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Periode 1
De Grote Boel begint als een rijk landgoed aan een belangrijke handelsroute tussen 
Arnhem en Nijmegen genaamd de ‘Grift’.  Voordat de Grift bestond was intensief 
verkeer tussen Nijmegen en Arnhem niet zo vanzelfsprekend. De twee brede rivieren 
tussen beide steden en de vaak onbegaanbare landwegen maakten verkeer over de 
weg moeizaam. De aanleg van kanaal de Grift bood de oplossing voor het vervoeren 
van vracht en personen. 

De Grift is de allereerste gegraven trekvaart van de Noordelijke Nederlanden.  Mensen 
vestigden zich rondom de Grift. Langs de Grift werden percelen uitgegeven voor 
bebouwing. Daarmee ontstaat de opvallende lintbebouwing ter weerszijden van de 
vaart. 

Baron van Rhemen tot den Boel ziet al vroeg de potentie van de handelsroute en 
besluit daarom aan de oostkant een groot stuk land te kopen om hier adellijk landgoed 
“Den Boel” op te vestigen. De grond wordt verdeeld in de Groote en de Kleine Boel. 
Bos, boomgaarden, weide, bouwland en vijvers markeren een rijk landgoed wat de 
familie een hoog aanzien oplevert. Zowel de Groote Boel als de Kleine Boel krijgen een 
eigen boerderij. 

De Kleine Boel kent een eenvoudige boerderij met ingetogen versieringen en kleuren. 
De grote ramen in de voorgevel en de contrasterende kleine ramen in de zij- en 
achtergevel verhullen de verdeling tussen het woonvertrek en de stal. 
De boerderij op de Groote Boel daarentegen vertegenwoordigt het grootste deel 
van het Landgoed en dat moet de architectuur ook uitstralen. Een oprijlaan met aan 
weerszijden markante bomen benadrukt de entree van de boerderij. Een statig voorhuis 
met rijk gedetailleerde kozijnen en een afgetimmerde goot staat voor de ruime schuur 
met wolfseind. Fel rode dakpannen zorgen voor een opvallende verschijning op het 
landgoed. 

Om het landgoed te beschermen tegen indringers wordt er een watergang gegraven 
die aansluit op de Grift. De meanderende vormen zorgen voor een sierlijke uitstraling 
die in contrast staat met de defensieve functie. 
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Periode 2.
De zaken verlopen zo voorspoedig voor landgoed Den Boel dat de familie besluit een 
vijftal paarden te kopen voor plezierdoeleinden, maar ook om te paard het landgoed in 
de gaten te kunnen houden. 

De aankoop gaat gepaard met nieuw materiaal, maar ook met het aannemen van nieuw 
personeel; stalknechten. Omdat de boerderijen niet voldoende ruimte vrij hebben 
wordt besloten een nieuw onderkomen te bouwen.  De tuin van de Kleine Boel wordt 
opgeofferd voor een  U-vormige Hoeve. 

Familie Den Boel vindt het belangrijk dat de Hoeve qua architectuur aansluit op 
de boerderij. D.m.v. een lage goot en een wolfseind op de kopgevels wordt het 
boerderijtype nagestreefd. In het middenstuk worden de paarden gehuisvest in vijf 
ruime stallen. In de linker vleugels bevindt zich het koetshuis en in de rechter vleugel 
liggen het hooi en overige materialen opgeslagen.  In de uiteinden van de vleugels 
wonen de drie stalknechten. De voordeuren van de woonvertrekken zijn geplaatst in 
de kopgevels en zijn versierd met ornamenten. De binnenplaats van de hoeve wordt 
bestraat met keien en in het midden wordt een waterput gegraven zodat de paarden 
altijd hun dorst kunnen lessen. 

Ondertussen vestigen steeds meer handelaren zich aan de Grift. De weg langs het 
kanaal is verbreed en heeft de naam “Griftdijk” gekregen. Echter is de verkeersdrukte 
zo groot dat er veel opstoppingen ontstaan wat leidt tot vertraging van de handel.  Een 
aantal bewoners aan de Griftdijk besluit een collectief op te richten om de logistieke 
ontwikkelingen van de Grift te kunnen bespreken. Tijdens een vergadering komen ze 
tot de conclusie dat de verkeersdrukte opgelost kan worden door een “bypass“ aan te 
leggen. In overleg met familie Den Boel besluiten ze dat de nieuwe weg gedeeltelijk op 
het landgoed komt te liggen en aansluit op de oprijlaan van de Groote Boel. Enkel op 
voorwaarde dat de gebruikers van de parallelweg tol betalen ter compensatie van de 
overlast.    
Door perioden met forse regenval worden de Grift en het water rondom het landgoed 
te veel belast. Er wordt besloten ten zuiden van de Groote Boel een grote plas te graven 
die bij piekbuien het overtollige water kan opvangen.

Om te voorkomen dat het water uit de plas alsnog over het landgoed kan stromen 
wordt de uitgegraven grond gebruikt om een lange wal te bouwen, de Ressense wal.
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Periode 3
De Grift wordt voor alle scheepvaartverkeer gesloten en in gedeelten verkocht en 
deels getransformeerd in een recreatiegracht. De Griftdijk wordt de hoofdweg tussen 
Nijmegen en Arnhem. 

Door de grote verkeerlast op de Griftdijk begint de bypass steeds belangrijker te worden 
en krijgt de naam; “Den Boellaan”. Handelaren tonen interesse om aan de Den Boellaan 
te wonen. Familie Den Boel laat het collectief van de Grift weten dat ze niet willen dat 
buitenstaanders op hun landgoed bouwen, maar het noordelijke deel van de laan ligt 
niet op het landgoed van Den Boel waardoor ze hier geen zeggenschap hebben. 

Langgerekte woonblokken kaderen het noorden van de Den Boellaan in. Door de 
wandwerking die ontstaat wordt de meanderende vorm van de laan benadrukt. 

De handelaren zijn het zat om elke keer tol te betalen, daarom leggen ze zelfstandig 
-zonder overleg met het collectief- een sluiproute aan. Het duurt niet lang voordat 
één van de stalknechten door heeft wat er gebeurt en vertelt dit vervolgens aan de 
familie. 

De volgende dag wordt er direct begonnen met de bouw van twee wachtershuisjes 
aan weerszijden van de sluiproute. De twee langwerpige gebouwen hebben aan de 
voorzijde een lage goot. In het midden van de blokken ligt de gevel een stukje terug 
zodat er een pleintje ontstaat waardoor het controle punt van de wachters duidelijk is. 
Dagelijks worden er meerdere boetes uitgedeeld aan de sluipers.
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Periode 4
Er wordt een nieuwe brug aangelegd over de Waal, hierdoor raakt de Griftdijk als 
verbindingsweg uit beeld. De Grift is inmiddels gedempt, maar is tot op heden nog wel 
herkenbaar als een belangrijke structurerende lijn tussen Arnhem en Nijmegen.  

Familie Den Boel voelde de terugname van de handel direct in hun portemonnee, de 
rekeningen konden niet meer betaald worden. De staat van boederij de Kleine Boel 
was zo slecht dat werd besloten de wachterhuisjes om te bouwen naar woningen en 
de boerderij af te breken. Tevens werd de Hoeve ontdaan van de gesloten hoeken 
waardoor drie afzonderlijke gebouwen ontstonden. Het enige wat overbleef was een 
kavel om de Groote Boel. Als herinnering aan het landgoed krijgt het gebied een nieuwe 
naam: De Grote Boel.

De rust die ontstaan is door het verdwijnen van de handel trekt families aan om aan de 
Den Boellaan te komen wonen. Omdat de laan niet meer op het landgoed ligt kan de 
laan een eigen identiteit krijgen. Op de plekken waar vroeger boomgaarden stonden 
leggen bewoners groene perken aan. Vlak bij de Hoeve en de wachtershuisjes wordt ook 
zo’n groen perkje aangelegd met daaromheen drie landelijke woonblokken die later 
worden gezien als de voorlopers van de Tuindorp-architectuur. Om aan het groen te 
wonen moet meer geld betaald worden voor de grond. De architectuur wordt  hierdoor 
ook rijker. Dit blijkt uit de verfijnde details en materialen en de bijzondere hoeken. De 
lintbebouwing aan de Den Boellaan wordt verder doorgezet richting het zuiden. 

De grote plas aan de zuidzijde wordt tegenwoordig veel gebruikt voor recreatie. Een 
nieuwe verbinding van west naar oost maakt de plas veel beter bereikbaar. Het groene 
plantsoen waar de Grote Boellaan en de west-oost verbinding elkaar kruisen krijgt in de 
toekomst een belangrijke centrale functie in de Grote Boel. 
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