel Keppel)

10 Niet uitgevoerd ontwerp voor een park bij kasteel Keppel, door J. D. Zocher/r., 1835 (part.col/.)
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Niet uitgevoerde ontwerpen
Van de terreinen vóór kasteel Keppel zijn
twee ontwerptekeningen voor parkjes in
landschapsstijl bewaard. Eén uit het eind
van de achttiende eeuw, en één van J.D.
Zocher uit 1835. Beide zijn niet, of
althans niet zo, uitgevoerd, aangezien uit
kadastrale gegevens blijkt, dat de vele
grachten op de voorpleinen pas na 1853
werden gedempt. Op stilistische gronden
wordt een ontwerp (afb. 9) voor een park
bij kasteel Keppel op het eind van de
achttiende eeuw gedateerd.
In dit ontwerp is ontegenzeggelijk sprake
van een park in landschapsstijl. Het plan
kent een aantal grote open ruimten,
waarlangs boomgroepen zijn
gerangschikt. Opvallend is de diagonaal
tussen de voorgevel van het kasteel en,
over een langgerekt grasveld heen, de
brug over de Oude IJssel. Deze zichtlijn
van en naar het kasteel zal als
ontwerpidee steeds terugkomen, en
uiteindelijk ook worden gerealiseerd. De
paden hebben veel meer dan op het plan
van het slingerbos uit 1774, een quasinatuurlijk vloeiend verloop. Toch is de
tracering nog niet zo geraffineerd als in
latere ontwerpen in landschapsstijl waar
iedere bocht een nieuw tableau onthult,
en nooit gekunsteld mag zijn. In dit
ontwerp zijn nogal eens geen duidelijke
redenen voor het verloop der bochten
aan te geven. Ook de beplanting is nog
niet zo verfijnd als later het geval zal
worden. Groepjes naald- en loofbomen,
als rariteiten, zijn gewild langs de paden
gerangschikt. Het geheel maakt een
nogal willekeurige indruk. Van J.D.
Zocher jr. is een ander niet (zo)
uitgevoerd ontwerp voor het
kasteelparkje van Keppel. Dit plan is
gedateerd 1835 (afb. 10).
Het ontwerp is zeer geraffineerd
opgebouwd, en toont heel wat trucages
van de landschapsstijl. Opvallend in het
ontwerp zijn de drie rechte lanen: de
toegangslaan, en de twee elkaar
snijdende lanen onder en rechts naast
het kasteel. Deze, nu nog bestaande,
rechte lijnen zijn in dit ontwerp door
Zocher overgenomen uit de bestaande
situaties: de toegangslaan staat al op de
kaart van 1645 (afb. 2), en is
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Veranderingen omstreeks 1855
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11 Chateau de Keppel sur Ie Vieil IJssel. Midden negentiende eeuw. Steendruk. (part.coll.)

12 Gezicht op kasteel Keppel, 1862. O/ieverfschilderij doorM.E. Rademaker, (part.coll.)

waarschijnlijk al veel ouder; de andere
twee rechte lanen staan op de dijkjes die
vroeger de punt van het eiland in de
Oude IJssel vormden. Dit splitsingspunt
is evenwel tussen 1780 en 1810 enkele
honderden meters oostwaarts verlegd.
De diagonale zichtas tussen kasteel en
brug over de Oude IJssel is ook in dit
ontwerp een belangrijk motief. Het
grasveld is weliswaar met bloeiend
struikgewas beplant maar het zicht, op
deze kaart naar rechts boven, is
hetzelfde.
26

De padenloop op Zocher's ontwerp voert
afwisselend door bos en over open
plekken; bochten hebben een reden, al
was het maar een voor dat doel geplante
bossage. Het kasteel zelf is, buiten de
resterende grachten, vierkant omringd
door hoog boomgewas, behalve over het
hierboven genoemde zicht. Vanuit het
parkje zelf zijn diverse dwarse uitzichten
naar het landschap aan de overzijde van
de Oude IJssel (rechts) of de
Molenstrang (links) gericht. De
rivierarmen hebben vloeiend verlopende
oeverlijnen gekregen.

Beide bovengenoemde ontwerpen zijn
interessant, maar zijn niet uitgevoerd.
Om de situatie bij het kasteel in het
midden van de vorige eeuw te leren
kennen, kunnen we enkele prenten uit
die tijd bekijken. Het zicht op 'Chateau
de Keppel sur Ie Vieil-IJssel' levert de
gewenste informatie (afb. 11).
Links, en op de voorgrond, stroomt de
Oude IJssel. Op de linkeroever is het
slingerbos uit 1776 te zien. Het zicht op
het kasteel wordt belemmerd door een
opmerkelijke beplanting, dwars over het
voorplein. Deze beplanting is ook op
enkele andere prenten te zien, en
aangenomen mag worden dat deze
bomen en struiken langs de gracht staan
die, volgens het kadaster in 1853, nog
steeds dwars over het voorterrein loopt.
Op een schilderij (afb. 12) uit 1862, is,
eindelijk, de steeds terugkerende
dwarsbeplanting verdwenen. De
diagonale zichtas op het kasteel, goed
ingekaderd door boomgroepen links en
rechts, is aangelegd.
De egalisatie- en
beplantingswerkzaamheden moeten dus
tussen 1853 en 1862 zijn uitgevoerd; en
met het oog op de leeftijd van de
beplanting, kort na 1853, laten we
zeggen in 1855. Van de egalisatie zijn de
berekeningen en de besteksvoorwaarde
ongedeerd op het kasteel bewaard. Van
de demping der grachten, de egalisatie
en de tuinaanleg is een kaart bewaard
(afb. 13).
Het eenvoudige - in vergelijking met
Zocher's virtuoze presentatietekening uit
1835 harlevinkse - ontwerp heeft ook
weer als overheersend aspect het
diagonale grasveld. Links en rechts
liggen bosjes, met open plekken, waar
paden doorheen lopen, een en ander
zonder veel raffinement.
Dit ontwerp is uitgevoerd, en de glooiing
van het terrein is nog vrijwel
onveranderd. Een nog bestaande grote
beuk op het voorplein is bij de egalisatie
gespaard; getuige het heuveltje waar de
beuk nu nog op staat.
Park van D. Wattez
In 1880 maakte de tuinarchitect Dirk
Wattez een nieuw plan voor het park
rond het kasteel. Uit de grote kaart (afb.
14), die op het kasteel hangt, blijkt dat
Wattez gebruik maakte van elementen
uit de bestaande situaties. De oude
oprijlaan, en de twee rechte lanen langs
de gracht bleven bestaan; de diagonale
zichtas over een glooiend grasveld in de
richting van de brug over de Oude IJssel
en het daar gelegen gerenommeerde
etablissement De Gouden Leeuw,
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13 Tuinontwerp,
(part.coll.)

en demping der grachten bij kasteel Keppel, ca. 1855.

15 Zicht op kasteel Keppel vanuit het Noorden.
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14 Ontwerp voor het park bij kasteel Keppel, door D. Wattez, 1880. (part.coll.)

16 Zicht op kasteel Keppel vanaf de oever van de
Oude IJssel.
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bijgenaamd Kets, blijft de belangrijkste
kijkrichting van en naar het kasteel. Voor
het eerst sinds de simpele kadastrale
aanduiding 'bosch' uit 1832 krijgen we
wat meer informatie over de punt van het
kasteeleiland. Daar ligt, volgens Wattez'
plan, een wandelbos met slingerpaden.
Het is onbekend in hoeverre Wattez hier
gebruik heeft gemaakt van al bestaande
elementen. De bocht in het pad bij de
uiterste punt van het eiland, en het
slingerpad over de zuidoever, bestaat
nog.
Het belangrijkste onderdeel van Wattez'
plan wordt evenwel niet gevormd door de
paden en overige detaillering van het
parkje zelf, maar bestaat uit het stelsel
van zichtassen van en naar het kasteel.
Door deze zichtassen ontstond er een
wederzijdse ruimtelijke relatie tussen het
kasteel en alle belangrijke punten van de
Heerlijkheid Keppel, en, verder nog, met
de dominerende heuvelgebieden van het
Montferland en de Veluwe in de
omgeving.

Vanuit het kasteel leiden zes zichtassen
de blikken van de bewoners het
landschap in. De belangrijkste vista is de
al vaak genoemde as van de voorgevel
van het kasteel naar de brug en naar De
Gouden Leeuw.
Een tweede zichtas leidt vanaf de
noordelijke vleugel in noordelijke
richting, over de weg DoesburgDoetinchem heen naar de wrangebulten.
Het zicht op het kasteel vanaf de
wrangebulten is te zien op afbeelding 15.
De volgende zichtas loopt op Wattez'
kaart vrijwel in oostelijke richting; in de
bestaande situatie loopt deze vista
evenwel meer noordoostelijk, over de
punt van de gracht heen. Het effect is
evenwel in beide gevallen een uitzicht
over de noordelijke uiterwaarden van de
Oude IJssel, en de beboste rand van de
Kruisbergse bossen. Afbeelding 16 geeft
weer hoe de wandelaar langs de oevers
van de Oude IJssel het kasteel, dat zich
spiegelt in het water, ziet.
Vanuit de zuidoostelijke gevel geven de
ramen uitzicht in zuidelijke richting, over
het brede dal van de Oude IJssel heen,
in de richting van de heuvels van het
Montferland. Zorgvuldig van het vorige
zicht gescheiden door een boomgroep,
ziet ook één van de twee zichten vanuit
de zuidwestelijke gevel uit naar het
Montferland. De andere zichtlijn vanuit
deze gevel leidt over de watermolen en
het weidse dal van de Oude IJssel bij
Eldrik naar de Veluwe. Wattez buitte met
deze as een 'tableau' uit, da al in de
achttiende eeuw (afb. 17) werd
getekend.
Vanuit het kasteel Keppel is de wijde
omgeving dus als een serie afwisselende
landschapsschilderingen ingekaderd
door de bomen van het kleine parkje en
langs dezelfde lijnen lopen de zichten op
het kasteel. Het sprookjesachtige
gebouw, dat steeds andere gevels,
indelingen en torens te bieden heeft,
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wordt aan de bezoeker van de
heerlijkheid van alle kanten op zijn
voordeligst getoond.
Al met al zijn de zichtassen van en op
het kasteel dus zeer goed bewaard
gebleven; om dit park van Dirk Wattez te
bekijken hoeft men het eigenlijke parkje
niet persé te bezoeken: een wandeling,
op ruime afstand, rond Keppel levert de
afwisselende zichten op het kasteel; en
een bezoek aan het kasteel zelf (dat
schriftelijk kan worden aangevraagd)
levert de mogelijkheid om te zien hoe
Wattez het kasteel ook visueel tot het
middelpunt van de wijde omgeving heeft
gemaakt.
Verlegging van de Oude IJssel
De Oude IJssel is één van die kleine
oostnederlandse riviertjes die vanuit het
Duitse achterland water afvoeren naar
de Gelderse IJssel. Deze riviertjes

17 Zicht vanaf het kasteelterrein over de watermolen en Eldrlk heen op de Veluwe. Ongesigneerde
ongedateerde tekening, achttiende eeuw. (part.coll.)

LAAG KEPPE.U , VOGO-VLUCH-T

18 Ligging van kasteel en dorp Keppel aan de nieuwe loop van de Oude IJssel. Advies van Dr. Ir. J. T.P. \Bijhouwer aan het Waterschap van de Oude IJssel. (Archief
Waterschap van de Oude IJssel, Terborg.)

kenden een onregelmatige afvoer,
waardoor naast droge perioden ernstige
overstromingen voorkwamen. Zowel de
waterafvoerende functie als de
mogelijkheden voor de scheepvaart
schoten tekort; er is dan ook al
eeuwenlang gepoogd deze riviertjes te
'verbeteren'. De laatste grote
verbeteringswerken aan de Oude IJssel
werden tussen 1950 en 1955 uitgevoerd;
de plannen hiervoor bestonden deels al
in 1940.
De landschapsarchitect J.T.P. Bijhouwer
- de latere hoogleraar - heeft het
Waterschap van de Oude IJssel over de
landschappelijke aspecten geadviseerd.
Op zijn advies is afgezien van
verbetering van de bestaande IJsselloop,
waarbij de sterk verbrede rivier tussen de
hoofdweg Doesburg-Doetinchem en het
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kasteeleiland zou worden gewrongen. Hij
stelde voor, om ten zuiden van Keppel
een geheel nieuw tracé te graven, en de
rivier in een zeer wijde boog langs
Keppel te leiden. Dorp en kasteel zijn
door dit advies op een zeer fraaie manier
aan de nieuwe rivier komen te liggen
(af b. 18).
•
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