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Ten geleide
De cultuurhistorische waardenkaart geeft een overzicht van bekende zichtbare bovengrondse
cultuurhistorische waarden. Bekende waarden omdat het om reeds geïnventariseerde waarden gaat.
Zichtbare waarden omdat het om elementen of herkenbare restanten van elementen gaat die in het
huidige landschap zichtbaar zijn. En bovengrondse waarden omdat de archeologische, ondergrondse
cultuurhistorische waarden, niet op deze cultuurhistorische waardenkaart zijn weergegeven maar op de
archeologische kaart. De archeologische en cultuurhistorische waardenkaart vormen samen een geheel
en overzicht van het erfgoed van de gemeente.
Het doel van de cultuurhistorische waardenkaart is een overzichtelijk product te presenteren waarop de
zichtbare bovengrondse cultuurhistorische waarden op een heldere manier zijn weergegeven en
makkelijk raadpleegbaar zijn. Het gaat nadrukkelijk niet om een geschiedschrijving, maar om een
ruimtelijke inventarisatie die een eerste indruk van de nog aanwezige cultuurhistorische waarden biedt.
De inventarisatie is vooral gericht op het bijeenbrengen van diverse bestaande en bekende inventarisaties
op cultuurhistorisch gebied.
Een zeer belangrijk component daarbij is (de opbouw van) het digitale bestand. Dit digitale GIS-bestand
is het hoofdproduct, het rapport bevat een korte toelichting, zowel op technisch als inhoudelijk gebied.
Er zijn veel toepassingsmogelijkheden van het GIS-bestand zoals eenvoudige verwerking in andere
gemeentelijke producten als bestemmingsplannen en folders, maar ook bijvoorbeeld in de gemeentelijke
GIS-viewer of in apps.
De inventarisatie bevat beknopte informatie van alle opgenomen objecten, zoals naam, type object,
periode van ontstaan, bronvermelding en de zichtbaarheid en status van een object. Daarnaast is ieder
object begrensd, dit is van belang voor mogelijke vervolgstappen met betrekking tot eventueel verdere
beleidsontwikkeling. Naast de beknopte informatie van ieder object is per onderwerp een korte
toelichting in het rapport opgenomen, waarbij een aantal objecten worden toegelicht ter illustratie. De
cultuurhistorische waardenkaart is geen volledige catalogus met uitgebreide beschrijvingen per object,
zoals bijvoorbeeld het geval bij beschermde gebouwde monumenten, en geen geschiedenis van de
gemeente Oude IJsselstreek. Hiervoor zijn andere bronnen beschikbaar.
Het voordeel van de opbouw van de kaart in een GIS is dat gemakkelijk kaartlagen gewijzigd en/of
toegevoegd kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan uitgebreide beschrijvingen en/of foto’s per
object, maar ook aan een laag met ‘herinneringen’ of een laag met objecten die onherkenbaar verdwenen
zijn, een historische kaartlaag of een nieuwe (veld)inventarisatie van bepaalde type elementen zoals
bijvoorbeeld historische boerderijen.
De inventarisatie is afhankelijk van bekende bronnen. Er is voor dit project geen nieuw veldonderzoek
uitgevoerd. Dit betekent dat de inventarisatie niet uitputtend is, maar slechts een begin, die evenwel te
allen tijde kan worden uitgebreid door de ‘open’ opbouw van de kaart. De grote toegevoegde waarde is
het overzicht, de structuur/heldere opbouw en de makkelijke toegankelijkheid van de inventarisatie. De
kaart maakt het mogelijk in één oogopslag een overzicht met beknopte achterliggende informatie te
verkrijgen van de nog aanwezige bovengrondse cultuurhistorische objecten in de gemeente Oude
IJsselstreek. De kaart is makkelijk raadpleegbaar, makkelijk te presenteren, makkelijk te bevragen,
makkelijk te onderhouden, aan te vullen en aan te passen.
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1

Inleiding

1.1

Introductie

Voor u ligt de toelichting op de cultuurhistorische waardenkaart voor het grondgebied van de gemeente
Oude IJsselstreek. Met het voorliggende document en de bijbehorende kaarten zet de gemeente een
volgende stap in de richting van het ontwikkelen van een samenhangend gemeentelijk erfgoedbeleid. De
gemeente Oude IJsselstreek heeft aan Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie opdracht gegeven om een
2
cultuurhistorische waardenkaart op te stellen voor het gehele gemeentelijk grondgebied (138 km ). De
kaart geeft een goed overzicht van het bekende zichtbare bovengrondse deel van het onroerend erfgoed
in de gemeente. Met deze waardenkaart in combinatie met de eerder verschenen gemeentelijke
archeologische waarden- en verwachtingskaart maakt de gemeente inzichtelijk over welke
cultuurhistorische waarden ze beschikt en welke de gemeente zoveel mogelijk wil koesteren en verder
ontwikkelen.
1.2

Cultuurhistorische waardenkaart

Cultuurhistorisch erfgoed is een breed begrip. In het kader van de gemeentelijke cultuurhistorische
waardenkaart bedoelen we hiermee de materiële overblijfselen en sporen uit het verleden, die in het
huidige landschap tastbaar en zichtbaar aanwezig zijn. Cultuurhistorisch erfgoed bestaat uit
archeologische, historisch (steden)bouwkundige en historisch-geografische objecten. Archeologische
objecten zijn sporen uit het verleden die meestal ondergronds in de bodem bewaard zijn gebleven,
historisch (steden)bouwkundige objecten vormen het gebouwde erfgoed en historisch-geografische
objecten zijn landschappelijke elementen die het resultaat zijn van menselijk handelen in het verleden.
Op de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart worden de bovengronds zichtbare waardevolle
1
historisch bouwkundige en historisch-geografische objecten weergegeven. De archeologische waarden en
2
verwachtingen zijn opgenomen op de gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingskaart. Op
deze laatst genoemde kaart is al een eerste aanzet tot inventarisatie van cultuurhistorische objecten in de
gemeente Oude IJsselstreek gegeven. Deze voldoet echter nog niet aan een cultuurhistorische
waardenkaart, maar heeft als input voor de voorliggende cultuurhistorische kaart gediend, er wordt in
dit rapport daarom ook meerdere malen naar verwezen.
Het historisch landschap en het bijbehorende erfgoed hebben voor inwoners, toeristen, bedrijven en
organisaties grote waarde: ze bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit van onze vertrouwde
leefomgeving. Daarom is de gemeente van mening dat deze en andere cultuurhistorische waarden bij de
beoordeling van ruimtelijke plannen meegewogen dienen te worden.
Het inventariseren van de cultuurhistorische waarden in de gemeente is daarbij nadrukkelijk geen
exercitie op zichzelf. Het gaat uiteindelijk om het erkennen en tijdig herkennen van de maatschappelijke
betekenis en - dus van de toegevoegde waarde - van het brede palet van de cultuurhistorie. Veel van die
cultuurhistorische waarden staan onder druk door verschillende ontwikkelingen, die sluipenderwijs
zorgen voor verandering in het buitengebied en in de kernen. Deze ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld
nieuwbouw, functieverandering, sloop en schaalvergroting. Het doel van de gemeente is niet om die
ontwikkelingen tegen te gaan en op die manier alle cultuurhistorische waarden te behouden. Integendeel,
de gemeente streeft naar behoud door ontwikkeling. Het behoud van het historisch erfgoed is op de
lange termijn immers alleen maar verzekerd door zinvol, functioneel en verantwoord (her)gebruik en
(her)bestemming. De gemeente streeft dus in de eerste plaats naar een bewuste omgang met het

1

Onder objecten worden verstaan individuele elementen en structuren. Objecten kunnen dus losse op zich zelf staande elementen
zijn of een structuur vertegenwoordigen.
2
Brugman et al. 2010.
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cultureel erfgoed en wil dit bij de beoordeling van ruimtelijke plannen tot uitdrukking brengen. Het
inzichtelijk maken van die rijkdom via een actueel en goed overzicht vormt hiervoor de grondslag.
Kort samengevat is het doel van de cultuurhistorische waardenkaart:
• het in kaart brengen van de in de gemeente aanwezige cultuurhistorische waarden zoals het
(steden)bouwkundig erfgoed, het historisch-geografisch erfgoed en de historische groenwaarden;
• het bevorderen van het vastleggen en zo mogelijk inpassen, beschermen en/of versterken van deze
waarden via het gemeentelijk ruimtelijk beleid (bestemmingsplannen en structuurvisies);
• het tijdig informeren van initiatiefnemers van, en andere betrokkenen bij, ruimtelijke plannen, met
het oog op de zorg voor de cultuurhistorie;
• het aanvullen van het toetsingskader voor ruimtelijke plannen, overeenkomstig de vigerende
wetgeving en beleidsregels.
De cultuurhistorische waardenkaart is een logische volgende stap op weg naar een integraal gemeentelijk
erfgoedbeleid en de aansluiting van met name het bovengrondse erfgoedbeleid op nieuwe wetgeving:
MoMo (Modernisering Monumentenwet) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Na vaststelling van de
kaart door de gemeenteraad wil de gemeente de kaart toevoegen aan het gemeentelijke erfgoedbeleid, in
samenhang met stappen die al gezet zijn voor de archeologie en de gebouwde monumenten.
1.3

Opbouw van het rapport

De opbouw van het rapport is als volgt. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de beleidsmatige
context. In hoofdstuk 3 wordt de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven. Hoofdstuk 4 omvat een
korte geschiedenis van de gemeente Oude IJsselstreek, gevolgd door een thematische beschrijving van de
cultuurhistorische kernwaarden in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt een aanzet tot een
beoordelingskader gegeven en in hoofdstuk 7 volgt een technische toelichting op de kaarten. Er wordt
afgesloten met aanbevelingen en vervolgstappen in hoofdstuk 8. Het rapport is verder voorzien van een
literatuurlijst, bijlagen en (thema)kaarten.
1.4

Woord van dank

Bij de samenstelling van het rapport en de kaart is medewerking verkregen van leden van de
Oudheidkundige vereniging Gendringen, leden van de Heemkundige vereniging Old Sillevold, de
Commissie Cultuurhistorisch Erfgoed, het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, regionaal archeoloog
drs. M. Kocken en dhr. F. Kroesen van de gemeente Oude IJsselstreek.
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2.1

Beleidsmatig kader
Gemeentelijk en regionaal
3

De gemeente heeft een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) laten opstellen. De algemene visie uit dit
plan kan als volgt worden geciteerd: “Koppel de vernieuwing van de plattelandseconomie aan de
versterking van de landschappelijke karakteristieken. Bescherm de erkend waardevolle elementen in het
landschap, maar ontwikkel ook actief nieuwe kwaliteiten in dit landschap!”.
4

In 2011 is de Structuurvisie Oude IJsselstreek 2025 vastgesteld. Deze structuurvisie geeft richting aan het
ruimtelijke, economische en maatschappelijke beleid van de gemeente Oude IJsselstreek. In de visie heeft
de gemeente Oude IJsselstreek een aantal doelen geformuleerd op het gebied van archeologie en
cultuurhistorie. Ook wil de gemeente de historie van bepaalde gebieden herstellen (herstellen historische
elementen) en zichtbaar maken in nieuwe plannen. De gemeente wil de eigen culturele identiteit van alle
vijftien kernen in de gemeente versterken en nieuwe kansen geven en zich daarmee specifiek als
cultuurgemeente op de kaart zetten.
In het algemeen zijn Rijk en provincie, als het gaat om de operationalisering van het beleid, vooral
stimulerend, faciliterend en voorwaardenscheppend. Daarnaast richten Rijk en provincie zich in concrete
zin ook nog op de bescherming en ontsluiting van een aantal nationaal en internationaal belangwekkende
speerpunten van ons erfgoed.
2.2

Rijk

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de regelgeving op het gebied van de archeologische monumentenzorg en
gebouwde monumenten was het rijksbeleid en de -ambitie ten aanzien van historisch-geografische
waarden tot voor kort minder duidelijk uitgewerkt. De beleidsuitgangspunten staan verwoord in de Nota
Belvedere (1999) en de Nota Ruimte (2006), waarin ook de Nationale Landschappen worden benoemd.
Geen van de Nationale Landschappen vallen binnen de gemeente Oude IJsselstreek. Uitgangspunt voor
het ruimtelijk beleid is ‘behoud door ontwikkeling’. Via de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) wil
het Rijk naar een meer integrale benadering van- en dus ook naar het formuleren van een meer
samenhangende visie op alle facetten van het cultuurhistorisch erfgoed. Het accent komt daarbij te liggen
op drie pijlers:
• het meer en beter laten meewegen van de cultuurhistorische belangen in de ruimtelijke ordening;
• een krachtigere en eenvoudiger regelgeving;
• het bevorderen van herbestemmingen.
In feite zet het Rijk daarmee de weg voort, die het met het verschijnen van de Nota Belvedere is
ingeslagen. De concrete uitwerking van die plannen vindt onder andere plaats in de aanpassing van het
Bro (Besluit ruimtelijke ordening) die in 2012 zijn beslag heeft gekregen. In de nieuwe Bro is onder
andere de verplichting opgenomen om, zoals dat al sinds 2007 voor archeologische waarden geldt,
cultuurhistorische waarden op te nemen in bestemmingsplannen. In die zin sluit de gemeentelijke
cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Oude IJsselstreek hier goed op aan. De RCE werkt aan
de brochure ‘Rekening houden met cultuurhistorische waarden: aanwijzingen en aanbevelingen voor
5
cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening’. Hierin zijn aanwijzingen en

3

Van Blerck et al. 2008.
Gemeente Oude IJsselstreek 2011.
5
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2012.
4
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aanbevelingen voor cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening
opgenomen.
Naast aanpassing van de Bro is de Visie Erfgoed en Ruimte in 2011 verschenen. Dit is de beleidsvisie van
6
de rijksoverheid op cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De rijksoverheid geeft met deze visie
invulling aan een goede omgang met het onroerend cultureel erfgoed die het van nationale betekenis
acht. In de visie staat dat de rijksoverheid de zorg voor het cultureel erfgoed sterk gaat verbinden met
andere ruimtelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Samen met provincies, gemeenten, waterschappen
en particuliere organisaties neemt het Rijk initiatief om het cultuurhistorische karakter van Nederland op
gebiedsniveau te behouden en te versterken. De inzet van het Rijk richt zich op een selectief aantal
cultureel ruimtelijke opgaven en gebieden. De visie is een aanvulling op de Structuurvisie infrastructuur
7
en ruimte. Hierin kiest het Rijk voor inzet van ruimtelijk rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen
(geen valt binnen de gemeente Oude IJsselstreek). Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk.
Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid als het gaat om ruimtelijke
ordening. ‘Kiezen voor karakter’ luidt een volgende fase van de monumentenzorg vanuit rijks perspectief
in. Onder het motto ‘van collectie naar connectie’ wordt de zorg voor het cultureel erfgoed verbonden
8
met andere ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van economie, veiligheid en duurzaamheid. De
rijksoverheid kiest voor de komende jaren vijf prioriteiten in haar gebiedsgerichte erfgoedbeleid:
• werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten;
• eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren;
• herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: focus op groei en krimp;
• levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie, ecologie;
• wederopbouw: tonen van een tijdperk.
2.3

Provincie

Vanaf 2000 heeft de provincie Gelderland het Belvoirconcept ontwikkeld, waarin de provinciale
beleidsuitgangspunten ten aanzien van cultuurhistorie staan geformuleerd. Met dit concept sloeg de
provincie de weg in naar een integrale benadering, in plaats van de traditionele objectgerichte en
sectorale monumentenzorg. Cultuurhistorie wordt daarbij gezien als de beeldbepalende factor voor de
kwaliteit van de leefomgeving, met een dynamische in plaats van conserverende benadering als
beleidsuitgangspunt: de klassieke Belvedere-gedachte Behoud door Ontwikkeling. In de nota’s Belvoir 1
(2001-2004) en Belvoir 2 (2005-2008) is vastgelegd op welke wijze de provincie haar cultuurhistorisch
erfgoed wil bewaren en versterken. In Belvoir 3 ‘Investeren in het verleden is werken aan de toekomst’
(2009-2012) ligt de nadruk op de uitvoering hiervan zoals: draagvlakontwikkeling, het vaststellen en
waarderen van cultuurhistorisch erfgoed, het duurzaam instandhouden en ontwikkelen van
cultuurhistorische waarden en ervoor zorgdragen dat deze, als onlosmakelijk deel van de eigen
leefomgeving, op positieve manier kunnen worden beleefd. Als centrale doelstelling geldt: het realiseren
van betekenisvolle, sociaal- en economisch succesvolle, plekken en een duurzame leefomgeving. Daarbij
ziet de provincie Gelderland als belangrijke opgave onder meer de realisatie van definitieve
9
maatschappelijke verankering van cultuurhistorie en borging met behulp van vigerende regelgeving.
Zoals hierboven genoemd wil de provincie Gelderland het cultuurhistorisch erfgoed van de provincie
bewaren, herstellen, versterken en ontwikkelen. In het kader hiervan wil de provincie dat historische
landschappen, archeologische en bouwkundige waarden als een geheel worden gezien. En dat bij de
ontwikkeling van ruimtelijke en economische plannen daarmee rekening wordt gehouden. In de nota

6

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2011.
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011.
8
www.cultureelerfgoed.nl.
9
Provincie Gelderland 2001; Provincie Gelderland 2005; Provincie Gelderland 2009b.
7
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10

Belvoir 3 staat op welke manier dat gebeurt. De provincie maakt onderscheid tussen de
cultuurhistorische waarden en de cultuurhistorische identiteiten. Cultuurhistorische waarden zijn
objecten in een gebied die iets vertellen over de geschiedenis. Kerken, bossen of landschappen zijn
voorbeelden van deze cultuurhistorische waarden. Cultuurhistorische waarden functioneren als
zichtbaar 'bewijs' van de geschiedenis en vertellen over het ontstaan van een dorp of regio. Op basis van
de gevonden cultuurhistorische waarden en de ontwikkelingsgeschiedenis is Gelderland opgedeeld in
tien gebieden (cultuurhistorische identiteiten). Deze tien gebieden hebben elk een aantal typische
kenmerken en vormen een soort DNA van het landschap. Samen zijn deze kenmerken unieke
cultuurhistorische identiteitsdragers. De gemeente Oude IJsselstreek ligt in de gebieden Achterhoek en
Liemers.
Als uitwerking van het Belvoirbeleid heeft de provincie de kaart ‘Gelderse cultuurhistorie’ gemaakt, deze
11
geeft de identiteiten weer in cultuurhistorische objecten, lijnelementen en landschappen. Daarnaast
heeft de provincie de themakaart ‘Historisch landschap, historische stedenbouw en archeologie’ gemaakt,
deze geeft informatie over het historische landschap, historische stedenbouw en archeologie in
12
Gelderland. Beide kaarten zijn op de website van de provincie raadpleegbaar.
De provincie besteedt speciale aandacht aan onder andere religieus erfgoed, militair erfgoed, molens en
landgoederen. Dit doet de provincie onder andere door middel van bijvoorbeeld subsidies voor het in
stand houden van religieus erfgoed, het uitvoeren van projecten met betrekking tot landgoederen en de
Gelderse Molenverordening. Deze elementen komen ook terug in de selectie van geïnventariseerde
elementen.
Recentelijk (2012) is door Gedeputeerde Staten het cultuurbeleid 2013-2016 vastgesteld. De nadruk ligt op
de kracht van het culturele veld, minder subsidie en meer investeren. Cultuur en erfgoed leveren een
wezenlijke bijdrage aan de Gelderse samenleving, ze zijn bouwstenen voor ontwikkeling en bepalen
mede de identiteit van Gelderland. Deze visie ligt ten grondslag aan het beleidskader Cultuur en Erfgoed
2013-2016. De provincie kiest drie prioriteiten voor de komende vier jaar, namelijk herbestemming, het
versterken van de vrijetijdseconomie en landschap en erfgoed:
Herbestemming De provincie richt zich op herbestemming om invulling te geven aan de versterking van
de economie en de ruimtelijke kwaliteit. De voorgaande periode lag hierbij het accent op het religieus
erfgoed. De komende periode krijgt het industrieel erfgoed prioriteit.
Versterken van de vrijetijdseconomie De provincie draagt bij aan het zichtbaar en beleefbaar maken van
Gelderse kwaliteiten op cultuur en cultuurhistorisch gebied, waardoor bewoners en bezoekers hun vrije
tijd graag hier doorbrengen. Dit levert financieel en sociaal rendement op en versterkt de identiteit en
het vestigingsklimaat van Gelderland. Vanuit cultuur en erfgoed vervult de provincie vooral een functie
om verdieping en reflectie toe te voegen.
Landschap en erfgoed Nieuwe dynamische functies voor ons landschappelijk erfgoed zijn belangrijk voor
een kansrijke gebruiks-, toekomst- en belevingswaarde. De provincie investeert in voor Gelderland
kenmerkende en actuele thema’s: buitenplaatsen, cultuurhistorie van bos en natuur en militaire linies.
Archeologie is geen losstaand, afzonderlijk aspect van ons cultuurhistorisch landschap, maar een
integraal onderdeel ervan. Als dit aan de orde is, krijgt archeologie daarom altijd een plaats binnen de te
ontwikkelen projecten. Bij plannen voor gebiedsontwikkeling worden ook de cultuurhistorische waarden
in een vroegtijdig stadium geagendeerd.

10

nota Belvoir 3 (2009-2012), Kadernota vastgesteld door Provinciale Staten van Gelderland op 23 februari 2009b.
De kaart ‘Gelderse cultuurhistorie’ geeft de identiteiten weer maar geeft niet alle aanwezige cultuurhistorie van Gelderland weer.
12
www.gelderland.nl.
11
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Cultuur en erfgoedbeleid zijn een provinciale kerntaak. De provincie zal deze taak als constructief
partner vervullen. Dat betekent dat de provincie mee denkt, initiatieven verbindt, kennis deelt, het
ambassadeurschap binnen en buiten Gelderland vervult en zich inspant om Europese gelden te
verwerven voor Gelderse cultuur en erfgoed. Oftewel minder alleen subsidiëren en meer inzetten op
samenwerken en het ontwikkelen van alternatieve financieringsstrategieën.
De provincie is op het gebied van amateurkunst, vrijwilligersbeleid, participatie en de instandhouding
van kleinere monumenten alleen aan zet als gemeenten dit agenderen in de cultuur- en erfgoedpacten.
Hiervoor zijn gemeenten primair verantwoordelijk.
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3

Opzet cultuurhistorische kaart

De cultuurhistorische waardenkaart zal dienen om het bovengrondse erfgoed zo overzichtelijk mogelijk
herkenbaar(der) te maken, onder de aandacht te brengen en te behouden. De cultuurhistorische
waardenkaart is een inventarisatiekaart opgebouwd rond thema’s waarin de historische gelaagdheid van
het landschap het beste tot uitdrukking wordt gebracht. De kaart dient zo als het ware een kapstok voor
de verdere ontwikkeling van het erfgoedbeleid van de gemeente. Deze aanpak sluit aan bij de systematiek
die recentelijk door de RCE is ontwikkeld voor gebiedsgerichte inventarisaties in het kader van de MoMo
en die zijn beslag heeft gekregen in de aanpassing van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro) over de
opname van cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen.
Door de ‘kapstok-methode’ is de kaart zodanig opgezet dat hij te allen tijde kan worden uitgebreid en
aangevuld, bijvoorbeeld wanneer een landelijke waarderingssystematiek voor historische
landschapselementen verder is uitgewerkt of nieuwe thema’s worden geïdentificeerd. De aanwezige
cultuurhistorie in de gemeente Oude IJsselstreek is helder geordend; de verschillende objecten worden
binnen de aangewezen thema’s geïnventariseerd.
Cultuurhistorische objecten zijn geïnventariseerd indien ze nog aanwezig of duidelijk herkenbaar in het
huidige landschap zijn. Verdwenen cultuurhistorische objecten komen niet voor in de inventarisatie.
Cultuurhistorische objecten die inmiddels zijn verdwenen en mogelijk invloed kunnen hebben op de
archeologische verwachting of waarde zijn verwerkt in de eerder verschenen archeologische waarden en
verwachtingenkaart.
Voor de herkenbare of aanwezige objecten is de algemeen gebruikte ouderdomsgrens van 50 jaar
gehanteerd. Dat betekent dat objecten uit de wederopbouwperiode ook binnen de inventarisatie vallen,
een uitzondering wordt gemaakt voor de nederzettingsstructuur en historische wegen. Historische
wegen zijn de wegen die zijn aangelegd of ontstaan vóór 1850.13 De historische dorpskernen en hun
uitbreidingen zijn geïnventariseerd tot 1940, na-oorlogse wijken zijn niet geïnventariseerd.
Bij het inventariseren van alle erfgoed is het voorts van belang onderscheid te maken tussen waardevolle
en waardevaste objecten. Waardevaste objecten zijn cultuurhistorische waarden met een beschermde
(monumentale) status. Waardevolle objecten zijn cultuurhistorische waarden die bijzonder of kansrijk
14
worden geacht en als dusdanig zijn benoemd, maar die (nog) geen beschermde status genieten.
15
Waardevaste objecten zijn op een aparte kaart geplaatst met een aparte catalogus. In de catalogus (een
uitdraai van de achterliggende GIS-tabellen is opgenomen in bijlage 3) zijn een aantal kenmerken per
object opgenomen: de naam van het object, het type element, het thema waaronder het object valt, de
periode van ontstaan/aanleg van het object, de zichtbaarheid van het object, de status van het object
(beschermd of niet), de bron van het geïnventariseerde object, de bron van de geometrie van het object
en een verwijzing naar bijvoorbeeld het rijksmonumentnummer indien van toepassing. Bij gebouwde
objecten is het adres toegevoegd. Op basis van de bron en de bijbehorende verwijzing kan de
redengevende omschrijving van bijvoorbeeld een rijksmonument of een MIP-object makkelijk worden
opgezocht. Voor technische details van het GIS-bestand wordt verwezen naar hoofdstuk 8.

13

www.chbeheer.nl.
Dit onderscheid sluit aan bij het ‘Ambitie- en beleidsspoor’ zoals geformuleerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
15
Bronnen: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en gemeente Oude IJsselstreek.
14
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3.1

Waardevaste elementen

In de gemeente Oude IJsselstreek zijn 43 gebouwde rijksmonumenten (11 complexen en 32 losse objecten)
en 222 gemeentelijke monumenten, gebaseerd op het monumentenregister van de RCE en op de lijst van
16
de gemeente Oude IJsselstreek (d.d. oktober 2009). De provincie Gelderland kent geen provinciale
monumenten, echter wel meer dan honderd rijksbeschermde buitenplaatsen. Deze landgoederen zijn van
bijzondere cultuurhistorische waarde en worden beschermd onder de Monumentenwet. In de gemeente
Oude IJsselstreek gaat het om Huis Landfort (sinds 15-11-2002 beschermd) en Kasteel Wisch (sinds 08-0517
2005 beschermd). Kasteel Wisch is ook een zogenaamd NSW(Natuurschoonwet)-landgoed. De
begrenzingen van de beschermde buitenplaatsen zijn overgenomen van de kaart ‘Historisch landschap,
historische stedenbouw en archeologie’ van de provincie Gelderland.
Er bevinden zich geen beschermde stads- of dorpsgezichten, wederopbouwgebieden die van nationaal
18
belang zijn, Nationale landschappen en/of UNESO gebieden binnen de gemeente. De waardevaste
elementen zijn weergegeven op kaart 1. De kaart is illustratief, er kunnen geen rechten aan worden
ontleend. Voor informatie over rijks- of gemeentelijke monumenten wordt verwezen naar de RCE, c.q.
gemeente Oude IJsselstreek.
3.2

Cultuurhistorische thema’s

De cultuurhistorische (hoofd)structuur van de gemeente Oude IJsselstreek wordt in eerste instantie
bepaald door de grondvorm waarop de ontginningen en verdere inrichting van het landschap zijn terug
te voeren. De grondvorm wordt bepaald door de natuurlijke situatie, zoals de ligging, de grootte en de
uitwendige vorm van natuurlijke landschapselementen en de bodem. Deze grondvorm bepaalt
uiteindelijk de mogelijkheden voor het gebruik (de ontginning). De inrichting van het landschap ligt als
een raster over deze natuurlijke grondvorm. De bepalende inrichtingselementen zijn onderverdeeld in 8
geselecteerde thema’s. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geselecteerde thema’s met
bijbehorende bepalende inrichtingselementen die zijn geïnventariseerd. De complete cultuurhistorische
waardenkaart (kaart 2) bestaat uit de combinatie (‘stapeling’) van de verschillende themakaarten, in dit
geval de themakaarten Afwateringsstructuur (1), Verkeer en transport (2), Defensie (4), Industrie en
nijverheid (5), Nederzettingen- en bebouwingsstructuur (6), Religieuze elementen (7) en Historisch groen
19
(8).
THEMA
Afwateringsstructuur

Verkeer en transport

ELEMENTEN/STRUCTUREN
Historische waterlopen
Dijken en kaden
Sluizen, duikers en stuwen
Historische wegen20
Hessenwegen
Spoorlijnen
Tramlijnen

16
Rijksmonumenten zonder coördinaat zijn ook op de kaart geplaatst. Ten opzichte van de vorige editie zijn er 3 gemeentelijke
monumenten bij gekomen: de Joodse begraafplaast aan de Ulftseweg in Gendringen, een voormalig transformatorhuisje aan de F.
Daamenstraat in Ulft en een woonhuis aan de IJsselweg in Gendringen.
17
www.gelderland.nl
18
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft dertig wederopbouwgebieden geselecteerd die van nationaal belang zijn
(de wederopbouw is een van de vijf prioriteiten uit de Visie erfgoed en ruimte, de beleidsvisie van de rijksoverheid op cultureel
erfgoed in de ruimtelijke ordening).
19
Themakaart Ontginningsstructuur is niet opgenomen op kaart 2.
20
Het gaat hier om lokale en interlokale doorgaande wegen van vóór 1850.
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Ontginningsstructuur

Verkavelingspatroon:
Bossen
Niet-regelmatig blokvorming
Wisselend regelmatig en onregelmatig
Regelmatig blokvormig tot strookvormig

Historisch geografische eenheden:

Defensie

Industrie en nijverheid

Nederzettingen- en bebouwingsstructuur

Religieuze elementen
Historisch groen22

Droge kampontginningen
Nat-droge/broekige kampontginningen
Oude bossen in het nat-droge zandgebied
Verdroogde regelmatig ingedeelde broeken in het zandgebied
Jonge ontginningen/bossen in het nat-droge zandgebied
Binnendijkse verlande riviermeander
Ontginningen/oude bossen op hogere plateaus
Ontginningen op hogere plateaus
Ontginningen/oude buitens op plateaus en laagten
Broeken in rivierterrassengebied
Jonge ontginningen op plateaus en laagten
Jonge ontginningen in veengebieden
Kastelen
(Mogelijke) landweertracés
Grenspalen
Oorlogsgraven
Oorlogsmonumenten
IJzergieterijen
Palen DRU
(Industrie)molens
Maalderijen
Restanten veenafgraving
Boerderijen
Bijzondere gebouwen21
Historische kernen (voor 1850)
Historische kernen (1850-1939)
Historische kernen (1939-1945)
Kerken
Kloosters
Landgoederen/buitenplaatsen
Landhuizen
Lanen
Begraafplaatsen/kerkhoven

Tabel 1 Geselecteerde thema’s met geïnventariseerde elementen en structuren.
De kernwaarden van de bovengenoemde thema’s zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.

21

Gebouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de Oude IJsselstreek, zoals gemeentehuizen, herbergen
en buitenplaatsen.
22
Er zijn geen individuele monumentale bomen geïnventariseerd.
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3.3

Bronnen

De inventarisatie is gebaseerd op een bureauonderzoek. Dat betekent dat bekende bronnen zijn gebruikt
zoals diverse bestaande inventarisaties en databases aangevuld met historisch kaartmateriaal en
literatuur. Tevens is de huidige topografie (Grootschalig Basis Kaart Nederland, GBKN of TOP10NL)
gebruikt voor de lokalisering en begrenzing van de geïnventariseerde objecten.
Voor het gebouwde erfgoed is voornamelijk gebruik gemaakt van bestaande inventarisaties van
rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en de zogenaamde MIP-objecten uit het Monumenten
Inventarisatie Project (een inventarisatie van bouwhistorische objecten uit de jongere bouwkunst, 18501940). Echter de architectuur en stedenbouw uit de periode daarna, van 1940 tot 1965, vormt ook een
belangrijke episode in de Nederlandse (architectuur)geschiedenis. Het is een periode van herstel van
oorlogsschade en van schaarste, maar ook van optimisme en vernieuwing. Kenmerk voor deze naoorlogse
jaren is de introductie van nieuwe materialen, nieuwe verkavelingspatronen, nieuwe wijkopbouw en een
23
steeds belangrijkere rol van het verkeer. De RCE werkt aan een aantal projecten die architectuur,
stedenbouw en kunst uit de wederopbouwtijd integraal benaderen. Er zijn onder andere dertig
wederopbouwgebieden geselecteerd die van nationaal belang zijn. Deze liggen buiten de gemeente Oude
IJsselstreek. Verder zijn de 100 meest waardevolle en kenmerkende bouwwerken voor de periode 19401958 geselecteerd en gewaardeerd en voorgedragen voor een plaats op de rijksmonumentenlijst. Hiervan
ligt er ook geen in de gemeente Oude IJsselstreek. De objectgegevens die uit dat inventariserend
24
onderzoek voortkwamen, zijn opgeslagen in de Wederopbouwdatabank. Hierin komen slechts enkele
objecten uit de gemeente Oude IJsselstreek voor. De RCE heeft in 2013 eenzelfde lijst van 89
topmonumenten voor de periode 1959-1965 geselecteerd, waarvan er geen binnen de gemeente Oude
25
IJsselstreek liggen.
Verder zijn voor de inventarisatie van de waardevolle objecten de volgende bronbestanden geraadpleegd:
26
• Archeologische monumentenkaart (AMK) van de RCE;
• CultGIS: Cultuurhistorisch GIS van Ministerie van Economische Zaken (voorheen LNV),
27
raadpleegbaar via KiCH;
• Cultuurhistorische Waardenkaart van Gelderland: de kaart ‘Gelderse cultuurhistorie’ en de kaart
‘Historisch landschap, historische stedenbouw en archeologie’, raadpleegbaar via de website van
28
de provincie Gelderland;
29
• Database Tuin- en landschapsarchitectuur (TUiN);
30
• Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven;
31
• Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN);
32
• Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen In Nederland (IKGN);
33
• KennisInfrastructuur Cultuurhistorie (KiCH);
• MIP-objecten;
34
• Molendatabase;

23
De wederopbouw is een van de vijf prioriteiten uit de Visie erfgoed en ruimte, de beleidsvisie van de rijksoverheid op cultureel
erfgoed in de ruimtelijke ordening.
24
www.wederopbouwdatabank.nl.
25
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl).
26
www.cultureelerfgoed.nl.
27
www.kich.nl.
28
www.gelderland.nl.
29
library.wur.nl/webquery/tuin.
30
www.erfgoedkloosterleven.nl.
31
Raadpleegbaar via: www.ahn.nl/viewer.
32
www.hdc.vu.nl.
33
www.kich.nl; per 01-01-2013 vervangen door Atlas Leefomgeving: www.atlasleefomgeving.nl.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

35

NBS Bruggendatabase Versie 2.1
36
Nederlandse middeleeuwse Kastelen;
37
Database watererfgoed bij waterschap Rijn en IJssel;
38
Online Begraafplaatsen 3.0;
39
Oorlogsmusea.nl;
40
Post militaire landschap 2.0;
41
Rijksmonumentenregister van de RCE;
42
Stenen Archief;
43
Wederopbouwdatabank van de RCE;

Bovenstaande bronnen zijn aangevuld met literatuur en historisch kaartmateriaal. Voor de gebruikte
literatuur wordt verwezen naar de literatuurlijst achterin dit rapport. Enkele historische kaarten zijn
geselecteerd op basis van hun bruikbaarheid en beschikbaarheid. Waar nodig, en indien als zodanig
beschikbaar (en in voldoende kwaliteit) zijn deze (deels) geogerefereerd en op de huidige topografische
ondergrond geprojecteerd. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de historische
kaarten vaak niet ‘passen’ op de huidige topografie. Dit betekent dat, afhankelijk van de kaart, locaties van
objecten niet nauwkeurig kunnen worden vastgelegd. De historische kaarten zijn geselecteerd op basis
van de volgende criteria: gebiedsdekking, periode, ruimtelijke ontwikkeling, nauwkeurigheid, precisie,
(digitale) beschikbaarheid, kwaliteit van het bestand en de informatiewaarde van de kaart (zie historische
kaarten achterin dit rapport).

34

www.molendatabase.org.
www.bruggenstichting.nl.
36
www.kasteleninnederland.nl.
37
www.wrij.nl.
38
www.online-begraafplaatsen.nl.
39
www.oorlogsmusea.nl.
40
Beek/Kooiman Cultuurhistorie 2004.
41
www.cultureelerfgoed.nl.
42
www.stenenarchief.org.
43
www.wederopbouwdatabank.nl.
35
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4
4.1

Korte geschiedenis Oude IJsselstreek
Bodem en occupatiegeschiedenis

De gemeente Oude IJsselstreek is in 2005 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Wisch en
Gendringen. De voormalige gemeente Wisch functioneerde vanaf 1825 als zelfstandige gemeente. Van
44
1818 tot 1825 heeft een schoutambt Wisch bestaan, ontstaan uit de gemeenten Terborg en Varsseveld.
De grenzen van de voormalige gemeente Gendringen zijn ontstaan in 1863, toen de voormalig gemeente
Netterden bij Gendringen werd gevoegd. Gemeente Gendringen was in 1825 voortgekomen uit het
schoutambt Gendringen (1818-1825), die was ontstaan uit de voormalige gemeenten Etten en
45
e
Gendringen. De vroeg 19 eeuwse gemeenten (Etten, Gendringen, Terborg, Varsseveld en Netterden)
waren ontstaan na de verandering in 1811 van de bestuursinrichting van het voormalige koninkrijk
46
Holland.
De eerste bewoningssporen op het grondgebied van de gemeente stammen uit de vroege prehistorie.
Kenmerkend vanaf de Middeleeuwen is vooral de kleinschaligheid van het landschap met verspreid
liggende clusters van boerderijen en heideontginningen, gescheiden door grote veengebieden en rivieren beeklopen. De structuur van het vroegmoderne landschap is bijzonder goed te zien op de op basis van
de kadasterkaarten uit de periode 1811-32 getekende topografische kaarten uit 1843-45. In het eerder
verschenen rapport “Cultuurhistorische inventarisatie, waarden-, verwachtingen- en maatregelenkaart
als basis voor het archeologiebeleid van de gemeente Oude IJsselstreek” (2010) is de
landschapsreconstructie en de bodemopbouw van het gemeentelijk gebied beschreven. Hieronder volgt
een samenvatting ten behoeve van het ‘cultuurhistorische verhaal’ van de gemeente. Voor de volledige
47
beschrijving inclusief de geologische ontwikkeling wordt verwezen naar het betreffende rapport.
Op basis van de landschappelijke geschiedenis, morfologie en bodem kunnen diverse voor de gemeente
Oude IJsselstreek kenmerkende landschappen onderscheiden worden. De grootste elementen zijn het
Laagterras met dekzand en het grote ZO-NW georiënteerde dal van de Oude IJssel.
• Het Laagterras, ten dele bedekt met dekzand (in de vorm van vlakten en ruggen);
• Grotere dekzandruggen, deze hebben veelal een W-O oriëntatie, maar enkele (zoals de Halse Rug)
hebben een andere oriëntatie. Op veel van deze ruggen ligt een esdek;
• De kleine dekzandkopjes en/of eenmansessen. Deze liggen veelal op het met dekzand bedekte
Laagterras;
• Rivierduinen, in het dal van de Oude IJssel komen veel hogere ruggen voor, die veelal evenwijdig aan
oude geulen liggen. Vrijwel alle oude dorpskernen liggen op deze ruggen;
• Recente Rijnafzettingen: grote, afgesneden meanders van de Rijn komen net ten zuiden van de
gemeente voor, deze liggen in Duitsland, tussen Millingen en Emmerich. Ze hebben allen een
holocene ouderdom, sommige ervan zijn door de mens afgesneden;
• De diverse rivierafzettingen in het dal van de Oude IJssel: pleniglaciale en laatglaciale geul en
floodplainsedimenten; holocene overstromingssedimenten (laatglaciale en holocene riviervlakte);
• Het Zwarte Veen/de Aaltense Goor, in dit van oorsprong natte gebied heeft winning van veen
plaatsgevonden. Daarnaast kunnen nog diverse beken en waterwegen onderscheiden worden, veel
hiervan zijn echter door de mens gegraven.

44

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (SARA 0565).
Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (SARA 0167).
46
Voor meer informatie omtrent de historie van de bestuurlijke organisatie wordt verwezen naar het Erfgoedcentrum Achterhoek
Liemers.
47
Brugman et al. 2010.
45
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Afbeelding 1 Historische topografische atlas ca. 1843-1845 (Atlas V653, kaartbijlage 9).

Afbeelding 2 Landschappenkaart (Atlas V653, kaartbijlage 13).
De gemeente Oude IJsselstreek ligt op de overgang van het rivierengebied (van Rijn en IJssel) naar het
Oost-Nederlands zandgebied. Bijna de gehele gemeente valt onder het zandlandschapstype, waarbij het
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noordelijk deel voornamelijk bestaat uit kampontginningen en het zuidelijk deel uit
rivierterrasontginningen. In het noordoostelijke punt van de gemeente bevindt zich nog een klein gebied
veenontginning en langs de zuidelijk gemeentegrens ligt een strook rivierontginningen.
Oude IJsselstreek is een gemeente met een overwegend agrarisch cultuurlandschap en kent een lange
landbouwgeschiedenis. Aan de hand van de ontginningsgeschiedenis zal in paragraaf 4.2 de historische
48
ontwikkeling van het cultuurlandschap worden beschreven.
De zandgronden zijn vaak geleidelijk ontgonnen, de oudste fasen vielen bovendien in perioden waaruit
weinig schriftelijke bronnen zijn overgeleverd. Daarnaast is de inrichting van het zandlandschap in de
loop der eeuwen sterk veranderd (dit hangt samen met de betrekkelijk goede begaanbaarheid en
bewerkbaarheid van het zand). Daardoor is er weinig bekend over de vroegste occupatiegeschiedenis. Het
gebied werd voor de middeleeuwen wel bewoond, maar de vormen in het huidige cultuurlandschap
zullen over het algemeen niet verder teruggaan dan de vroege Middeleeuwen.
4.2

Landschapsontwikkeling in historische tijd

De historische ontwikkeling van de ontginning van het landschap is grofweg in drie fasen te verdelen.
In de eerste fase (oude ontginningen) worden de droge, meest vruchtbare woeste gronden ontgonnen.
Deze fase wordt gevolgd door een fase waarin de natte en de minder vruchtbare gronden worden
ontgonnen (jonge ontginningen). De eerste fase begint in de Middeleeuwen en duurt tot de eerste helft
e
van de 19 eeuw, de tweede fase duurt nauwelijks honderd jaar en eindigt ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog. In de periode na 1950 worden grote delen van het landschap nogmaals op de schop
genomen door middel van ruilverkavelingen, dit is de derde fase.
Fase Ia, de oude ontginningen (450 – 1000)
In de vroege Middeleeuwen was het gebied dun bevolkt. De (zeer) kleine nederzettingen (of boerderijen)
lagen verspreid over het landschap. De boerderijen stonden over het algemeen op ‘huiskampen’, waarop
akkerbouw bedreven werd (vnl. voor eigen gebruik). De akkerbouw bevond zich (in eerste instantie) op
de meest vruchtbare en droge delen. De huiskampen, omgeven met houtwallen of hagen, en het
wegenpatroon hadden in deze tijd een zeer onregelmatige vorm (bepaald door het natuurlijke reliëf).
Naast akkerbouw hield men in deze periode ook vee, de begrazing vond plaats in de bossen (bosweiden
en open plekken).
Fase Ib, de oude ontginningen (1000 – 1850)
Rond het jaar 1000 vindt een geleidelijke omslag plaats. De bevolking groeit en het agrarische
bedrijfssysteem gaat zich meer richten op de heide. Het akkerareaal breidt zich uit, waardoor grotere
bouwlandcomplexen, essen en nieuwe huiskampen ontstaan. Deze worden kampontginningen genoemd
en liggen vaak op kleinere dekzandkopjes in een boog om de oudste ontginningen heen. Over de exacte
locatie van de boerderijen ten opzichte van de dekzandkopjes wordt in de literatuur geen uitspraak
gedaan.
Door de opkomende plaggenbemesting werd het heideareaal uitgebreid om voldoende mest ten behoeve
van het groter wordende akkerareaal te verkrijgen. Zo verdween steeds meer aaneengesloten bos. Dit
proces zette zich voort. In eerste instantie bleven de bossen in de lagere en nattere gebieden (meestal
beekdalen) over, maar door de toenemende druk op de hogere gronden, werden ook de bossen in de
nattere zones ontgonnen om het weideareaal uit te breiden. Naast de bossen kwamen ook de
heidegronden onder druk te staan.
De druk op de bossen en de heidevelden werd zo groot dat de exploitatie ervan geregeld moest worden,
e
dit gebeurden in zogenaamde ‘marken’ (waarschijnlijk ontstonden de eerste marken in de 13 eeuw). De
marken hebben een aantal eeuwen gefunctioneerd.
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e

e

In de 17 /18 eeuw intensiveert de landbouw en neemt het areaal ontgonnen gronden aanzienlijk toe. Het
weide-braakstelsel (afwisselend weiland – akkerland) wordt vervangen door continue beteling. De
ontbossing neemt toe en de heide wordt (nog meer) geplagd. Bestaande essen worden uitgebreid en
kampontginningen worden voortgezet (kampontginningen uit de nieuwe tijd liggen vaak in de vochtige
gebieden met een wat betere waterhuishouding).
e
e
Vanaf de 17 eeuw worden er landgoederen gesticht en in de 19 eeuw legt een nieuwe groep
grootgrondbezitters zich toe op het bebossen en in cultuur brengen van de arme zandgronden.
Landgoederen komen vooral in het oostelijk deel van de gemeente voor. De landgoederen onderscheiden
zich van de overige ontginningstypen door de aanwezigheid van bossen en lanen.
Naast de kamp-, heide- en landgoed ontginningen zijn er ook kleinschalige veenontginningen te vinden
in de gemeente Oude IJsselstreek. Er is weinig bekend over waar en hoe groot de veengebieden precies
e
e
waren. In de 17 en 18 eeuw zijn waarschijnlijk al veel van deze veengebieden afgegraven, vaak voor
eigen gebruik.
Fase II, jonge ontginningen (1850-1950)
De heidevelden stonden al lange tijd onder druk, maar omstreeks 1850 ging het met de heidevelden snel
bergafwaarts. De heideontginningen kregen een grootschaliger karakter. Dit nieuwe landschapstype (het
heideontginningslandschap) kenmerkt zich over het algemeen door een schaakbordachtige structuur met
rechte lange wegen en een regelmatige percelering (vierkanten en rechthoeken). Dit in tegenstelling tot
het oude zandlandschap, waarbij de structuur werd bepaald door het natuurlijke reliëf met veel
krommingen.
Een bijkomend proces is het ontstaan van zandverstuivingen, ontstaan door te zware begrazing en te
intensief plaggen. Om verdere zandverstuivingen tegen te gaan werd er op grote schaal bos aangeplant,
waardoor het areaal heide snel af neemt.
Naast de heideontginningen bestaan de jonge ontginningen, gedreven door economische ontwikkelingen
en bevolkingsgroei en mogelijk gemaakt door technische vooruitgang (zoals betere
ontwateringstechnieken, de uitvinding van kunstmest en de ontwikkeling van machines), ook uit
e
e
veenafgravingen. De eerste veenontginningen vonden waarschijnlijk al plaats in de 17 en 18 eeuw. Vanaf
1850 zijn de veenontginningen systematischer georganiseerd. Deze veenontginningen blijven echter
kleinschalig. Onder andere ten westen van Gendringen werd turf gewonnen in het Kluunpand,
49
tegenwoordig een natuurgebied.
Fase III, ruilverkavelingen (1950-2000)
Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een eind aan het traditionele gemengde boerenbedrijf en ging de
veehouderij een overheersende positie innemen en nam de verbouw van maïs een hoge vlucht.
Ruilverkavelingen, landinrichting en beeknormalisering werden uitgevoerd ter ondersteuning van het
86
proces van agrarische vernieuwing.
Versnipperde verkaveling, slechte ontsluiting en ontoereikende ontwatering waren de belangrijkste
ste
motieven voor de ruilverkavelingen die in de zestiger jaren van de 20 eeuw startten. Hierdoor zijn veel
karakteristieke elementen van het kampenlandschap verdwenen, als houtwallen, heggen en steilranden,
daarnaast hebben kavelvergrotingen plaatsgevonden. Er werden nieuwe rechte sloten gegraven, oude
50
rechtgetrokken en rechte wegen werden aangelegd, meestal voorzien van eiken- of essenaanplant.
Rivierkleiontginningen
Naast zand- en veen ontginningen, bevinden zich ook rivierkleiontginningen binnen de gemeente. Het
gaat hier om de zogenaamde stroomrug- en komontginningen. Historisch-geografisch gezien wordt met
het rivierkleigebied alleen de streek bedoeld waar de rivier een sterke invloed op het reliëf uitoefent. De
situering van de stroomruggen speelde een belangrijke rol in de occupatiegeschiedenis van het
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rivierkleigebied. Dat was al het geval in de Romeinse tijd, men woonde toen vrijwel uitsluitend op de
hoogste delen van de stroomruggen. Op stroomruggen verschenen meer strookvormige percelen (dwars
op de hoogtelijn, waardoor men een betere afwatering kreeg). De lage delen waren te nat voor
akkerbouw. In de eerste helft van de middeleeuwen ontstonden al vrij grote akkercomplexen op de
bovenste delen van de stroomruggen (vergelijkbaar met de essen op de zandgronden). Op de hellingen
van de stroomruggen lagen meestal hooi- en weilanden en in de kommen de woeste gronden (deze
werden zomers beweid). Alleen de laagste en natste gronden, de broeken, werden waarschijnlijk niet
gebruikt. Stap voor stap werd dit gebied steeds verder ontgonnen.
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5
5.1

Cultuurhistorische kernwaarden
Inleiding

In dit hoofdstuk worden de cultuurhistorische kernwaarden aan de hand van de acht in paragraaf 3.2
onderscheiden cultuurhistorische thema’s besproken. Het betreffen achtereenvolgens: de
afwateringsstructuur, verkeer en transport, ontginningsstructuur, defensie, industrie en nijverheid,
nederzettingen- en bebouwingsstructuur, religieuze elementen en historisch groen.
5.2

Afwateringsstructuur

Kenmerkend voor de gemeente Oude IJsselstreek is de Oude IJssel en haar rivierdal dat tot het
stroomgebied van de Rijn behoort. De Oude IJssel (Issel) ontspringt in Duitsland nabij Raesfeld en stroomt
circa 55 km door Nordrhein Westfalen. Tussen Anholt en Gendringen bereikt ze de Duits/Nederlandse
grens en heet daarna de Oude IJssel. Na kanalisatie zijn de vormen van de meanderende Oude IJssel op
enkele plekken achter gebleven in het landschap, het Kluunpand is een voorbeeld van een oude verlande
IJsselarm. De belangrijkste zijrivier van de Oude IJssel is de Bocholter Aa, die in Duitsland nabij Borken
ontspringt en bij Ulft onder de naam Aa-Strang in de Oude IJssel stroomt. Grotere beken in het
stroomgebied van de Oude IJssel en de Bocholter Aa binnen de grenzen van de gemeente Oude
IJsselstreek zijn onder andere de Bergerslagbeek, Boven Slinge, Keizersbeek, Koningsbeek, Seesinkbeek en
Ziegenbeek.
In het dal van de Oude IJssel bevinden zich de meeste beken nog in natuurlijke toestand. De Netterder,
Hetter en Millinger Landwehr volgen zelfs de buitenbocht van oude meanders van de Rijn. De beken en
riviertjes die voor de afwatering van het laagterras zorgen zijn daar tegenover meestal behoorlijk
veranderd of zelfs kunstmatig aangelegd. Een uitzondering vormt de Slinge. Al vanaf de Middeleeuwen
werden pogingen gedaan om de waterhuishouding van de laagveengebieden te verbeteren door het
graven van verbindingsgeulen tussen de bestaande beken en de aanleg van ontwateringsloten. Veel beken
en watergangen doorsnijden het dekzandreliëf en aan de onnatuurlijke ligging en loop van
beekbeddingen is de antropogene invloed te herkennen. Noordoostelijk van Varsseveld bevindt zich op
het Laagterras ‘Het Goor’, een groot gebied met een systeem van ontginningssloten die haaks op elkaar
51
staan.
De IJsseldijk bij huis Wisch is een van de weinige dijken binnen de gemeente. Aan beide zijden van de
dijk waren kanalen gegraven om de grachten van Terborg en Huis Wisch van water te voorzien. De
52
oudste vermelding stamt uit 1612.
5.3

Verkeer en transport

In de Late Middeleeuwen vormden de handelsroutes het interlokale netwerk van wegen, aangevuld met
een grillig lokaal netwerk van wegen op de rivierduinen en de plateauhelling. Vanaf de Late
Middeleeuwen maakte het handelsverkeer gebruik van routes langs het IJsseldal (Zutphen-DoesburgBocholt) naar Duitsland. Een belangrijke route liep langs de Oude IJssel, een andere belangrijke route was
een oude Hessenweg (Keppel-Zelhem-Aalten). Beide hessenwegen staan op themakaart Verkeer en
transport (2) aangegeven. In de tweede helft van de 19e eeuw werden veel doorgaande wegen verhard. De
historische doorgaande interlokale wegen op themakaart Verkeer en transport (2) zijn gebaseerd op de
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53

‘rode’ wegen op de bonnebladen. Hieraan zijn de wegen Varsseveld-Sinderen, Sinderen-Breedenbroek,
54
Silvolde-Sinderen en Sinderen-Dinxperloseweg toegevoegd. De commissiewegen Zeddam-Terborg en
55
Dinxperlo-Bontebrug voltooid in 1853 en 1852 zijn ook opgenomen op de kaart.
In 1885 werden Terborg en Varsseveld aangesloten op de spoorlijn Winterswijk-Zevenaar. In de gemeente
Oude IJsselstreek lagen de stations Varsseveld, Silvolde (ver van de halte en gesloten in 1921) en Terborg.
Tussen 1904 en 1935 heeft de lokaalspoorweg Dinxperlo-Varsseveld bestaan, met stations te Varsseveld,
Hebink en Sinderen. Het voormalige spoor is niet meer als lijnelement herkenbaar in het huidige
landschap (en daarom niet opgenomen op de kaart), op enkele bosjes, een stuk talud
56
(Sinderenseweg/Gelderkampstraat) en station Sinderen na.
In 1882 is de (stoom)tramverbinding Dieren-Terborg tot stand gekomen. Deze lijn werd in 1890
doorgetrokken wanneer de Gendringsche Tramweg Maatschappij de stoomtramverbinding Terborg-UlftGendringen opent, die in 1903 werd doorgetrokken naar Anholt. In 1930 werden de trams vervangen door
57
bussen. In 1908 is de tramverbinding Lichtenvoorde-Terborg-Zeddam tot stand gekomen. Deze is onder
andere als de Pellendijk bij Terborg nog herkenbaar in het huidige landschap.
De Oude IJssel vormde in de Late Middeleeuwen een belangrijke scheepvaartroute, echter door vooral
verzanding werd de rivier minder bruikbaar. De Oude IJssel is verschillende keren gekanaliseerd. Naast
de Oude IJssel is ook de Slinge vanaf de Late Middeleeuwen als waterweg in gebruik. De Boven-Slinge
e
(voorheen Slingerbeek) werd in de 19 eeuw gekanaliseerd, waardoor beperkte scheepvaart mogelijk
werd. Als gevolg van de onregelmatige waterstanden was de economische betekenis van de beken gering.
Veel van de infrastructuur (zowel de wegen als de waterlopen) zijn door de latere ruilverkavelingen
e
recht getrokken en/of verlegd. De 19 eeuwse hoofdwegen die nog in het huidige landschap aanwezig
zijn, zijn opgenomen in de inventarisatie (de waterlopen staan op themakaart Afwateringsstructuur (1)).
5.4

Ontginningsstructuur

In het voorgaande rapport uit 2010 is gekeken naar de historisch-geografische eenheden binnen de
gemeente, oftewel de verschillende ontginningstypen. Hiervoor zijn de gegevens uit de uitgebreide en
gedetailleerde database van de eerste Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van Gelderland,
gebaseerd op Histland, geanalyseerd en vertaald naar een kaartbeeld met verschillende
58
ontginningstypen. Bij deze analyse is gekeken naar de verschillende ontginningstypen binnen de
gemeente en de herkenbaarheid hiervan in het huidige landschap. De gemeente bestaat uit een aantal
ontginningstypen (historisch-geografische eenheden): kampontginningen, bossen, broeken (drassig
laagland, moerasbos of kreupelhout), landbouwontginningen en veenontginningen waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen jonge en oude ontginningen, natte en droge ontginningen en zand- en
rivierterrasontginningen. Naast deze ontginningstypen worden ook oude buitens en voormalige geulen
en meanders onderscheiden.
De eerste CHW omvat een vlakdekkend bestand dat in de eerste plaats is gekarakteriseerd naar
historische kenmerken op basis van analyse van historische kaarten, bodemkaarten en moderne
topografische kaarten. Structuren uit het toenmalige landschap en de aanwezigheid van bepaalde
bodemtypen zijn indicaties voor de ontginnings- en de bewoningsgeschiedenis van het landschap, waarop
ieder vlak getypeerd en begrensd werd naar historisch-geografische kenmerken. Daarnaast is de mate van
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verandering van het landschap opgenomen in de database als ook de naam (toponiem), toelichting, score
voor gaafheid, fysiognomie en nog een aantal andere eigenschappen.
De ontginningstypen in de gemeente Oude IJsselstreek zijn grofweg in te delen in twee grote categorieën:
de nat-droge zandgebieden en de rivierterrasontginningen. Voor de analyse voor de gemeente Oude
IJsselstreek is een eerste selectie gemaakt op basis van de mate van verandering van het
cultuurlandschap. Immers een cultuurlandschap dat weinig veranderd is en goed herkenbaar is in het
huidige landschap, heeft een hogere cultuurhistorische waarde. Een groot deel van de gemeente is geheel
veranderd (26%) of bebouwd (9%), daarnaast is 49% zodanig veranderd dat alleen de hoofdstructuren
nog aanwezig zijn. Slechts 16% van het oppervlak van de gemeente is weinig veranderd (alleen
perceelsvergroting of verkleining).
De basis voor de historisch-geografische inventarisatie (het selectiegebied) bestaat uit ruim de helft (65%)
van het grondgebied van de gemeente (de bebouwing en totaal veranderde gebieden zijn weg gelaten).
Hierin zijn de gebieden meegenomen waarvan alleen de hoofdstructuren nog aanwezig zijn of die alleen
zijn gewijzigd op basis van hun perceelsformaat. Hierbij een kanttekening: het overgrote deel (meer dan
76%) is zodanig veranderd dat alleen de hoofdstructuren nog aanwezig zijn. Slechts een klein deel is
maar lichtelijk veranderd (wat alleen perceels verkleining of –vergroting inhoudt).
Het selectie gebied bestaat voor het overgrote deel uit kampontginningen, nat-droge kampontginningen
(40%) en broekige kampontginningen (6%) . Daarnaast bestaat het gebied uit rivierterrasontginningen
(rivierterrasontginningen op de hogere plateaus (8%), rivierterrasontginningen op afwisselend plateaus
en laagten (21%), broeken in rivierterrassengebied (12%).
Het is opvallend dat vooral de jonge ontginningen buiten de selectie vallen. Dit betekent dat vooral de
jonge ontginningen totaal zijn veranderd (het oude landschap is dus verdwenen). Het gaat dan
voornamelijk om jonge landbouwontginningen in het nat-droge zandgebied, jonge bossen in het natdroge zandgebied en jonge ontginningen op afwisselend plateaus en laagten. Van de jonge ontginningen
zijn alleen de jonge veenontginningen nauwelijks aangetast in het huidige landschap, maar beslaat
slechts 1% van de oppervlakte van de gemeente. Daarnaast gaat het om de iets oudere ontginningen:
broekige kampontginningen, broeken in het zandgebied en broeken in het rivierterrassengebied (32%).
Ieder ontginningstype, nog aanwezig binnen de gemeente Oude IJsselstreek, wordt hieronder kort
toegelicht.
Nat-droge kampontginningen
Het gaat hierbij om nieuwe huiskampen (oude ontginningen, tweede fase) die in de Late Middeleeuwen
werden aangelegd op minder vruchtbare gronden, in nat-droge gebieden. Deze kampontginningen
bestaan voornamelijk uit grasland en akkers. De kampen werden vaak omheind door heggen of
houtwallen en hadden een onregelmatige vorm. Het wegenpatroon was vrij dicht en onregelmatig en de
bebouwing (met kampen) lag verspreid door het landschap en soms in kleine buurschappen bijeen. Het
gebied rondom Varsseveld is een voorbeeld waarvan nog slechts de hoofdstructuren aanwezig zijn.
Broekige kampontginningen
Natte broeken met broekige kampontginningen zijn over het algemeen van slechtere kwaliteit (in termen
van bodemvruchtbaarheid) en worden overwegend als grasland gebruikt (soms gemengd met akkers, nat
bos en/of moeras). De meeste broeken zijn ontgonnen in de tweede fase van de oude ontginningen
(Nieuwe Tijd). Bij Heelweg-West ligt een gebied met broekige kampontginningen (lichtelijk veranderd).
Droge kampontginningen
Droge kampontginningen behoren tot de oudste ontginningen uit de Vroege Middeleeuwen en bestaan
overwegend uit akkers (soms met tuinbouw of fruitteelt). De onregelmatig gevormde huiskampen lagen
in deze eerste fase op de hoge (droge) delen en werden omgeven met hagen of houtwallen. De vorm van
de huiskampen en het wegenpatroon was onregelmatig, deze werden bepaald door het natuurlijke reliëf.
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De droge kampontginningen vertonen een onregelmatige blokverkaveling. Ten noorden van Varsseveld
ligt nog een klein gebied met droge kampontginningen (lichtelijk veranderd).
Oude bossen in het nat-droge zandgebied
Bossen komen voor op het nat-droge zandgebied. De oude bossen zijn ontstaan in de Late Middeleeuwen
(mogelijk Vroege Middeleeuwen). Er zijn nog maar weinig bossen aanwezig tegenwoordig, de gebieden
zijn in de loop der tijd ontbost ten behoeven van de ontginningen. Het Anholtsche Broek en het Idinkbos
59
zijn voorbeelden van oude bossen (lichtelijk veranderd).
Jonge bossen in het nat-droge zandgebied
De jonge bossen stammen uit de Nieuwste Tijd. Veel arealen jonge bossen zijn ontbost ten behoeve van
ste
de ontginningen. De Vennebulten is een voorbeeld van een jong bos (20 eeuw) met kleine vennen en
heiderestanten (slechts hoofdstructuren nog aanwezig).
Jonge landbouwontginningen in het nat-droge zandgebied
Binnen de gemeente Oude IJsselstreek komen slechts kleine gebieden met jonge landbouwontginningen
in het nat-droge zandgebied voor, waarvan slechts de hoofdstructuren nog aanwezig. De jonge
landbouwontginningen bevinden zich in het nat-droge gebied en bestaan overwegend uit natte heide,
hooiland, moeras en soms nat bos. Deze gebieden zijn ontgonnen in de Nieuwste Tijd en bestaan uit een
regelmatige blok- of strokenverkaveling.
Broeken in het zandgebied
Natte broeken zijn over het algemeen van slechtere kwaliteit (in termen van bodemvruchtbaarheid) en
worden overwegend als grasland gebruikt (soms gemengd met akkers, nat bos en/of moeras). De meeste
broeken zijn ontgonnen in de tweede fase van de oude ontginningen (Nieuwe Tijd). Kroezenhoek is een
voorbeeld van broeken gelegen in het zandgebied, van dit gebied zijn nog slechts de hoofdstructuren
aanwezig.
Binnendijkse geulrestanten of verlande riviermeanders
Binnendijkse geulrestanten of verlande riviermeanders maakten deel uit van het riviersysteem na
bedijking of verlanding verloor de geul of meander zijn functie. Vaak zijn ze nog wel herkenbaar in het
huidige landschap. In de gemeente Oude IJsselstreek komt deze eenheid in het zuiden voor: De
Hettergraaf en Millinger Landwehr, hiervan zijn slechts de hoofdstructuren nog aanwezig.
Oude bossen op hogere plateaus
Engbergen (lichtelijk veranderd) is een voorbeeld van een oud, gemengd bos gelegen op een hoogte langs
de Oude IJssel.
Oude buitens op afwisselend plateaus en laagten
e
Kasteel Wisch is een middeleeuws kasteel en Huis Landfort een 17 eeuws landhuis. Beiden zijn een
60
voorbeeld (lichtelijk veranderd) van een oud buiten op afwisselend plateaus en laagten.
Rivierterrasontginningen op hogere plateaus
De rivierterrasontginningen op de hogere (droge) plateaus behoren tot de oude onregelmatige
ontginningen en bestaan overwegend uit akkers. De Hoge Straat bij Megchelen is hier een voorbeeld van
(lichtelijk veranderd).

59
60

Het Wissinkbos en het Nibbelinkbos vallen volgens de CHW onder de nat-droge kampontginningen.
Verandering m.b.t. het ontginningstype, niet in relatie tot het gebouw.
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Broeken in het rivierterrassengebied
Het Waalse Water is een oude Rijntak die tot de dichting van de overlaat bij Lobith in 1959 bij hoge
61
waterstanden grote hoeveelheden Rijnwater afvoerde. Dit is een voorbeeld van broeken in het
rivierterrassengebied (slechts hoofdstructuren nog aanwezig). De Broeken in het rivierterrassengebied
liggen laag en zijn nat. Ze bestaan voornamelijk uit grasland, soms afgewisseld met akkers, nat bos of
moeras.
Jonge ontginningen op afwisselend plateaus en laagten
De ontginningen op afwisselend plateaus en laagten zijn nat-droge jonge rationele ontginningen. Ten
noordoosten van Ulft ligt zo een gebied, hiervan zijn nog slechts de hoofdstructuren aanwezig.
Jonge veenontginningen
Het Zwarte Veen is een rationeel ontgonnen, open en agrarisch productieland doorsneden door sloten en
populierenlanen langs wegen. Van deze veenontginning zijn nog slechts de hoofdstructuren aanwezig.
De jonge veenontginningen zijn nat en bestaan overwegend uit veen en moerasbos. Het
verkavelingspatroon bestaat uit regelmatige stroken of blokken.
5.5

Defensie

Het thema defensie omvat vier categorieën: kastelen, grenspalen, landweren en objecten gerelateerd aan
de Tweede Wereldoorlog.
5.5.1

(Voormalige) kastelen

Ten behoeve van de thematische indeling is een onderscheid gemaakt tussen kastelen en
landgoederen/buitenplaatsen. Deze laatste categorie is opgenomen onder het thema ‘historisch groen’.
Kasteelterreinen (locatie van een voormalig kasteel, waarvan de resten bovengronds niet zichtbaar zijn)
zijn niet op deze kaart opgenomen, maar op de archeologische kaart. Deels verdwenen kastelen zijn wel
opgenomen indien er nog een deel zichtbaar is, zoals een gebouw, een restje toren (Swanenburg) of
muurresten (Schuilenburg). Hieronder worden de opgenomen kastelen besproken.
Kasteel Wisch/huis Wisch (rijksmonumentcomplex 511180/AMK-terrein 13185)
In 1207 wordt een huis Wisch genoemd, waarschijnlijk gaat het om het na enkele eeuwen verloren
gegane slot op de zogenaamde Hoven (of Heuven) van Wisch, halverwege tussen Etten en Doetinchem
(afbeelding 3 en 4). Het oude kasteel Wisch is niet meer zichtbaar (en opgenomen op de archeologische
e
kaart; AMK-terrein 1215). In de tweede helft van de 13 eeuw lieten de heren van Wisch een nieuw kasteel
(borch) bouwen, waarbij de nederzetting Terborg ontstond, die in 1419 door de heren van Wisch met
e
stadsrechten werd begiftigd. Het tegenwoordige huis Wisch bevat nog enkele onderdelen uit de 15 eeuw
e
e
(de ronde toren, is in de 17 eeuw verhoogd) en stamt voor het overige uit de 16 (woongebouw aanpalend
e
aan de toren) en 17 eeuw (hoofdgebouw uit 1648 en langgerekte dienstvleugel van omstreeks 1700). De
thans nog bestaande historische tuin- en parkaanleg in landschapsstijl dateert grotendeels van omstreeks
e
1879 en is deels gelegen binnen een nog bestaande midden 17 eeuwse lanenstructuur - met onder meer
de Laan van Wisch en het noordelijk gelegen dwarslaantje - en de IJsseldijk (het landhuis en parkaanleg
zijn beide beschreven bij het thema Historisch groen).
e

Het rijksmonumentcomplex 511180 ‘Wisch’ bestaat uit het hoofdgebouw (Huis Wisch), de laat 19 eeuwse
e
e
historische tuin- en parkaanleg, een laat 19 eeuwse rood bakstenen moestuinmuur met een 19 eeuws
e
e
dubbel smeedijzeren hekwerk en de bijzondere laat 19 eeuwse hoekkas, een laat 19 eeuwse rood
e
bakstenen tuinmuur, twee laat 19 eeuwse koude bakken van baksteen, een dienstwoning in chaletstijl uit
1916, het smeedijzeren toegangshek uit ca. 1916 naar ontwerp van de Terborgse architect R.W.J. van
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www.wrij.nl.
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e

Wezel, een ijzeren brug uit de tweede helft van de 19 eeuw over de noordelijke arm van de Molenkolk
ste
en een vroeg 20 eeuwse zonnewijzer.

Afbeelding 3 Kasteel Wisch anno nu.62

Afbeelding 4 Terborg en het kasteel Wisch van Jan Bueninck, 1666.63

62

Guus Pauwels via Panoramio.
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Afbeelding 5 Landfort anno nu.64
Landfort (rijksmonumentcomplex 512219)
Landfort wordt voor het eerst in 1434 onder de naam 'Lanckvoort' vermeld (afbeelding 5). Volgens een
verkoopadvertentie uit 1610 bestond het goed uit 'sijn huijs ende hoofstadt, graften, wallen, bomgaert
e
ende hoven'. Het 17 eeuwse blokvormige huis bezat hoektorens, zoals te zien is op de tekening van
e
e
Abraham de Laan uit 1731. In de 17 en 18 eeuw werd de aanleg uitgebreid en verrijkt, blijkens een
verkoopadvertentie uit 1792 waarin het herenhuis 'leggende rondom in gragten, voorts schuuren,
stallingen, koetshuis en oranjerie, hoven, boomgaarden, cingels, vyvers, allees, opgaande boomen, slinger,
sterre en hakhouts-bossen' staan vermeld. Hieruit blijkt dat er naast een formele aanleg ook een eerste
aanzet tot een aanleg in landschapsstijl aanwezig was, die waarschijnlijk onder het beheer van de
toenmalige eigenaren C.G. van Spaen en A.G. van Tengnagell tussen 1783 en 1790 tot stand gekomen is. In
een advertentie van 1800 worden ook 'een duivenvlucht en menagerie, ophaalbruggen en schoone
wandelingen' genoemd. Na verschillende malen in andere handen te zijn overgegaan, kocht in 1823 dr.
Johann Albert Luyken (medicus en botanicus) het goed voor zijn zuster Christina Margeretha, weduwe
van B.H.D. Waltmann. In 1834 ging Luyken zelf op Landfort wonen. Een plaatselijke architect, J.T. Übbing
uit Anholt, kreeg direct in het jaar van de aankoop de opdracht om de buitenplaats op te knappen. Het
huis werd, met behoud van de oude kern, verbouwd in historiserende Duitse barokstijl en met twee
kwartronde vleugels uitgebreid. Ook de parkaanleg werd onder handen genomen. Door bombardementen
in de Tweede Wereldoorlog is het koetshuis afgebrand en het huis zwaar beschadigd. Tussen 1970 en
2006 is het landgoed gerestaureerd (het landhuis en parkaanleg zijn beide beschreven bij het thema
Historisch groen).
e

e

Het rijksmonumentcomplex 512219 ‘Landfort’ bestaat uit het in oorsprong 17 eeuwse hoofdgebouw, de 18
e
en 19 eeuwse historische tuin- en parkaanleg, de massieve kettingbrug als toegangsbrug uit 1903, een in
e
e
oorsprong 19 eeuwse bakstenen duiventoren (ca. 1825) naar ontwerp van J.T. Ubbing, een laat 19 eeuwse

63
64

Gelders Archief, 0124-AKV181.
www.landfort.nl.
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ste

of vroeg 20 eeuwse bakstenen tuinmuur met kas en veranda en een ijzeren brug uit 1872 over de singel.
Landfort wordt aan de west- en oostzijde begrensd door wei- annex bouwlanden, aan de noordzijde door
de Oude IJssel en aan de zuidzijde door de Landfortseweg.
Slot Schuylenburch (rijksmonument 16070)
Van het voormalig laat-middeleeuwse slot Schuylenburch is bovengronds nog slechts een muurfragment
aanwezig (afbeelding 6-8).
Slot Swanenburg (rijksmonument 16066/AMK-terrein 3756)
Het voormalig Slot Swanenburg is in 1901 gesloopt. Er is nog een klein restant van de laat-middeleeuwse
ronde toren van de voorburcht te zien (het kasteelterrein is opgenomen op de archeologiekaart, de toren
65
op de cultuurhistorische kaart).
De Wesenthorst (rijksmonument 16065/AMK-terrein 13162)
Ter plaatse van het huidige huis Wesenthorst, heeft vroeger waarschijnlijk kasteel Wesenthorst gestaan
66
(afbeelding 9). Archeologen hebben in 1978 een oude gracht en talud gevonden. Het kasteel werd vanaf
omstreeks 1600 niet meer door adellijke eigenaren bewoond en daalde af tot rentmeesterwoning en
pachtboerderij, waarbij de overbodige bouwdelen in de loop der eeuwen werden afgebroken. Wat er nu
e
nog staat is een vermoedelijk 16 eeuws gebouw met een kelder met ribloze kruisgewelven, na restauratie
uitgebreid met een moderne vleugel. De grachten zijn reeds lang geleden gedempt (het kasteelterrein is
67
ook opgenomen op de archeologiekaart).

Afbeelding 6 Het slot Schuilenburg onder de bannerij Wisch, maker onbekend, [ca. 1548-1549].68

65

Voor meer informatie zie Vermeulen 2011.
Mogelijk is het huidige huis het poortgebouw van het voormalige kasteel (bron: Oudheidkundige vereniging Gendringen).
67
www.kasteleningelderland.nl
66

68

Gelders Archief, 0012-K294.
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Afbeelding 7 Kasteel Schuilenburg bij Silvolde, maker onbekend, 1894.69

Afbeelding 8 Muurfragment kasteel Schuilenburg.70

69
70

Gelders Archief, GMJ 00039.
www.rijksmonumenten.nl.
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Afbeelding 9 De Wesenthorst.71
Kasteel Sinderen (AMK-terrein 3754)
Kasteel Sinderen is een voormalig kasteel, waarvan nog slechts een deel van de gracht aanwezig is. Het
huis en de omliggende goederen werden in 1367 verkocht, in 1500 wordt het kasteel voor het eerst
genoemd in de leenregisters van Huis Bergh en in 1875 wordt het kasteel gesloopt (het kasteelterrein is
72
opgenomen op de archeologiekaart, het grachtrestant op de cultuurhistorische kaart). De in de buurt
e
gelegen Antoniuskapel is waarschijnlijk in de 12 eeuw gesticht door de eigenaar van het Huis Sinderen
en is opgenomen op themakaart Religieuze elementen (7) (zie paragraaf 5.8). De aanpalende begraafplaats
staat op themakaart Historisch groen (8).
Kasteel Ulft (rijksmonument 16074/AMK-terrein 13167)
Van het laat-middeleeuwse kasteel te Ulft is slechts een heuvel overgebleven, waarin de funderingen en
e
onderste bouwlaag van het slot bewaard zijn (afbeelding 11; AMK-terrein). In een 19 eeuws huis op de
e
heuvel is een 16 eeuwse steen met alliantiewapen van graaf Willem van den Bergh en Maria van Nassau
opgenomen.
Havezate De Lichtenberg
e
e
Lichtenberg was in de middeleeuwen een versterkte woning (havezate) die zich in de 17 en 18 eeuw
ontwikkelde tot adellijk huis met park- en landgoedaanleg. Inmiddels is het huis verdwenen, restanten
bevinden zich nog in de grond (afbeelding 12). Restanten van de lanenstructuur die nog herkenbaar zijn
73
in het huidige landschap zijn opgenomen op de themakaart Historisch groen (8).

71

www.rijksmonumenten.nl.
Voor meer informatie zie Vermeulen 2011.
73
Concept redengevende omschrijving De Lichtenberg, Silvolde (Gelders genootschap). Voor meer informatie zie Vermeulen 2011.
72
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Afbeelding 10 Slot Sinderen 19e eeuw van P. Bloot.74

Afbeelding 11 Kasteel Ulft te Gendringen van Jan Bultuis, 1786-91.75

74
75

Commissie Cultuurhistorisch Erfgoed 2012a.
TUDelft Beeldbank, Map 182.
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Afbeelding 12 De hoge heerlijkheyt en haevesate Ligtenberg (¼) van L. Verbeek, 1716.76
5.5.2

Grenspalen

Grenspalen dienden onder meer om de grenzen aan te geven van een provincie, gemeente, waterschap,
een landgoed of een jachtgebied (afbeelding 13). De palen waren oorspronkelijk van hout, maar werden
echter later van steen gemaakt. Steen verrot niet en is ook moeilijk te verplaatsen.
Na de val van Napoleon ontstonden in Europa de nieuwe grootmachten Engeland, Frankrijk, Pruisen en
Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens het Congres van Wenen (1816-1818) werd bepaald hoe
die landen er uit kwamen te zien. Tussen de Nederlanden, die toen ongeveer de huidige Benelux
bestreken, en Pruisen, dat liep vanaf het huidige drielandenpunt Luxemburg-Duitsland-Frankrijk tot aan
het voormalige drielandenpunt Nederlanden-Hannover-Pruisen nabij Overdinkel boven Enschede, moest
een bijna geheel nieuwe grenslijn getrokken worden. Deze grens van ca. 400 kilometer lang wordt
gemarkeerd door 862 grenspalen. Paalnummer 1 ligt in Schengen (Luxemburg, dit was in 1818 onderdeel

76

Gelders Archief, 0894-1366.
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van de Nederlanden), en paalnummer 862 bij Overdinkel. Deze grenslijn is nog voor een groot gedeelte
in gebruik en ongewijzigd; het grootste deel van de 862 grenspalen bestaat nog. Deze bestaan uit zowel
de 'hoofdpalen' (de hele nummers) als de zogenaamde 'hulppalen'. De oorspronkelijke houten palen zijn
77
tussen 1847 en 1870 vervangen door stenen exemplaren.
In de gemeente Oude IJsselstreek bevinden zich de grenspalen 706 t/m 729, inclusief diverse ‘hulppalen’,
van de grens Nederland-Duitsland.

Afbeelding 13 Grenspaal 716 (grens Nederland-Duitsland).78
5.5.3

Landweren

Een landweer is een aarden wal, oorspronkelijk begroeid met bomen of struikgewas. Aan één of aan
beide zijden van de wal lag een droge gracht of sloot. Landweren konden verschillende functies hebben.
In de eerste plaats markeerde de landweer een territoriale grens. Ten tweede de verdediging van een
bepaald gebied. Ook beschermden landweren stadsgebieden of ze dienden ter bescherming van het vee
op stadsweiden. Landweren waren ook functioneel als tollinie en in de Achterhoek kon de landweer ook
dienen als markegrens. Een landweer kon meerdere van deze functies vervullen. In de inventarisatie zijn
de restanten van één landweer en een vermoedelijk tracé van een landweer opgenomen, nabij de Duitse
79
grens gebaseerd op Brokamp 2007. Tussen paal 711 en 712 wordt de grens gevormd door een oude
verdedigingslinie: de Hetter Landwehr. Het gaat hier om twee waterlopen die door een wal gescheiden

77

www.grenspalen.com/www.grensmarkeringen.be.
www.grenspalen.nl.
79
Brokamp 2007.
78
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zijn. De grens loopt over de wal heen. Typisch voor een landweer was dat de wal dicht begroeid was met
80
doornstruiken en kreupelhout, de begroeiing is nu echter verdwenen.
De landweren in de Oude IJsselstreek dateren waarschijnlijk van kort vóór 1412. Het tracé is nog geheel
zichtbaar en wal en sloten nog over kilometers aanwezig.
In de omgeving van Emmerich tot Anholt hebben een aantal landweren gelegen. Mogelijk gaat het om de
e
Tote Landwehr die al in de 13 eeuw aanwezig was in het landschap als een verlande oude Rijnarm en
toen al de grens aangaf tussen Emmerik en Bergh. Omdat het zuidelijkwestelijke deel van Bergh
tegenwoordig bij Duitsland hoort ligt deze landweer niet op Nederlands gebied. Hetzelfde geldt voor de
Löwenberger landweer. Deze is waarschijnlijk aangelegd na 1355, toen Emmerich aan Kleef werd verpand,
onder het toeziend oog van graaf, sinds 1417 hertog, Adolf van Kleef (1394‐1448). Hij heeft grote stukken
van zijn gebied met landweren omgeven. De Löwenberger landweer, die van de Rijn ten oosten van
Emmerich naar het noorden liep en vanaf daar grotendeels langs de grens met Bergh voerde, is
e
vermoedelijk begin 15 eeuw aangelegd want in 1412 is er sprake van een nyen Lantwere in dit gebied.
Deze landweer ligt er nog steeds in de vorm van een afwateringskanaal en sluit aan op de rijksgrens bij
grenspunt 711 bij Netterden. Vanaf hier heet zij de Hettergraaf of Lander aan Nederlandse zijde en de
Hetter Landwehr aan Duitse kant. Deze landweer vormt vanaf daar de rijksgrens tot aan grenspunt 712.
Ter hoogte van grenspunt 710 begint er een wallichaam dat vergezeld wordt door flankerende sloten.
Over kilometers rijksgrens bestaat de landweer hier dus nog in zijn oude vorm. Bij een belening onder
Netterden wordt deze landweer in 1417 vermeld. In 1446 wordt het Ruwemaitken aan de Landwehr
genoemd. Dit zou in 1426 in het Hooibroek zijn gelegen. Bij Megchelen draagt de landweer de naam
Millinger Landwehr. Onderweg ligt er op Duits gebied nog de Paesche Landwehr. Ten oosten van
Megchelen ligt op de rijksgrens tussen grenspunten 713 en 717c de Klevesche Landwehr. Over de grens bij
Megchelen bevindt zich op Duits gebied het erf Krüpop, een naam die verband houdt met landweren. De
rijksgrens buigt bij 717c af naar de Oude IJssel ten zuiden van huis Landfort. Maar de stroom van de
landweer loopt verder ten westen van dit huis, ook naar de Oude IJssel, onder de naam Kleefsche Graaf.
De Oude IJssel vormde de landsgrens tussen Kleef en Münster. Het is niet bekend welke van de twee
trajecten het tracé is geweest van dit laatste deel van de Kleefse landweer, alhoewel de naam Kleefsche
Graaf en het doorlopen van het water de laatste doen vermoeden. Mogelijk is de Kleesche Graaf de
81
Hertogen Grave die in 1429 genoemd werd als liggende bij het kerspel Gendringen.
5.5.4

De Tweede Wereldoorlog
82

In de gemeente liggen enkele oorlogsgraven. In het Brits erehof op de Rooms-katholieke Begraafplaats
van Gendringen (Staringstraat) rusten 30 slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Op de Algemene
Begraafplaats van Varsseveld liggen twee Nederlandse oorlogsgraven van verzetsstrijders uit de Tweede
Wereldoorlog. Het zijn de graven van Oswald Reinhold Wilhelm Assmann en Gerrit Johan Brusse.
Verder ligt er een Nederlands oorlogsgraf van Korporaal Dirk Beers, een graf van burgerslachtoffer Jan
Dukel en 12 graven uit het Gemenebest.
83

Daarnaast bevinden zich diverse oorlogsmonumenten in de gemeente Oude IJsselstreek:
• Oorlogsmonument Etten: Dit monument herdenkt de inwoners van Etten die zijn omgekomen tijdens
de Tweede Wereldoorlog, de Canadese bevrijders van Etten en een Britse bemanning van een
bommenwerper die is neergestort in Etten in 1942.

80

Hendrickx/Derckx 1992.
Brokamp 2007.
82
www.oorlogsmusea.nl.
83
www.oorlogsmusea.nl; www.4en5mei.nl.
81
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•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

Joods Monument Terborg (afbeelding 14): Dit monument herdenkt de 24 Joodse inwoners van
Terborg die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Het monument staat op de Joodse
begraafplaats in Terborg.
Oorlogsmonument Terborg: Dit monument herdenkt de inwoners van Terborg die zijn omgekomen
in de Tweede Wereldoorlog. Het monument is onthuld op 4 mei 1948.
Plaquette omgekomen NS medewerker: Deze plaquette herdenkt een in de Tweede Wereldoorlog
omgekomen NS medewerker. De plaquette is bevestigd op de achtergevel van het stationsgebouw. De
directie van de Nederlandse Spoorwegen heeft na het einde van de Tweede Wereldoorlog besloten
alle omgekomen personeelsleden te gedenken door hun namen te vereeuwigen op identieke
plaquettes. De platen werden aangebracht in de diverse stations, behorende tot het district of rayon
van de oorlogsslachtoffers.
Bevrijdingsmonument Varsseveld: Dit monument herdenkt de bevrijding van Varsseveld. Het
monument is onthuld op 4 mei 1946.
Oorlogsmonument Varsseveld: Dit monument herdenkt de militairen uit Varsseveld die zijn
omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Nederlands-Indië. Het monument herdenkt
tevens 46 verzetsstrijders uit verschillende plaatsen die op 2 maart 1945 in Varsseveld zijn
gefusilleerd. Hun namen zijn vermeld op dit oorlogsmonument. Op de plaats waar deze mensen zijn
vermoord staat het oorlogsmonument Rademakersbroek. Het monument is onthuld op 4 mei 1949.
Oorlogsmonument Rademakersbroek: hier zijn op 2 maart 1945 door de Duitse bezetter 46 politieke
gevangen gefusilleerd. Ze kwamen uit alle delen van het land en zaten in de gevangenis "de
Kruisberg" in Doetinchem. Dit was een vergelding voor het liquideren van vier Duitse soldaten door
een verzetsgroep. Ook bij het oorlogsmonument Varsseveld staan allen bij name genoemd. Bij dit
monument aan het Rademakersbroek vindt jaarlijks op 2 maart om 12:00 uur een plechtige
herdenking plaats.
Monument in het Kamnikplantsoen (Ulft, afbeelding 14): Het monument in het Kamnikplantsoen,
gelegen achter de Petrus en Pauluskerk aan het J.F. Kennedyplein te Ulft, is opgericht ter
nagedachtenis aan de 74 burgers van de voormalige gemeente Gendringen die door oorlogsgeweld
zijn omgekomen in de periode 1939-1949: tijdens de mobilisatie, de Tweede Wereldoorlog en de
politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië. Het monument is onthuld op 2 oktober 1971.
Plaquette Dames Jolink: Deze plaquette voor de dames Jolink in Varsseveld is aangebracht ter
nagedachtenis aan Gerridina en Hermina Jolink die tijdens de Tweede Wereldoorlog hulp en
onderdak boden aan joodse onderduikers. In 1944 werden de zusters Jolink door de bezetter
gearresteerd en kwamen zij in Duitsland om het leven.
In de Sint Martinuskerk in Etten bevindt zich en oorlogsmonument.
De plaquette aan gebouw De Gent aan de Ds. Van Dorpstraat in Gendringen is een geschenk van exdwangarbeiders als blijk van dank voor de hulp die zij ontvingen van de plaatselijke bevolking toen
zij aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werkkamp Rees ontvluchtten en bij Megchelen de
grens overkwamen, van daaruit werden ze onder andere naar Gendringen gebracht (afbeelding 14).
Het monument is onthuld op 3 juli 1954 door ontwerper en ex-dwangarbeider, de heer G. Nuijen. De
gedenkplaat was oorspronkelijk aangebracht op de westgevel van het hervormde verenigingsgebouw
'De Rank'. Dit gebouw uit 1954 was gebouwd op de plek van het oude verenigingsgebouw. Dit oude
gebouw speelde een belangrijke rol in de eerste opvang van de gevluchte dwangarbeiders. Hier
werden de vluchtelingen voor het eerst weer als 'mens' aangesproken en behandeld. In 2002 is 'De
Rank' gesloopt en vervangen door een nieuw, multifunctioneel gebouw: 'De Gent'. De gedenkplaat is
toen in het voorportaal in de muur ingebracht om de herinneringen aan de gebeurtenissen uit 1945
levend te houden.
Het monument aan de Doctor Dreesstraat in Silvolde herinnert aan het verzet tegen de bezetter
(afbeelding 14). Het monument is onthuld op 30 april 1965 door burgemeester mr. A.A.J. Goldberg.
De plaquette op de St.-Petrus en Pauluskerk te Ulft is aangebracht ter nagedachtenis aan de twee
militairen uit het dorp die in het voormalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld. Oorspronkelijk
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•

•

•

bevond de gedenkplaat zich in de oude parochiekerk. Toen deze kerk ongeveer veertig jaar geleden
werd gesloopt, werd de plaquette verplaatst naar de nieuwe kerk.
De gedenkramen en wandsteen in het gemeentehuis te Varsseveld: De ramen in de raadszaal zijn
een geschenk van de Vereniging van Voormalige Onderduikers als blijk van dank aan de inwoners
van Wisch voor de verleende gastvrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog, en zijn onthuld op 8
oktober 1949. De wandsteen van aardewerk is een geschenk van de gemeente Duiven als blijk van
dank aan de inwoners van Wisch voor 'verleende gastvrijheid en betoonde naastenliefde tijdens
evacuatie van 16 november 1944 tot april 1945'.
Monument voor werkkamp Rees (Megchelen): Het monument voor werkkamp Rees in Megchelen is
opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van werkkamp Rees en aan de grootschalige
hulpverlening door de bevolking van Megchelen en omliggende dorpen. Het werd door enkele ouddwangarbeiders onthuld op 28 februari 2010 nabij de dorpsschool die in de maanden nov. 1944 –
maart 1945 als ‘illegaal’ noodziekenhuis diende en waar in totaal zo’n 1700 gevluchte dwangarbeiders
een eerste opvang en menselijke behandeling kregen.
Het informatiebord op de plek waar het werkkamp zich bevond aan de Melatenweg in Rees
(Duitsland) werd op 28 februari 2010 onthuld door enkele oud-dwangarbeiders.

Monument in het Kamnikplantsoen Ulft

Monument aan de Doctor Dreesstraat Silvolde

Joods Monument Terborg

De plaquette Ds. Van Dorpstraat Gendringen

Afbeelding 14 Enkele oorlogsmonumenten in de gemeente Oude IJsselstreek.84
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5.6

Industrie en nijverheid

Een belangrijk aspect van de cultuurhistorische en economische ontwikkeling van de regio was de
aanwezigheid en winning van moerasijzererts of ijzeroer, alsmede waterkracht en houtskool in de
omgeving. Dit erts ontstaat in veenachtige gebieden. Vlak onder het maaiveld oxideren de opgeloste
ijzerverbindingen door de zuurstof uit de lucht en slaan neer. In het gebied van Oude IJsselstreek vindt
de neerslag meestal in de vorm van lokale oerbanken en bulten plaats. De Nederlandse ijzerindustrie
e
begon zich vanaf het einde van de 17 eeuw het eerst langs de Oude IJssel te ontwikkelen. Het voorkomen
van ijzeroerbanken en de aanwezigheid van waterkracht bepaalden de vestigingsplaatsen: Ulft en
Terborg.
e

In het midden van de 18 eeuw werd een oude molenbeek opnieuw uitgegraven en is er naast een
zogenoemde ijzerhut met bijbehorende watermolen gebouwd. In de ijzerhut stond een hoogoven waarin
ijzeroer werd gesmolten. Van het gesmolten ijzer werden in het giethuis dat met de hut een geheel
vormde, eindproducten vervaardigd. Vanaf 1870 werd in Nederland de winning van ijzer uit ijzeroer
opgegeven en ging men ertoe over om in koepelovens geïmporteerd ruwijzer te hersmelten. In de loop
e
van de 19 eeuw werd naast de watermolen een stoommachine in gebruik genomen. De watermolen en
hoogoven werden overbodig en zijn rond 1890 afgebroken en de beek werd gedempt. Ter plaatse verrees
een fabriekshal dat uitgroeide tot een industrieel ensemble. De smelterijen Diepenbrock en Reigers in
Ulft (DRU) en andere fabrieken bleven in bedrijf op basis van het verwerken van geïmporteerd ruw ijzer.
In 2007 is archeologisch onderzoek naar de resten van een ijzerhut en de bijbehorende watermolen op
85
het voormalige DRU-fabrieksterrein uitgevoerd.
De ijzergieterij DRU in Ulft is als rijksmonumentencomplex opgenomen (de emailleerfabrieken, diverse
fabriekshallen en –gebouwen, ijzergieterijen, een bedrijfsruimte en het ketelhuis). Aan de Hutteweg in
Ulft staan nog twee palen (gemeentelijk monument), die het begin van de weg naar ‘de Hut’ (DRU)
86
aangaven.
87

Tevens is ijzergieterij Lovink in Terborg opgenomen op themakaart Industrie en nijverheid (5).
IJzergieterij Vulcaansoord aan de Akkermansbeek in Terborg is inmiddels verdwenen en niet op de kaart
opgenomen, hetzelfde geldt voor de firma Becking en Bongers (Ulftsche IJzergieterij) die heeft bestaan
tussen 1895-1970.
Naast de ijzerindustrie kwam, door de aanwezigheid van klei ook de steenbakkerij in de gemeente tot
ontwikkeling. Een voorbeeld is steenfabriek De Volharding, deze werd in 1890 bij Etten opgericht en
werd in 1980 gesloten. De Bollard uit 1775, sloot in 1938 en ’t slag bij Wieken (Gendringen) sloot in 1942.
De steenbakkerijen wonnen klei wat leidde tot kleiputten, in ieder geval in een groot gebied rond Etten.
Later vonden ook ontgrindingen rond Varsselder plaats. Deze locaties zijn echter niet duidelijk te duiden
in het huidige landschap en staan daarom niet op de kaart. Het Kluunpand is nog een duidelijk restant
88
van turfwinning en wel als zodanig op de kaart opgenomen.
Binnen het thema industrie en nijverheid bevinden zich 9 (restanten van) industriemolens, waarvan de
meeste als rijks- of gemeentelijk monument zijn aangewezen. Naast de traditionele molens bevinden zich
89
nog 4 maalderijen in de gemeente Oude IJsselstreek. Het gaat hier om windmolens, in de gemeente
Oude IJsselstreek hebben echter ook watermolens gestaan.
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Schreurs/de Kort 2009.
Oudheidkundige vereniging Gendringen 2012.
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Oudheidkundige vereniging Gendringen 2012/Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
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In hoog-Nederland maakte men voor de locatie van watermolens gebruik van het natuurlijke verval van
de beken. De watermolens werden al vanaf de vroege Middeleeuwen gebouwd. Niet alleen werd gebruik
gemaakt van natuurlijke beeklopen, die soms werden opgestuwd of verlegd, maar ook werden nieuwe
waterlopen gegraven voor de aandrijving van een waterrad. In het verleden kwamen watermolens
algemeen voor in het landschap. Watermolens hebben, via Frankrijk, hun intrede gedaan in Nederland
e
e
e
omstreeks de 8 eeuw. De meeste watermolens zijn gesticht in de 12 en 13 eeuw op de zandgronden in
het oosten en zuiden van ons land. De functies van watermolens liepen uiteen, wel is de meest
voorkomende functie ten dienste van de voedselvoorziening in de vorm van het produceren van meel of
olie, of het malen van specerijen voor bijvoorbeeld mosterd. Naast de voedselvoorziening was er ook het
bewerken van grondstoffen tot halffabrikaten. IJzer- en kopermolens smolten erts om waarbij de
aandrijving van de balgen en slaghamers, welke op stevig gefundeerde banken sloegen, door waterkracht
geschiedde. Ze werden onder meer gebruikt voor het zagen van hout (houtzaagmolens), het stampen van
lompen (papiermolens) en het produceren van looistoffen uit eikenbast (eek- of runmolens). Evenals bij
e
de windmolens zijn veel ijzer-, vol- of eekmolens in de loop van de 19 eeuw verdrongen door
e
mechanische en elektrische aandrijving. De aandrijving door waterkracht werd vanaf de 19 eeuw
geleidelijk overbodig. Dit heeft ertoe geleid dat van de ca. 800 watermolens die Nederland rijk was, er
90
nog ongeveer 95 resteren. In de gemeente Oude IJsselstreek zijn geen watermolens meer (zichtbaar)
aanwezig. Naast de watermolen die op het DRU-terrein heeft gestaan, hebben onder andere
waarschijnlijk ook watermolens bij Vulcaansoord, huis Wisch, de Lichtenberg en ’t Olde Seesink
gestaan.
5.7

Nederzettingen- en bebouwingsstructuur

Bij het thema nederzettingen- en bebebouwingsstructuur komen de volgende historische dorpskernen
aan bod: Bontebrug, Breedenbroek, Etten, Gendringen, Heelweg, Megchelen, Netterden, Silvolde,
Sinderen, Terborg, Ulft, Varsselder, Varsseveld, Voorst, Westendorp. Daarnaast bevinden zich nog enkele
buurtschappen in de gemeente: De Heuven, Milt, Rafelder, Veldhunten, Wals, Warm, Wieken en Ziek.
In deze paragraaf worden de kernen kort omschreven, het gaat daarbij voornamelijk om de huidige
kenmerken van de kern. De ontstaansgeschiedenis komt hier zeer kort aan bod.
In de welstandsnota van de gemeente Oude IJsselstreek zijn de ruimtelijke karakteristieken per kern ten
opzichte van de stedenbouwkundige opzet, inclusief de specifiek kenmerken en beeldbepalende
elementen, beschreven. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de kenmerken van het
bebouwingsbeeld van de historische kernen en historische linten. Dit is gebaseerd op de welstandsnota,
voor een uitgebreide beschrijving op stedenbouwkundig en architectonisch niveau wordt verwezen naar
91
de welstandsnota.
De kleine kernen van de gemeente Oude IJsselstreek hebben een agrarische oorsprong, met daaraan
verwante bedrijvigheid gekoppeld. Dit is duidelijk te zien aan de opbouw van de dorpen. De
woongebieden zijn op hoger gelegen gronden rondom de kerk gesitueerd. Langs de oude wegen die
vanuit de kern naar het buitengebied gaan zijn gebouwen met verschillende functies geplaatst, zoals
ste
scholen, winkels, een doktershuis en de boerderijen. In de loop van de 20 eeuw zijn de kleine dorpen
langzaam uitgebreid.
Bontebrug
In de oksel van de Dinxperloseweg en de Ulftseweg ligt het dorpje Bontebrug in het rivierduingebied van
de Oude IJssel. Na de oorlog heeft het enkele decennia Nieuwdorp geheten. Bontebrug is ontstaan bij de
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tolbrug over de Aa-Strang in de historische route Silvolde – Anholt, een deel van de historische route
Amsterdam naar Münster. Op de splitsing met de weg richting Dinxperlo ontstaat de eerste bebouwing.
Een enkele boerderij bepaalt het beeld. De bebouwing ligt niet langer aan het stelsel van doorgaande
wegen. Door het verleggen van de weg van Silvolde naar Ulft en het aanleggen van een nieuwe weg
richting Dinxperlo wordt Bontebrug van het doorgaande wegennet afgesneden.
Bontebrug ligt aan een driehoekig open groengebied. Rond dit groengebied concentreert zich de
bebouwing. De Gereformeerde kerk met de naburige basisschool vormt een opvallend element.
Uitbreidingen hebben zich niet op grote schaal voorgedaan. Achter de kerk is een rij met meer recente
bebouwing gerealiseerd. Het bebouwingsbeeld van Bontebrug wordt medebepaald door de historische
gevels en de variatie in grootte, hoogte en kapvorm van de bebouwing. Langs de historische linten
bepalen kleinschalige vrijstaande woningen en korte rijtjes het beeld.
Bij de aansluiting van de Ulftseweg-Dinxperloseweg vormt zich vanaf 1900 een verdichting van
middenstand- en arbeiderswoningen langs de Bontebrug.
Breedenbroek
Breedenbroek is ontstaan in het open en vlakke broek- en heideontginningenlandschap. Het was lange
tijd ontoegankelijk, pas vanaf de middeleeuwen werd het gebied ontgonnen. Bij de verdeling van het
Breedenbroek in de late middeleeuwen verwierf Anholt het zuidelijke deel, 'Klein-Breedenbroek' geheten,
vandaar de naam 'Anholtsebroek' voor het bos. De hakhout- opbrengsten werden al in de late
middeleeuwen verdeeld over drie adellijke huizen namelijk Bergh, Anholt en Culemborg. In het
e
Breedenbroek lag een gedeelte, het Englinkveld, waar in de 14 eeuw al boerderijen stonden. Deze
e
Berghse goederen zorgde er voor dat Breedenbroek in de 17 eeuw verdeeld werd in Groot Breedenbroek,
het Berghse deel en Klein Breedenbroek, het Anholtse deel. De naam Anholtse Broek herinnert daar nog
e
aan. In de 19 eeuw wordt de Terborgseweg aangelegd. Rond 1850 wordt de kerk en school gebouwd en
92
komen er woningen aan de Terborgseweg en ontstaat de kern Breedenbroek.
Het meest kenmerkende van Breedenbroek is de lange rechte hoofdstraat met een breed profiel
waarlangs de deels grootschalige gebouwen gesitueerd zijn. Het karakter van de Terborgseweg, een
rechte en brede oude weg, is aangetast door een aantal bedrijven, het relatief kleine aantal oude huizen
en asfaltverharding. Alleen de kerk en omringende gebouwen hebben als beeldbepalende plek een
historische waarde. De overige bebouwing langs Den Dam en de Terborgseweg is vrij jong. Het beeld van
het lint is vrij open. Het bebouwingsbeeld van het historisch lint wordt hoofdzakelijk bepaald door de
grootschalige gebouwen in samenhang met de weinig van elkaar variërende woonhuizen daartussen. De
bebouwing bestaat meest uit na-oorlogse vrijstaande of twee-onder-een-kap woningen van twee
bouwlagen met zadeldak. De historische bebouwing in het westelijk deel van de Terborgseweg vertoont
een grotere variatie.
Breedenbroek heeft in de periode 1850-1940 enige verdichting gekregen van de lineaire bebouwing.
Etten
Etten is gelegen op rivierduinen langs de Oude IJssel en is één van de oudste kernen in de gemeente,
ontstaan als een agrarische nederzetting in het open, vlakke land op de rand van het rivierenlandschap
en het broek- en heideontginningenlandschap. Het oude dorp heeft zich ontwikkeld langs de
Dorpsstraat/Molenstraat, waarbij Oldenhove en de Kampstraat/Oudekerkstraat samen met de Dorpsstraat
e
de historische kern vormen. Bouwsporen in de oude ‘hervormde’ dorpskerk tonen aan dat Etten in de 11
eeuw reeds een eigen kerkgebouw bezat.

92

Oudheidkundige vereniging Gendringen 2012.

VESTIGIA Archeologie & Cultuurhistorie rapport V1009 def. versie 2.2 / 28-03-2014

41

V12-2335: Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Oude IJsselstreek

De kern is zeer karakteristiek met smalle straten die als honingraten aan weerszijden van de Dorpsstraat
ieder om een van de twee kerken of om de molen gesitueerd zijn. Het meest kenmerkende van de kern
van Etten zijn de open ruimtes tussen de overwegend historische, kleinschalige bebouwing. Hiertussen
staan enkele grote monumentale panden, zoals het voormalige klooster en de villa op de hoek van de
Dorpsstraat en de St. Lidwinastraat. Verspreid tussen gebouwen met een woonfunctie bevinden zich
enkele winkels, horecagelegenheden en bedrijven. De panden rondom de kerken hebben een voorname
uitstraling, de overige historische bebouwing bestaat meest uit boerderijen. De meeste panden grenzen
direct aan de openbare ruimte, met een -soms sterk- wisselende rooilijn. De gebouwen oriënteren zich
op de straat. Individuele bomen zorgen samen met het groen van de voortuinen voor een groen beeld. De
kern van Etten wordt door enkele bebouwingslinten verbonden met het buitengebied.
De belangrijkste uitbreidingen en verdichting uit de periode 1850-1940 vinden in deze kern langs de
Dorpsstraat en Zeddamseweg plaats. Tevens wordt de brinkvormige Oudekerkstraat met daarin de
Nederlands Hervormde Kerk, dichter bebouwd met woonhuizen. Na 1960 verandert het aanzicht grondig
door de aanleg van nieuwe wegen en woonwijken.
Gendringen
In Gendringen is de historische kern nog duidelijk herkenbaar, evenals een aantal oude wegen die de
kern verbinden met het omringende landschap. Tussen twee van deze oude wegen ligt een begraafplaats.
De historische kern van Gendringen is ontstaan op een kruispunt van oude wegen waarlangs bebouwing
gesitueerd was. Eén van die wegen, de Grotestraat, is nu nog steeds het feitelijke en commerciële hart
van Gendringen. De plek waar deze straat een bocht maakt, wordt gemarkeerd door twee kerken met het
kerkplein, groen en een scheidende weg ertussen. De enkele korte zijstraten van de Grotestraat
completeren de kern van Gendringen.
e

Archeologische vondsten hebben uitgewezen dat er al in de 9 eeuw christelijk begraven werd bij de
protestante kerk. Aan te nemen is dat er toen ook al een kerk gestaan moet hebben. In de middeleeuwen
heeft Gendringen poorten en een omwalling gekend. Toen deze in 1505 neergehaald werden. groeide het
dorp met woningen aan de Grotestraat en Achterkerspel. Het dorp kende twee havezaten de Oevelgunne
93
en de Bringenborg.
De bebouwing van de kern heeft een individueel karakter. Het beeld wordt mede bepaald door de
historische gevels en de variatie in hoogte en dakvorm van de panden. De historische linten van
Gendringen zijn ontstaan langs de oudere hoofdwegen. Ze bestaan uit vrijstaande bebouwing met tuinen
en open ruimtes daartussen. Verder van de kern verwijderd zijn er grotere ruimtes tussen de gebouwen
met doorzichten naar het landschap. De nog onbebouwde percelen zijn in gebruik als weide of moestuin.
Kenmerkend voor de openbare ruimte is de afwisseling in het ruimtelijk beeld en het van oorsprong
eenvoudige karakter van de inrichting. De bebouwing langs de historische linten is meestal ruimer
opgezet dan in de kern. Het bebouwingsbeeld is afwisselend, mede als gevolg van het individuele
karakter van de bebouwing. Traditionele kenmerken van de architectuur overheersen.
Na 1945 is Gendringen flink gegroeid. Het heeft een typische wederopbouw wijk aan de zuidzijde.
Heelweg
Heelweg bestaat uit Heelweg - west en Heelweg – oost. Heelweg - west bestaat uit een centraal
langgerekt bebouwingslint langs de Hoge Weg - Kuenenweg. Historische bebouwing en meer recente
bebouwing wisselen elkaar af. De bebouwing is vrijstaand en in een rooilijn geplaatst. Er is sprake van
een groen karakter.
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Langs de Molenweg en de Bosboombroekerweg bevindt zich het merendeel van de bebouwing van
Heelweg-Oost. De bebouwing bestaat overwegend uit woonbebouwing, die op ruime kavels is gelegen en
in een rooilijn geplaatst. Langs de Bosboombroekerweg is de bebouwingsstructuur wat informeler van
opzet. De bebouwing aan de noordzijde van de weg wordt gescheiden door een watergang, de woningen
zijn via bruggetjes ontsloten. Het geheel kent een groen karakter. De bedrijfsbebouwing in Heelweg –
Oost overstijgt het kleinschalige karakter van de buurtschap.
Megchelen
Megchelen is ontstaan als een agrarische nederzetting op een oeverwal van het rivierenlandschap, op de
plek waar verschillende gebogen, historische bebouwingslinten bij elkaar kwamen en ter plaatse van een
94
voormalige kleine militaire romeinse wachtpost.
e

Halverwege de 19 eeuw is de grote RK kerk in de bocht van de Millingseweg/Oranjeplein gebouwd. De
centrale plek van de kerk met park en begraafplaats wordt geaccentueerd door een strak daaromheen
lopende weg waarlangs zich woningen en voorzieningen bevinden. Aan de Hollandseweg bevindt zich de
kleine NH kerk met kerkhof, temidden van kleinschalige bebouwing. Opvallend zijn de vele open ruimtes
tussen de panden in de kern. De bebouwing van de gehele kern is zeer divers, alsmede de situering van
de panden is zeer gevarieerd. Het meest kenmerkende van Megchelen zijn de gebogen linten met hun
korte verbindingsstraatjes. De historische linten verbinden de kern met het buitengebied. De panden,
waaronder een substantieel aantal boerderijtjes, langs deze linten staan ver uit elkaar, vaak met
95
wisselende richtingen ten opzichte van de weg en een sterk variërende rooilijn.
Netterden
Netterden bestaat voor een groot gedeelte uit de historische kern en de daaraan verbonden oude wegen.
Aan de rand van de historische kern staan een paar karakteristieke grote boerderijen. Netterden is
ontstaan als een agrarische nederzetting in het open, vlakke kommenlandschap, ter plaatse van een
voormalige kleine militaire romeinse wachtpost. Rond 1250 werd de Walburgiskerk gebouwd, met
96
mogelijk een oudere voorganger.
Oorspronkelijk waren er meerdere historische linten in het agrarisch gebied waar langs een verdichting
van bebouwing plaatsvond. Deze linten zijn door enkele wegen met elkaar verbonden. Het dorp heeft
zich ontwikkeld langs de Netterdensestraat/Papenkampseweg en de Emmerikseweg, waarbij de RK kerk
de historische kern vormt. Het bebouwingsbeeld van de kern van Netterden wordt mede bepaald door de
historische panden met hun de variatie in grootte, hoogte en dakvorm. De historische gebouwen bij de
kerk kenmerken zich door hun forse massa en hun hoogte. De andere gebouwen langs de historische
97
linten zijn zeer divers in karakter en architectuur.
Silvolde
Silvolde is ontstaan op een reeks hoger gelegen rivierduinen langs de Oude IJssel. De kern heeft de
langgerekte vorm van de reeks duinen aangenomen. Van oudsher vormt de Markt met de oude Sint
Mauritiuskerk het middelpunt van de kern. Vanuit hier liep een stelsel van wegen die Silvolde met het
ommeland verbond. De eerste bebouwing ontstaat in de omgeving van de Markt. Vanaf de Markt
ontwikkelt zich bebouwing langs de radialen, de huidige Terborgseweg, Prins Bernhardstraat, Ulftseweg
en de Marktstraat. De bebouwing bestaat uit arbeiderswoningen, boerderijen en burgerwoonhuizen. Ook
op de Molenberg, waar de molen 'Gerritsen' het middelpunt vormt, ontstaat een cluster van bebouwing.
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De eerste planmatige uitbreiding vindt plaats in oostelijke richting. Het woongebied 'Lichtenberg' wordt
ingevuld met woningen die gesitueerd zijn rondom een hofvormige opzet. Recente uitbreidingen op
grote schaal hebben zich in Silvolde niet voorgedaan.
Karakteristiek voor het gehele dorpsgebied is de zeer gevarieerde, dicht op elkaar staande bebouwing aan
korte, gebogen smalle straten. De panden zijn met de voorgevel direct aan de straat gebouwd langs
wisselende rooilijnen. Het individuele karakter van de panden en de diversiteit aan architectuur zorgen
voor een afwisselend bebouwingsbeeld.
De historische linten van Silvolde naar Terborg, Bontebrug en Sinderen vormen belangrijke elementen
binnen de huidige structuur van Silvolde. Deze wegen liggen op de duinen en zijn licht gebogen. Ze
komen op de Markt bijeen. Kenmerkend is dat de bebouwingslinten nabij het centrum een besloten
karakter kennen, meer van het centrum af zijn de linten ruimer van opzet. Een uitzondering hierop
vormt de bebouwing aan de Ulftseweg.
Sinderen
In de begintijd bepalen enkele boerderijen en een school het beeld in de buurtschap Sinderen. Korte
rijtjes en vrijstaande woonbebouwing worden in latere tijd aan de historische bebouwing toegevoegd.
Het recent verbouwde buurtschapshuis aan de Sinderenseweg vormt een centraal element in het dorp.
De overwegend woonbebouwing bevindt zich aan de doorgaande Sinderenseweg (- Aaltenseweg). In
Sinderen is sprake van een gevarieerd kleinschalig bebouwingsbeeld. Er hebben zich op kleine schaal
uitbreidingen voorgedaan.
Terborg
Ter verdediging van de Oude IJssel en de oost - west gelegen handelsroute wordt er, eerst nabij Etten en
later op de plek van het huidige huis Wisch, een burcht gebouwd, gelegen aan een belangrijke
verbindingsweg. Nauw verweven met de aanwezigheid van het kasteel is waarschijnlijk ook het ontstaan
van een nederzetting langs de oude verbindingsweg, de huidige hoofdstraat van Terborg. Terborg is
gelegen op een hoge zandkop die grenst aan de het oude IJsseldal. Rond 1500 is er een zandpakket
opgebracht. Bij een archeologische opgraving in 2010 zijn restanten teruggevonden van de oudste
e
nederzetting in Terborg. De eerste gevonden huizen dateren uit de tweede helft van de 14 eeuw en de
e
oudste stadsgracht is gedempt in het midden van de 14 eeuw, waarna vervolgens iets verderop een
98
e
nieuwe gracht werd gegraven. Mogelijk was er al bewoning vanaf de 12 eeuw. Naast een gracht was de
99
nederzetting ook voorzien van wallen en poorten. De Molenpoort (later IJsselpoort) biedt toegang aan
de stad vanaf de kant van Etten, de Bergpoort (later Zandpoort) vanaf Silvolde en Doetinchem. Tussen de
twee poorten ligt de Hoofdstraat. Aan weerszijden van de Hoofdstraat vindt er verdichting plaats. Langs
de uitvalswegen verrijzen herenhuizen en middenstandswoningen. Bij de aanleg van de spoorlijn en het
station (1885) wordt de Stationsstraat bebouwd met statige herenhuizen. De eerste planmatige
ste
ontwikkelingen vinden plaats in westelijke richting. In de jaren ’20 en '30 van de 20 eeuw worden er
woningen gebouwd in de omgeving van de Vulcaanstraat.
De ontstaansgeschiedenis van Terborg is in haar structuur nog goed afleesbaar. Huis Wisch met
bijbehorende tuinen vormt een karakteristiek groenelement aan de Oude IJssel. De dichtbebouwde
Hoofdstraat vormt de bebouwde tegenhanger van het landgoed en vormt het centrum van het dorp. De
NH Kerk en RK St. Georgius vormen in deze straat beeldbepalende elementen. De historische
uitvalswegen van Terborg naar Etten, Silvolde, Doetinchem en Varsseveld vormen opvallende elementen
binnen de huidige structuur. Echter veranderingen in de loop der tijd hebben de historische structuur
aangetast.

98
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De historische linten van Terborg naar Etten, Silvolde, Doetinchem en Varsseveld vormen belangrijke
elementen binnen de huidige structuur van Terborg. Deze wegen lopen licht gebogen, met belangrijke
knikken bij de raakpunten met het historisch dorpsgebied. Deze plekken worden geaccentueerd door
forse, monumentale gebouwen. Kenmerkend is dat de bebouwingslinten nabij het centrum een besloten
karakter kennen.
Ulft
Ulft ligt aan een kruispunt van enkele doorgaande historische bebouwingslinten, nabij de Oude IJssel.
Behalve de bebouwing langs deze linten is er in Ulft weinig bewaard gebleven van de historische kern.
Wel is er nog een aantal oude wegen met karakteristieke bebouwing aanwezig, die vanuit de kern naar
het buitengebied gaan. Deze wegen zijn opgenomen in de nieuwere woongebieden. Op de plek van de
vroegere kern bevindt zich nu een nieuw winkelcentrum met bijbehorende parkeerplaats. Ook de kerk
heeft een moderne vormgeving gekregen.
e

Ulft is ontstaan als nederzetting tegenover het oude slot Ulft. Eind 16 eeuw gaven de bewoners van Huis
Ulft, graaf Willem van den Bergh IV en Maria van Nassau, een aantal burgers (personeelsleden en exsoldaten van het kasteel) toestemming om aan de overkant (westkant) van de Oude IJssel woningen te
bouwen. Die huizen mochten niet dienen voor vijandelijke verschansing en moesten zo gebouwd worden
dat ze gemakkelijk uit elkaar konden worden gehaald. Op last van de Staten van Holland echter moest het
kasteel kort hierop zijn verdedigingsfunctie opgeven. Hierna werden huizen onder meer gebouwd met
afbraakmateriaal van het kasteel. In 1582 bestond de nederzetting Ulft uit zes gezinnen. In 1632 was dit
gegroeid tot 25 gezinnen. In 1754, werd ten noorden van het dorp de Ulftse ijzerhut (hoogoven) opgericht,
wat tot groei van het dorp leidde. Ulft was ten tijde van de reformatie geheel katholiek gebleven en
halverwege de 18e eeuw kregen de Ulftenaren een eigen vaste (schuur)kerk aan de huidige F.B.
Deurvorststraat. In 1845 werd Ulft een zelfstandige parochie. In 1824 was de schuurkerk op dezelfde
locatie vervangen door een kapelkerk, die op zijn beurt in 1864 werd vervangen door een neogotische
parochiekerk (van bouwmeester Cuijpers). De groei van het dorp ontwikkelde vanaf toen voornamelijk als
lintbebouwing langs de weg Ulft – Oer, Ulft-Gendringen en langs de Veldstraat. Ulft kreeg in 1895 een
tweede ijzergieterij ‘Becking en Bongers’ en vanaf toen begon het zich echt als dorp te ontwikkelen. In
1914 werden de drie oorspronkelijke buurtschappen Oer, Ulft en Pol samengevoegd onder de naam Ulft;
uiteindelijk groeiden ze aaneen tot één dorp. Vooral na de oorlog kende samen met de ijzergieterijen en
latere aanverwante industrie het dorp een enorme groei en kreeg het een subregionale centrumfunctie
met onder andere voortgezet onderwijs en winkelcentra. De Cuijperskerk werd in 1958 vervangen door
een modernere bakstenen kerk met pastorie, die samen met het Kennedyplein en het winkelcentrum nu
de kern van het dorp vormen. Kenmerkend voor de indeling van Ulft is dat van het oude stratenpatroon
100
nog veel is terug te kennen te midden van de diverse nieuwbouwwijken.
Het bebouwingsbeeld heeft in de historische linten een afwisselend maar traditioneel karakter. Buiten de
kern zijn vaak de oude boerderijen gelegen met een kleinere bouwmassa van één bouwlaag met kap, met
de nok meest dwars op de weg.
101
In 2007 is een archeologische bureauonderzoek met veldtoets uitgevoerd in het centrum van Ulft.
Varsselder
Van oorsprong is Varsselder een agrarische nederzetting met een kerk en enkele woningen. De
boerderijen liggen zeer verspreid en bevinden zich zelfs nu nog buiten de huidige bebouwde kom.
Varsselder bestaat uit één historisch bebouwingslint met daaraan gekoppeld enkele straten met relatief
jonge bebouwing. Langs de Hoofdstraat kwam van oorsprong zeer verspreide bebouwing voor, hetgeen te
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zien is aan de sporadische en ver van elkaar gelegen historische panden. Kenmerkend is de geleidelijke
richtingverandering in het wegbeloop.
Varsseveld
Varsseveld is als typisch esdorp ontstaan te midden van het karakteristieke besloten kampenlandschap.
De kern is ontstaan rondom een open plek - een kerk midden op de brink - met daaromheen de es waar
akkerbouw bedreven werd. De brink vormde het beginpunt van een uitwaaierend patroon van wegen die
de kern met het ommeland verbonden. Rondom het Kerkplein en langs de uitvalswegen ontstaat de
eerste bebouwing welke bestaat uit boerderijen, herenhuizen en arbeiderswoningen. Later worden hier
ondermeer een gemeentehuis, winkels en woonbebouwing aan toegevoegd. Rondom het Kerkplein
ontstaat een besloten schil van gevarieerde kleinschalige bebouwing met een uitloper langs de
historische uitvalswegen.
De historische ontwikkeling is in het huidige beeld afleesbaar. Het Kerkplein met de NH Kerk vormt het
middelpunt van de kern waar vandaan de radialen uitwaaieren naar de omgeving. Een nieuw patroon van
structuren is over het oude radiale patroon heen gelegd om de historische routes te ontlasten.
De historische bebouwingslinten zijn ontstaan langs het uitwaaierende patroon van wegen. Wegen die
het Kerkplein van Varsseveld met het ommeland verbinden. Het beeld langs dit patroon van gebogen
wegen wordt van oorsprong bepaald door boerderijen met hun erf en akkers. Het bebouwingsbeeld van
de historische linten is afwisselend, mede als gevolg van het individuele karakter van de bebouwing.
Traditionele kenmerken van de architectuur overheersen.
Westendorp
Westendorp is ontstaan als agrarische nederzetting langs de weg van Doetinchem naar Varsseveld ter
hoogte van de Boesvelderdijk en Veldkamperstraat. Een school en enkele boerderijen bepalen in de
begintijd het beeld. De bebouwing breidt zich langzaam uit langs het uitwaaierende patroon van wegen.
De van oorsprong open lintbebouwing wordt opgevuld met vrijstaande en korte rijtjes woonbebouwing.
De Doetinchemseweg vormt de doorgaande route door de buurtschap Westendorp. Langs deze
historische route bevindt zich een lint van kleinschalige bebouwing. Historische vrijstaande agrarische
bebouwing wordt afgewisseld met meer recente rijtjes en vrijstaande bebouwing. Het 'centrum' van de
buurtschap bevindt zich ter hoogte van de splitsing Doetinchemseweg - Boesvelderdijk. Rond deze
splitsing bevinden zich een aantal winkels, horeca en een basisschool.
Buitengebied
Het landschap overheerst het beeld van het buitengebied van de gemeente Oude IJsselstreek. Bebouwing
in het buitengebied heeft een historische en/of actuele relatie met de functie van het landschap en het is
geclusterd op kleinere en grotere bouwpercelen, die verspreid in het landschap voorkomen.
De bebouwing in het buitengebied is door de eeuwen heen voornamelijk agrarisch van karakter geweest.
Nog steeds is het gebruik overwegend agrarisch. De bebouwing is de laatste decennia wel sterk van
functie gewijzigd. De traditionele erven liggen verspreid in het buitengebied. Plaatselijk is er sprake van
kleine concentraties op enige afstand van de weg. De erven zijn van oudsher vrij bescheiden van omvang.
Het hoofdgebouw, de bijgebouwen en de inrichting van het erf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
en vormt bovendien een onderdeel van het totale cultuurlandschap.
De eerste boerderijen in de gemeente zijn van het type hallehuis. Deze boerderij bestond van oorsprong
uit één hoofdgebouw, waarin zowel de woning, als de belangrijkste agrarische ruimten waren
ondergebracht. Een variant op het hallehuis zijn de T - boerderij en de krukhuisboerderij die in de
gemeente veelvuldig voorkomen. Beide kennen een voorhuis dat haaks op het achterhuis gesitueerd is en
kennen soms een wat meer stedelijke uitstraling dan het hallehuis. Naast het hoofdgebouw komen er op
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het erf vrijstaande bijgebouwen, mestvaalten en waterputten voor. Soms zijn de bijgebouwen aan het
hoofdgebouw vast gebouwd. De bijgebouwen zijn grotendeels ondergeschikt van omvang.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de agrarische sector een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat heeft
zich ook geuit in de agrarische bouwvormen. Vanaf dat tijdstip werden boerderijen anders gebouwd. De
functionaliteit staan hier meer voorop dan bij de traditionele boerenerven. Ook bedrijven die geen
functionele binding met het buitengebied hebben worden hier gerealiseerd. Veelal bestaat de bebouwing
uit bedrijfsgebouwen en een losstaande bedrijfswoning. De bedrijfsgebouwen zijn veel grootschaliger
dan het geval is bij de traditionele erven. Grote silo's, hallen en verharde terreinen voor opslag en
parkeren gaan mede het beeld in het buitengebied bepalen.
Naast boerderijen bevinden zich ook losse woningen, die niet gegroepeerd zijn op een erf, een landgoed
of een ander complex, komen verspreid over het hele buitengebied voor. Meestal staan ze aan een
weg. Het overgrote deel hiervan bestaat uit vrijstaande woningen. Slechts in enkele gevallen is er sprake
van een dubbele of rijtjeswoning. Er is sprake van een diversiteit aan bebouwingskarakteristieken (in het
algemeen samenhangend met het tijdperk waarin de betreffende woning tot stand kwam). Veel woningen
ste
stammen uit de eerste helft van de 20 eeuw.
5.8

Religieuze elementen

In Oude IJsselstreek bevinden zich diverse kerken en kloosters. Eén van de oudere kerken is de
e
Antoniuskapel in Sinderen. De kapel is waarschijnlijk in de 12 eeuw gesticht door de eigenaar van het
Huis Sinderen. Het was een bidkapel voor de bewoners van het kasteel en het landvolk van de
buurtschappen Sinderen en Groot-Breedenbroek. In de beginjaren was de bidkapel opgetrokken uit hout,
totdat hij in 1660 door storm werd verwoest. De kapel is in het jaar 1662 herbouwd, zoals te zien is op de
102
gevelsteen boven de deur.
e

103

In de 17 eeuw en waarschijnlijk al eerder vestigden zich enige Joodse families in Terborg. Een
e
georganiseerde Joodse gemeente ontstond waarschijnlijk al in de tweede helft van de 18 eeuw.
Aanvankelijk was deze verbonden met de Joodse gemeente Doetinchem. De eerste synagoge was vanaf
1808 gevestigd in een particulier huis. In 1840 kon een nieuwe synagoge in gebruik genomen kon worden.
Enkele jaren later werd Terborg een zelfstandige gemeente, los van Doetinchem. De synagoge werd in
1901 vervangen door een nieuw en groter gebouw aan de Silvoldseweg. Deze raakte in 1945 zwaar
104
beschadigd en is in 1967 gesloopt.
e

De vroegste gegevens over Joods leven in Gendringen dateren uit de eerste helft van de 17 eeuw (1618e
1620) en betreffen namen in kerkelijke akten. In de loop van de 18 eeuw vestigden zich meerdere Joodse
families in Gendringen. Toch bleef de gemeenschap klein en voor een groot gedeelte armlastig. Rond
1800 kwam men voor de godsdienstoefeningen bijeen in het huis van de voorzanger. In 1845 werd een
synagoge ingericht aan de Kromme Elleboog. Oorspronkelijk viel Gendringen onder de Joodse gemeente
van 's-Heerenberg, na 1840 werd het een zelfstandige bijkerk. In 1941 werd Joodse gemeente Gendringen
105
door de Centrale Commissie van het NIK officieel ontbonden.
Een overzicht van de kerken is opgenomen op themakaart Religieuze elementen (7).
Naast de kerken bevinden zich ook nog twee kloostergebouwen, beide gemeentelijk monument, in de
gemeente: ‘Huize St. Lidwina’ te Etten en ‘Het Klooster’ in Ulft. Verder waren diverse kloostergroepen
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actief binnen de gemeente.
opgenomen op de kaart.
•

•

•

•

•

106

Indien het niet om een kloostergebouw gaat, zijn de gebruikte panden niet

De congregatie Zusters van “De Voorzienigheid” is gesticht in 1852. In 1903 vestigden de zusters zich
in Huize St. Lidwina (Dorpsstraat 1, Etten) waar ze in 1986 uit vertrokken. Eind tachtiger jaren van de
ste
20 eeuw werden er appartementen in het klooster gebouwd en werd de aangebouwde
meisjesschool het verenigingsgebouw voor de plaatselijke harmonie. Beide gebouwen werden
geplaatst op de lijst van gemeentelijke monumenten.
e
Eind 19 eeuw vestigden zich de Arme Zusters van het Goddelijk Kind in Ulft. In 1900 bouwden ze er
een nieuw klooster naast de Petrus en Pauluskerk (van bouwmeester Pierre Cuijpers, afgebroken in
1958) aan de Hoofdstraat, nu FB Deurvorststraat 43. In 1968 vertrokken ze naar de Kempermanstraat 3
in Ulft, waar de laatste twee zusters in 1997 weer uit vertrokken. Het oude kloostergebouw werd
onder de naam Het Klooster een centrum voor sociaal-cultureel werk en is inmiddels een
gemeentelijk monument.
In 1807 stichtte de H. Maria Magdalena Postel de congregatie van de 'Christelijke Scholen en van
Barmhartigheid'. Postels opvolgster, de Zalige Placida Viël, stichtte te Heiligenstadt/Eichsfeld in 1862
de Duitse tak, die zich tot een zelfstandige congregatie ontwikkelde: de Schoolzusters van
Heiligenstadt of de Zusters van de H. Maria Magdalena Postel. In 1886 vestigden zij zich in
e
Nederland. In Gendringen vestigden zij zich eind 19 eeuw in een burgerwoning, waarna ze in 1928
een nieuw eenvoudig klooster bouwden naast de St. Martinuskerk. Het klooster kreeg de naam van
ste
de patrones Maria Magdalena Postel. In de zestiger jaren van de 20 eeuw werd aan het klooster,
dat zich toen toelegde op de bejaardenzorg, een nieuw bejaardencentrum gebouwd. Het
ste
oorspronkelijke kloostergebouw werd in de jaren ‘90 van de 20 eeuw afgebroken en vervangen
door een nieuwe vleugel van het zorgcentrum; de oude gevel werd daarin opgenomen. De laatste 4
zusters vertrokken toen naar een herenhuis aan de Anholtseweg 1 te Gendringen dat in 2009 weer
verlaten werd. Het enige dat rest is de naam Maria Magdalena Postel voor het zorgcentrum op de
plek van het vroegere klooster.
De Franciscanessen van Heythuysen is in 1835 gesticht. In 1862 vestigden zij zich aan de Kerkenstraat
3 te Silvolde en zijn in 1971 uit het pand vertrokken. Hun plaats werd ingenomen door de Clarissen
(van de orde gesticht in 1212 in het klooster van San Damiano in Italië). In 1981 vertrokken zij al weer
uit Silvolde. Het grote kloostercomplex werd afgebroken en vervangen door een nieuw zorgcomplex
onder de naam Kloosterhof. Het enig dat resteert is een stuk muur van de kloostertuin en de oude
Mariagrot (een zogenaamde lourdesgrot), enkele jaren geleden fraai gerestaureerd.
De Arme Dienstmaagden van Jezus Christus is gesticht in 1851 in Dernbach (Duitsland). Zij beginnen
in 1898 het ziekenhuis ‘St. Antonia’, dat zich in 1907 vestigt aan de Walstraat in Terborg. In 1959
wordt de zorg overgedragen aan het St. Jozefziekenhuis (Walstraat 26, Terborg) en de Zusters van
Sint Jozef (gesticht in 1878 in Amersfoort).
5.9

Historisch groen

In het kader van historisch groen vormen de landgoederen/buitenplaatsen een opvallend element in het
landschap. Op themakaart Defensie (4) zijn kastelen opgenomen, op themakaart Historisch groen (8) de
landgoederen en buitenplaatsen.
Gelderland kent meer dan honderd rijksbeschermde buitenplaatsen. Deze landgoederen zijn van
bijzondere cultuurhistorische waarde en worden beschermd onder de Monumentenwet. In de gemeente
Oude IJsselstreek gaat het om Huis Landfort (sinds 15-11-2002 beschermd) en Kasteel Wisch (sinds 08-052005 beschermd). Kasteel Wisch is ook een zogenaamd NSW-landgoed. De begrenzingen van de
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Gebaseerd op het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en informatie van de Commissie Cultuurhistorisch Erfgoed.
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beschermde buitenplaatsen zijn overgenomen van de kaart ‘Historisch landschap, historische stedenbouw
107
en archeologie’ van de provincie Gelderland.
De thans bestaande historische tuin- en parkaanleg in een late landschapsstijl rondom Huis Wisch
e
(rijksmonumentcomplex 511180), is aan het einde van de 19 eeuw ontstaan. De tuin- en parkaanleg wordt
e
in het zuidwesten begrensd door de 18 eeuwse IJsseldijk en grenst in het noorden aan het stadje Terborg
waarmee het een historische relatie heeft. In het oosten vormt de boszoom de grens. De oprijlaan vanuit
de stad Terborg naar de buitenplaats, de Laan van Wisch, die al op een kaart uit 1661 wordt weergegeven
liep in deze tijd evenals tegenwoordig, parallel aan de hoofdstraat van het stadje Terborg. Ook de korte
e
dwarslaan gelegen ten noorden van het huis Wisch bestond in deze tijd. In de 17 eeuw bestond de aanleg
uit boomgaarden ('bomgart') en nutstuinen ('garden') die door een gracht werden omgeven. Op een
tekening van Jan de Beijer uit 1743 wordt de thans nog bestaande waterallee ten zuiden van het huis,
weergegeven. Ten zuiden van het huis staat een zwarte walnoot die uit 1750 stamt. Aan het einde van de
e
19 eeuw, omstreeks 1879, werd de aanleg rondom het huis Wisch verlandschappelijkt en kreeg de aanleg
het thans nog bestaande karakter. Ten westen van het huis werd een slingervijver gegraven en de tuin
ten zuiden van het huis werd voorzien van gazons en borders, het bosrijke gebied tot de IJsseldijk werd
voorzien van slingerpaden. Ten noorden van het huis werd rond een ovaal gazon een oprijlaan aangelegd
en er werden een aantal ronde borders ingeplant. Het open weidegebied oost- en zuidwaarts gelegen van
het huis en de Laan van Wisch werd, iets later dan het terrein direct rondom het huis, met boomgroepen
en solitairen ingeplant zodat enkele zichtassen ontstonden en het gebied visueel bij Huis Wisch
getrokken werd. De randen van de zichtassen bestaan uit brede houtwallen met enigszins glooiende
zomen. De IJsseldijk werd voorzien van een wandeling en aan weerszijden beplant met beuken en eiken.
De noordoostzijde wordt vanaf deze tijd door de Paasberg begrensd. In het zuidoosten van de aanleg
werd omstreeks 1830 een eendenkooi aangelegd, die in 1995 werd hersteld. Ten oosten van het huis ligt
e
de moestuin die deels omringd wordt door een laat 19 eeuwse moestuinmuur waartegen een kas en
108
waarin twee koude bakken uit dezelfde periode liggen.
e

e

Het huis Wisch bevat enkele onderdelen uit de 15 eeuw (de ronde toren, is in de 17 eeuw verhoogd) en
e
e
stamt voor het overige uit de 16 (woongebouw aanpalend aan de toren) en 17 eeuw (hoofdgebouw uit
1648 en langgerekte dienstvleugel van omstreeks 1700). Opmerkelijk is de L-vormige plattegrond die het
huis zijn karakteristiek voorkomen geeft. In de Tweede Wereldoorlog werd het huis tijdens een
ste
bomaanval zwaar beschadigd. In de jaren '50 en '60 van de 20 eeuw werd het huis grotendeels
herbouwd en gerestaureerd onder leiding van architect E.A. Canneman. Het interieur van het huis werd
tijdens deze restauratie vrijwel geheel vernieuwd met behulp van oude, niet van oorsprong bij het huis
behorende onderdelen.
Landfort (rijksmonumentcomplex 512219) heeft een in structuur en deels in detail gaaf bewaarde
e
parkaanleg in landschapsstijl waartoe aan het eind van de 18 eeuw een eerste aanzet is gegeven met een
slingerbosje, het zogenaamde 'Schipbosch'. Rond 1823 heeft de architect J.T. Ubbing de aanleg in delen
verlandschappelijkt waarvan de meanderende waterloop en het parallel daaraan lopende slingerpad, die
het huis met het 'Schipbos' ten zuidwesten van het huis aan elkaar verbindt, resteert. Het Schipbos
bestaat uit een kleine bospartij met veel taxusaanplant en kronkelpaden. Dit bosje dankt zijn naam aan
een verhoging die thans vrijwel geheel is afgevlakt (bijschrift tekening Ubbing 1823 'aanhoogte welke als
een schip in 't water formeert'). Aan de zuidwest- en zuidoostzijde wordt de buitenplaats begrensd door
een pad met deels dubbele laanbeplanting. Deze aanleg is reeds op een tweede kaart van Ubbing (1825)
weergegeven. Het rechthoekige stramien van akkers en weilanden aan weerszijden van de oprijlaan met
een sterrenbos en een geometrisch deel met visvijver is in deze fase niet verlandschappelijkt. Kort na
e
deze aanleg is het park in de loop van de 19 eeuw door de tuinarchitect J.D. Zocher jr. in late
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www.gelderland.nl
Monumentenregister RCE.
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landschapsstijl gewijzigd, zoals thans nog aanwezig (de ontwerptekening is bewaard gebleven). In het
uitgevoerde ontwerp zijn de rechtlijnige landbouwgronden tot ovalen en ellipsvormen gecreëerd en
opgenomen in het parklandschap. De tuin- en parkaanleg is te onderscheiden in een parkdeel in de
directe omgeving van het huis gelegen binnen de singel met ten zuiden daarvan het parkbos en ten
westen daarvan akkers, weilanden en productiebossen. Deze laatste twee delen worden van elkaar
gescheiden middels een oprijlaan, die met een flauw verlopende bocht naar het huis leidt dat haaks op de
laan is georiënteerd. Vanaf de laan zijn open zichten in noordelijke en westelijke richting over de
weilanden met randbeplanting en boomgroepen (veel nieuwe aanplant), terwijl de zuid- en oostkant van
de laan een vrij gesloten beeld biedt van het parkbos. Vlakbij het huis, voor het reeds afgebroken
koetshuis annex paardenstal en tuinmanswoning, ligt een eenvoudige rechtlijnige aanleg rondom een
rechthoekige visvijver als restant van een formele aanleg. Hier was ook de moestuin gesitueerd
oorspronkelijk met een tuinmuur en kas (thans niet meer aanwezig). Het huis is gesitueerd op een eiland
waarvan de gracht in slingervorm vergraven is. Het terrein is ingericht met oude en exotische bomen
zoals Chinese vleugelnoot, moerascypres en links voor het huis een plataan (ca. 300 jaar). Vanaf de
toegangsbrug is het zicht op de voorgevel van het huis geconcentreerd wat bewerkstelligd wordt door de
coulissenwerking van de dichte randbeplanting. Links achter bosschages staat een duiventil verscholen,
die in de rondgaande wandeling langs de buitenzijde van de buitenplaats een markant element vormt.
Achter het huis ligt een gazon met enkele solitairen en centraal een grote boomgroep. Op oude foto's is
te zien dat op het gazon ronde bloembedden lagen. Dit deel heeft een open karakter door de zichtassen
die in noordoost- en zuidoostwaartse richting zijn uitgespaard. Terzijde van het huis staat een thans
(1999) in vervallen staat verkerend prieel waarvandaan men een mooi zicht op de aanleg heeft. Aan de
slingerende gracht lag een botenhuis. Vanaf de oostpunt van het eiland loopt het reeds genoemde
slingerpad naar het Schipbos, dat aan de westzijde wordt geflankeerd door een langwerpig weiland dat
zich vernauwt en verwijdt. Het grafeiland in de zuidwesthoek van de aanleg vormde oorspronkelijk het
middelpunt van een lobbenvormig padenstelsel, maar door het verdwijnen van paden is het eiland meer
op zichzelf komen te staan. Tevens is aan de noordzijde een nieuwe toegang over de oude IJssel
gerealiseerd, aansluitend op de weg Anholt en Gendringen.
Landfort wordt voor het eerst in 1434 onder de naam 'Lanckvoort' vermeld. In 1823 werd het huis, met
behoud van de oude kern, verbouwd in historiserende Duitse barokstijl en met twee kwartronde vleugels
uitgebreid door de plaatselijke architect J.T. Übbing uit Anholt. Door bombardementen in de Tweede
Wereldoorlog is het koetshuis afgebrand en het huis zwaar beschadigd. Tussen 1980 en 2006 is het
landgoed, inclusief het huis, gerestaureerd.
Het derde landgoed is landgoed Tandem. Het hoofdgebouw op landgoed Tandem bestaat uit een
traditioneel landhuis opgebouwd uit twee (hoge) verdiepingen met een zolder onder een schilddak met
blauwe pannen. In de basis is het landhuis traditioneel met een eenvoudig symmetrisch ingedeelde
voorgevel met verticaal gerichte raamopeningen. Achter het hoofdgebouw bevindt zich een aantal
langgerekte bijgebouwen.
Van de voormalige havezate De Lichtenberg is (een deel van) het voormalig lanenstelsel nog herkenbaar
in huidige wegen en waterlopen. Deze structuur is opgenomen op de kaart. Eveneens zijn de lanen van
Huis Wisch en Huis Landfort opgenomen, respectievelijk Laan van Wisch en Landfortseweg. De
waterpartijen staan op themakaart Afwateringsstructuur (1).
In 1858 vestigde de familie Van de Laar zich op landgoed Engbergen. Jacob Willem van de Laar werd in
109
1863 benoemd tot burgemeester van Gendringen. Het herenhuis was kort voor hun komst gebouwd.
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www.archieven.nl (0953 Familie Colenbrander en aanverwante families op boerderij Diekshuus te Gendringen, 1834-1992).
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In de gemeente Oude IJsselstreek bevinden zich diverse begraafplaatsen en kerkhoven. De voormalige
Israëlitische begraafplaats in de tuin van een grote vrijstaande villa aan de Silvoldseweg in Terborg is
beschermd als rijksmonument (515462, complex 515458). Het geheel is onderdeel van een complex van een
grote vrijstaande villa uit 1852 met koetshuis in een ruime tuin met enkele oude bomen, een prieel, een
paardenstaal annex kippenhok, een tuinmuur en een voormalige Israëlitische begraafplaats in de tuin. De
begraafplaats is gelegen op een hoger gelegen plateau ten noordwesten van de villa. Het plateau wordt
van de tuin afgescheiden door een wal. De exacte begrenzing van de begraafplaats is niet aan te geven
door het ontbreken van een oorspronkelijke omheining. Hoewel niet met zekerheid vast te stellen, gaat
de geschiedenis van de begraafplaats mogelijk terug tot tenminste 1723. Wanneer de landmeter Johann
Ludwig Eck in 1723 een opmeting maakt van de Wischse bezittingen en de percelen van een naam
voorziet, wordt het perceel waarop zich nu de begraafplaats bevindt, `Judenberg' genoemd. De benaming
`berg' duidt op de ligging van de begraafplaats op een stuifduin. Opmerkelijk is dat de begraafplaats ligt
op grondgebied dat nooit in eigendom is geweest bij de Joodse gemeenschap. De grafstenen dateren
e
merendeels uit de 19 eeuw. Op grond van de leesbare Nederlandse opschriften dateert op dit moment
het oudste graf uit 1864 en het jongste uit 1932. De stenen zijn deels vervaardigd in hardsteen, deels in
110
gecementeerde baksteen, één in zandsteen en er is één grafgedenkteken vervaardigd van gietijzer.
e

In het begin van de 18 eeuw vestigden zich enige Joodse families in Terborg. Een georganiseerde Joodse
e
gemeente ontstond waarschijnlijk al in de tweede helft van de 18 eeuw. De Joodse gemeente had drie
begraafplaatsen, naast de bovengenoemde ‘Jodenberg’, een in Varsseveld en twee in Terborg aan de
Silvoldseweg. In Heelweg (waarschijnlijk de bovengenoemde in Varsseveld) is de begraafplaats nog
aanwezig, de twee in Terborg zijn inmiddels verdwenen. De vroegste gegevens over Joods leven in
e
Gendringen dateren uit de eerste helft van de 17 eeuw (1618-1620) en betreffen namen in kerkelijke
e
akten. In de loop van de 18 eeuw vestigden zich meerdere Joodse families in Gendringen. Toch bleef de
gemeenschap klein en voor een groot gedeelte armlastig. Buiten de stad, aan de huidige Ulftseweg, was
vanaf rond 1840 een begraafplaats in gebruik. De oudste steen is van 1842. De laatste van 1938. Volgens
schatting zijn er ongeveer 100 personen begraven. Volgens overlevering was er voordien een
"joedddenkerkhof" in gebruik op een andere plaats (locatie onbekend, niet opgenomen op de kaart).
Opvallend is het relatief groot aantal gietijzeren "stenen", een in de Achterhoekse begraafplaatsen meer
111
voorkomend verschijnsel.
Naast de Israëlitische begraafplaatsen bevinden zich diverse algemene, hervormde en katholieke
begraafplaatsen in Oude IJsselstreek, waarvan een groot deel is beschermd als gemeentelijk monument.
Op landgoed Landfort ligt een zogenaamd grafeiland, in navolging van het ‘graf’ van Jean Jacques
e
e
112
Rousseau in Ermenonville, werden in de 18 en 19 eeuw grafeilanden in heel Europa aangelegd.
Zie voor een overzicht van opgenomen begraafplaatsen/kerkhoven themakaart Historisch groen (8).
Overige ‘groen’ elementen zijn boomgaarden, rabattenbossen, geriefhoutbosjes en houtwallen en –
singels. Boomgaarden bevonden zich voornamelijk op de hogere oeverwallen en stroomruggen. Evenals
de houtwallen en –singels. Deze werden geplant om de akkers (kampen of eenmansessen) af te schermen
tegen vee en wild. Elzensingels en meidoornhagen kwamen voornamelijk voor in de laagste delen en
vormden de kavelgrenzen. Deze zijn echter door ruilverkaveling grotendeels verdwenen. Rabattenbossen
kwamen ook voor in de natte gebieden, deze zijn echter veelal verdroogd. Over deze elementen is echter
geen informatie voorhanden op basis van de gebruikte bronnen en zijn daarom nu niet opgenomen op de
kaart.
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6

Beoordelingskader

Middels de in dit rapport opgenomen inventarisatie geeft de cultuurhistorische waardenkaart de
zogenaamde cultuurhistorische hoofdstructuur van de gemeente weer, oftewel de cultuurhistorische
identiteit van de gemeente. Via de opzet van de kaart kan in een volgend stadium direct een koppeling
tussen de inventarisatie en de waardering (op basis van een beoordelingskader) worden gelegd. Een
probleem bij het opstellen van cultuurhistorische waardenkaarten is op dit moment nog dat van een
algemeen geaccepteerd beoordelingskader - in tegenstelling tot het waarderen van archeologische
vindplaatsen en rijks- en gemeentelijke monumenten – nog geen sprake is. In dit hoofdstuk wordt een
113
voorstel voor zo’n beoordelingskader gedaan.
Het is van belang dat bij de waardering van de cultuurhistorische objecten een transparante
waarderingsmethode wordt gevolgd. Hieronder wordt een voorstel gedaan voor een mogelijk
beoordelingskader voor de bovengrondse cultuurhistorische objecten (zijnde geen bouwkundige
114
objecten), gebaseerd op de Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA.
Beoordelingscriteria:
• Herkenbaarheid (beleefde kwaliteit): in hoeverre is het element herkenbaar in het landschap.
• Herinneringswaarde (beleefde kwaliteit): in hoeverre herinnert het object aan een specifieke
gebeurtenis kenmerkend voor de gemeente Oude IJsselstreek.
• Gaafheid (fysieke kwaliteit): in hoeverre is het element verstoord (door bijv. ruilverkaveling).
• Zeldzaamheid (inhoudelijke kwaliteit): hoe zeldzaam is het element lokaal (op gemeentelijk
niveau) of (inter)nationaal.
• Samenhangendheid (inhoudelijke kwaliteit): in welke mate vormen de elementen een onderdeel
van een grotere eenheid.
• Representativiteit (inhoudelijke kwaliteit): in hoeverre is het object representatief voor de
ontwikkeling en identiteit van de gemeente Oude IJsselstreek.
Bovenstaand voorstel zou met behulp van een scoretabel en mogelijk een weging verder kunnen worden
uitgewerkt tot een definitief beoordelingskader. Vervolgens zouden de geïnventariseerde objecten op
basis van het vastgestelde beoordelingskader kunnen worden gewaardeerd.

113
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Echter de invulling en toepassing van dit kader op de individuele objecten valt buiten dit project.
Witteveen + Bos 2008.
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7

Technische toelichting kaarten

De CHW, inclusief de achterliggende catalogus zijn als GIS-bestanden apart geleverd op een CD-ROM.
Hieronder volgt een toelichting op deze GIS-bestanden. De GIS-bestanden zijn als feature classes, per
object geordend naar thema, opgenomen in een geodatabase. Deze zijn per (thema)kaart voorzien van
layerfiles (die de opmaak van de kaarten bevatten) en per feature class voorzien van metadata (xmlbestanden). Verder zijn domains in de database opgenomen, dit zijn zogenaamde keuzelijsten die aan de
feature classes kunnen worden gekoppeld (zie tabel 2). De uittreksels uit de gemeentelijke en
rijksmonumenten bestanden zijn geleverd in het formaat en vorm (velden) zoals deze door de
bronhouders zijn aangeleverd (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Oude IJsselstreek).
Voor de overige objecten en elementen zijn een aantal velden met basisinformatie ingevuld. De
inrichting van de tabellen kent een vaste structuur met velden die de belangrijkste basisinformatie
bevatten, zodat aanvullingen en mutaties in een later stadium makkelijk digitaal verwerkt kunnen
worden. Per object kan bijvoorbeeld gemakkelijk (in een later stadium) worden toegevoegd:
- compacte aanvullende beschrijvende informatie;
- de waardering per object;
- foto’s of situatiekaartjes.
De velden die per object zijn opgenomen zijn met hun kernmerken weergegeven in onderstaande tabel.
VELD
NAAM
ELEMENT
THEMA
PERIODE
ONTSTAAN
ZICHTBAARHEID

OMSCHRIJVING
Naam van het object
Type element
Thema waaronder het object valt
De periode in welke het object is
aangelegd/ontstaan
De zichtbaarheid van het object

TYPE
Vrij veld
Keuzelijst domain_ELEMENT
Keuzelijst domain_THEMA
Keuzelijst domain_PERIODE
Keuzelijst
domain_ZICHTBAARHEID
Keuzelijst domain_STATUS

Indien het object een beschermde status heeft of
een bekende waardering
Bron van het geïnventariseerde object
Keuzelijst domain_BRON
BRON
Bron van de geometrie van het geïnventariseerde
Keuzelijst domain_BRONGEO
BRONGEO
object
ID-nummer/code van het object in het bronbestand Vrij veld
VERWIJZING
(bijvoorbeeld het rijksmonumentnummer)
Uniek id-nummer
OIJ001…OIJ999
CHID
Tabel 2: Velden van de geïnventariseerde objecten (geen rijks- en gemeentelijke monumenten).
STATUS

Enkele voetnoten bij bovenstaande tabel:
• Bij verwijzing naar een rijksmonument, onderdeel van een complex, is het complexnummer
weergegeven;
• Bij boerderijen is het hoofdadres/gebouw ingetekend op basis van de GBKN;
• De periode aanduiding bij (oorlogs)monumenten zijn niet van het monument zelf maar van de
gebeurtenis waar ze naar verwijzen (meestal WOII);
• Namen bij historische wegen zijn huidige namen;
• De wegen zijn ingetekend op basis van de huidige route van de weg, ook indien deze iets afwijkt van
het historische tracé (voornamelijk bij kruispunten en rotondes en soms bochten);
• Doorgaande interlokale wegen <1850 zijn ingetekend op basis van bonnebladen (rode wegen);
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

De geïnventariseerde objecten zijn op een schaal van circa 1:10.000 opgenomen in GIS-bestanden.
Zoveel mogelijk gebaseerd op de GBKN of TOP10NL. Dit is echter grotendeels afhankelijk van de
bronbestanden waardoor in sommige gevallen mogelijk van deze schaal is afgeweken;
De grenspalen 706 t/m 729 zijn inclusief de zogenaamde ‘hulppalen’;
Indien een object geen naam heeft of de naam is onbekend is bij Naam ‘geen/onbekend’ ingevuld;
Bij gebouwde objecten (boerderijen, molens, religieuze gebouwen en bijzondere gebouwen) is het
adres, indien bekend, in de database opgenomen;
Datum, onbekend indien geen datum uit bron;
Jaartallen kerken (indien geen rijksmonument) veelal uit Reliwiki;
Jaartallen molens (indien geen rijksmonument) veelal uit de molendatabase;
Bij de landweren is ook een mogelijke landweertracé opgenomen (uitzondering);
Wisch en Landfort staan op zowel defensie (kasteel) als groen (landgoed/landhuis).
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8

Aanbevelingen en vervolgstappen

Uiteindelijk kan de cultuurhistorische waardenkaart worden vertaald naar beleid, bijvoorbeeld in de
vorm van een cultuurhistorische beleidskaart. Deze vertaling kan op basis van de totale waardenkaart (de
integrale aanpak), maar ook op specifieke thema’s (de thematische aanpak). Bij een thematische aanpak
worden aan de verschillende thema’s verschillende doelstellingen gekoppeld. Bij een integrale aanpak
wordt ongeacht het thema, aan iedere categorie (bijvoorbeeld hoge waarde, middelhoge waarde en lage
waarde) een maatregel gekoppeld.
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Actueel Hoogtebestand Nederland: www.ahn.nl.
Atlas Leefomgeving: www.atlasleefomgeving.nl.
Cultuurhistorisch beheer: www.chbeheer.nl.
De grenspalen van Nederland: www.grenspalen.nl.
DRU Cultuurfabriek: www.drucultuurfabriek.nl.
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers: www.ecal.nu.
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven: www.erfgoedkloosterleven.nl.
Gemeente Oude IJsselstreek: www.oude-ijsselstreek.nl.
Grenspalen: www.grenspalen.com.
HDC Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), Vrije
Universiteit Amsterdam: www.hdc.vu.nl.
Het Stenen archief: www.stenenarchief.org.
Huis Landfort: www.landfort.nl.
Joods Historisch museum: www.jhm.nl.
Kastelen in Nederland: www.kasteleninnederland.nl.
KennisInfrastructuur Cultuurhistorie (KiCH): www.kich.nl.
Lovink 100 years: www.lovink100years.com.
Molendatabase: www.molendatabase.org.
Nationaal Comité 4 en 5 mei: 4en5mei.nl.
Nationale UNESCO Commissie: www.unesco.nl.
Nederlandse Bruggen Stichting (NBS): www.bruggenstichting.nl.
Nederlandse Middeleeuwse Kastelen: www.kasteleninnederland.nl.
Online Begraafplsaatsen 3.0: www.online-begraafplaatsen.nl.
Oorlogsmusea.nl: www.oorlogsmusea.nl.
Provincie Gelderland: www.gelderland.nl
Reliwiki: Reliwiki.nl.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE): www.cultureelerfgoed.nl.
Rijksmonumenten.nl Alle rijksmonumenten van Nederland: www.rijksmonumenten.nl
Servicenet Nationale Landschappen: www.nationalelandschappen.nl.
Sinderens Belang: www.sinderen.com.
TUDelft Beeldbank: http://repository.tudelft.nl.
TUiN database: http://library.wur.nl/WebQuery/tuin.
Waterschap Rijn en IJssel: www.wrij.nl.
Wederopbouwdatabank: www.wederopbouwdatabank.nl.

Archiefbescheiden
ERFGOED CENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS (ECAL):

SARA 0167 = Gemeentebestuur Gendringen, 1811-1940
SARA 0170 = Gemeentebestuur Netterden, 1811-1821
SARA 0519 = Gemeentebestuur Gendringen, bouwvergunningen, 1945-1990
SARA 0539 = Plaatselijk bestuur Wisch, 1419-1817
SARA 0565 = Gemeentebestuur Wisch, 1818-1920
SARA 0837 = Plaatselijk bestuur Gendringen, 1657-1808
SARA 0890 = Gemeentebestuur Gendringen, bouwvergunningen, 1910-1944
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SARA 1053 = Gemeentebestuur Wisch, 1922-2004
SARA 1303 = Gemeentebestuur Gendringen, 1990-2004
SARA 1304 = Gemeentebestuur Gendringen, 1940-1989
GELDERS ARCHIEF (GA):

0012-K294 = [Het slot Schuilenburg onder de bannerij Wisch, [ca. 1548-1549]
0124-AKV181 = [Terborg en het kasteel Wisch], 28 augustus 1666
0894-1366 = De hoge heerlijkheyt en haevesate Ligtenberg (¼), 1716
GMJ 00039 = Kasteel Schuilenburg bij Silvolde, 1894

Historische kaarten
•
•
•

Grote historische topografische atlas Gelderland 1890-1917, schaal 1: 25.000.
Historische topografische atlas Achterhoek Liemers Rijk van Nijmegen 1843-1845, schaal 1: 25.000.
Kadastrale minuten 1811-32.
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Themakaarten
Themakaart 1: Afwateringsstructuur
Themakaart 2: Verkeer en transport
Themakaart 3a: Ontginningsstructuur – verkavelingspatroon
Themakaart 3b: Ontginningsstructuur – historisch geografische eenheden
Themakaart 4: Defensie
Themakaart 5: Industrie en nijverheid
Themakaart 6: Nederzettingen- en bebouwingsstructuur
Themakaart 7: Religieuze elementen
Themakaart 8: Historisch groen

Cultuurhistorische waardenkaart
Kaart 1: Cultuurhistorisch waardevaste bovengrondse objecten
Kaart 2: Cultuurhistorisch waardevolle bovengrondse objecten (Cultuurhistorische waardenkaart)

Catalogi
Catalogus 1a: Rijksmonumenten in de gemeente Oude IJsselstreek, objecten
Catalogus 1b: Rijksmonumenten in de gemeente Oude IJsselstreek, complexen
Catalogus 2: Gemeentelijke monumenten (2009)
Catalogus 3: Cultuurhistorisch waardevolle objecten
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Oude IJsselstreek - Rijksmonumenten (objecten)

(Bron: RCE)

Oude IJsselstreek - Rijksmonumenten (objecten), actualiteit 7 februari 2014 (ODB versie 10.2.11)
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

16062
Adres:

Bij Anholtseweg 55 te Gendringen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Voorwerpen op pleinen ed.; Erfscheiding;

X:

223775

Naam:

Y:

431394

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Niet ver van de grens staande gepleisterde, met frontons en bekronende ballen afgedekte hekpijlers van het verdwenen landhuis "De Wildt"
(XVIII).
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

16063

X:

223188

Naam:

Y:

431984

Gemeente:

Adres:

Grotestraat 28 te Gendringen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerk en kerkonderdeel; Kerk

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Ned.Herv.Kerk (St. Maarten). Uit de 15e eeuw daterende toren, welke tijdens de bouw van de tegenwoordige kerk in dezelfde trant werd
verbouwd. Hoge naaldspits. Eenklaviers orgel, in 1841 gemaakt door J.D. Nolting. In 1965 gerestaureerd door Flentrop Orgelbouw.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

16065

X:

223006

Naam:

De Wezenthorst

Y:

433023

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Wesenthorstlaan 1 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Kasteel, buitenplaats;

Toelichting: Redengevende Omschrijving: De Wezenthorst. Huis op rechthoekige plattegrond met zadeldak tussen puntgevels. Het uitwendige geheel gepleisterde huis heeft een
kelder met ribloze kruisgewelven en dateert waarschijnlijk uit XVI A.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

16066

X:

224255

Naam:

Y:

430377

Gemeente:

Adres:

N.v.t. te Gendringen Kasteelterrein vm. Slot Swanenburg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Kasteel, buitenplaats;

Oude IJsselstreek
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Toelichting: Redengevende Omschrijving: Kasteelterrein van het v.m. Slot Swanenburg met de laat-middeleeuwse ronde toren van de voorburcht. Tussen Gendringen en Megchelen
op de linkeroever van de Oude IJssel.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

16067

X:

228425

Naam:

Y:

434726

Gemeente:

Adres:

Bij Molenweg 23 te Breedenbroek

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie- en poldermolen; Molen

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Ronde bakstenen bovenkruier op belt (1882).
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

16068

X:

220615

Naam:

Y:

436837

Gemeente:

Adres:

Dorpsstraat 23 te Etten

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerk en kerkonderdeel; Kerk

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Ned.Herv.Kerk (St. Maarten). Met kruisribgewelven overkluisde, eenbeukige dorpskerk met iets smaller, langwerpig en driezijdig gesloten
koor (XV) en romaanse tufstenen toren met gotische klokkengeleding. Restauratie na oorlogsschade 1948-'56.
Inventaris: eikehouten preekstoel (1628). Sacramentshuisje van trachiet en tuf in het koor. In neobarokke kas een eenklaviers orgel, in 1843 gemaakt door C.F.A. Naber.
Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan een van een anonieme gieter, 1393?, diam. 98 cm. en een van een anonieme gieter, 1403, diam. 103 cm.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

16069

X:

220316

Naam:

Y:

436834

Gemeente:

Adres:

Oldenhove 5 te Etten

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie- en poldermolen; Molen

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Korenmolen. Gemetselde ronde bovenkruier (ca. 1860) op belt.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

16070
Adres:

X:

222638

Naam:

Y:

435974

Gemeente:

Oude IJsselstreek

N.v.t. te Etten Muurfragment vm. Slot Schuylenburch

Pagina 2 van 27

Oude IJsselstreek - Rijksmonumenten (objecten), actualiteit 7 februari 2014 (ODB versie 10.2.11)
Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Kasteel, buitenplaats;

Toelichting: Redengevende Omschrijving: MUURFRAGMENT v.m. Slot Schuylenburch. Emplacement met muurfragment, laat-middeleeuws.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

16071

X:

224400

Naam:

Y:

428095

Gemeente:

Adres:

Koninginneweg 2 te Megchelen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerk en kerkonderdeel; Kerk

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Ned.Herv.Kerk. Gepleisterd zaalkerkje (XVII) met oudere (?) toren en driezijdige sluiting. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan
een van J.R. Voigt, 1787, diam. 61 cm. en een moderne klok. Eenklaviers orgel, ca. 1870 gemaakt door Eckert met gebruikmaking van ouder pijpwerk.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

16072

X:

218784

Naam:

Y:

430168

Gemeente:

Adres:

Walburgisplein 1 te Netterden

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerk en kerkonderdeel; Kerk

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: R.K.Kerk (St. Walburgis). In oorsprong 15e eeuwse eenbeukige kerk met toren, door Dr P.J.H.Cuypers in een pseudobasiliek veranderd,
waarbij ook de toren geheel gewijzigd werd.
Bakstenen kruisribgewelven. Inventaris: laat-gotische altaarretabel met gesneden Pieta en latere, beschilderde vleugels. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten,
nr.183.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

16073

X:

218731

Naam:

Y:

430206

Gemeente:

Adres:

Walburgisplein 4 te Netterden

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerkelijke dienstwoning;

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Pastorie. Ten. N.W. van de kerk de R.K. pastorie, deftig herenhuis (XIXb) met gewijzigde kroonlijst, modern schilddak en nog de
oorspronkelijke Empireramen.
Monumentnummer

16074

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

X:

223825

Naam:

Y:

434282

Gemeente:

Oude IJsselstreek
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Adres:

Bij Stokhorsterweg 8 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Kasteel, buitenplaats;

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Van het kasteel te Ulft is slechts een heuvel overgebleven, waarin de funderingen van het slot bewaard zijn. In een 19e eeuws huis op de
heuvel een steen met alliantiewapen (XVI B).
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

16075

X:

221866

Naam:

Y:

433814

Gemeente:

Adres:

Bij Hoofdstraat 47 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie- en poldermolen; Molen

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Ronde bakstenen bovenkruier (1850), zeer vervallen.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

39085

X:

223338

Naam:

Y:

436222

Gemeente:

Adres:

Tegenover Kerkenstraat 6 te Silvolde

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerk en kerkonderdeel; Kerk

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: NED. HERV. KERK (St. Mauritius). Eenbeukige zaalkerk met 3/8 gesloten koor en zware toren met hoge spits, die een koepeltje draagt. Het
schip, dat onoverwelfd is, dateert uit de romaanse periode; de toren is vroeggotisch en het koor waarschijnlijk XV. Uitwendig zijn kerk en toren gepleisterd. Het koor
heeft een rococoplafond. Inventaris: preekstoel (XVIId) met Lod. XV-achterschot en lezenaar (1751). Twee herenbanken (XVII). Klokkenstoel met gelui van twee klokken,
waarvan één van M. en J. Fremy, 1641 , diam. 112 cm. en één van P. van Trier en R. Peckel, 1671, diam 99,6 cm. Mechanisch slingeruurwerk van Van Bergen. Eenklaviers
orgel, in 1855 gemaakt door C.F.A. Naber. Na ingrijpende verbouwingen in 1974 gereconstrueerd door Flentrop Orgelbouw. Klokkenstoel met gelui van drie klokken,
waarvan twee van M. en J. Fremy, 1641, respectievelijk diam. 112 cm. en 100 cm. en een van P. van Trier en R. Peckel, 1671, diam. 99,6 cm. Mechanisch torenuurwerk.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

39086

X:

224248

Naam:

Y:

436290

Gemeente:

Adres:

Molenberg 4 te Silvolde

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie- en poldermolen; Molen

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Molen. Ronde bakstenen bovenkruier op belt (XIX ?).
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Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

39087

X:

227878

Naam:

Y:

435227

Gemeente:

Adres:

Bij Kapelweg 38 te Sinderen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Tuin, park en plantsoen; Historische aanleg

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: In de nabijheid van de kapel restanten van een oude kasteelaanleg, waarvan de oprijlanen zijn overgebleven.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

39088

X:

228096

Naam:

Y:

435502

Gemeente:

Adres:

Kapelweg 38 te Sinderen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerk en kerkonderdeel; Kerk

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Ned. Herv. Kerk. Witgepleisterd zaalkerkje met driezijdige sluiting, spitsboogvensters en op het dak een kleine dakruiter. Het kerkje is
gedateerd op een steen boven de ingang 1662. Klokkenstoel met klok van een anonieme gieter, 1549, diam. 36 cm.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

39091

X:

221622

Naam:

Y:

437150

Gemeente:

Adres:

Hoofdstraat 91 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerk en kerkonderdeel; Kerk

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Ned. Herv. Kerk (ST. Joris en Barbara). Eenbeukige kerk, waarvan het koor, dat 3/8 gesloten is, laatgotisch is en een plafond uit XVIII heeft.
De toren werd gebouwd in 1746 door G. Ravenschot, heeft twee zandstenen ingangspoorten en wordt bekroond door een klokvormige spits met topkoepeltje. Het schip
dateert uit 1844. Inventaris: drie koperen kronen (XVII) en twee wandarmen (XVII); vier zerken (XVII) in het koor. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1847 gemaakt
door C.F.A. Naber. Mechanisch torenuurwerk met inscriptie: VB.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

39092

X:

229204

Naam:

Y:

440272

Gemeente:

Adres:

Hiddinkdijk 4 te Varsseveld

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie- en poldermolen; Molen

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Molen "De Engel". Eenvoudige stellingmolen.
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Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

39093

X:

228991

Naam:

Y:

440003

Gemeente:

Adres:

Kerkplein 1 te Varsseveld

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerk en kerkonderdeel; Kerk

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Ned. Herv. Kerk. Laat-gotische pseudobasiliek (XV B?) met eenbeukige, 3/8 gesloten koor en zware toren, in oorsprong XIII, herbouwd na een
instorting in 1723. De gewelven zijn verdwenen. Inventaris: Twee koperen kronen (XVII en 1836); kansellezenaar 1751. Orgel met Hoofdwerk, Bovenwerk en vrij Pedaal, in
1860 gemaakt door H. Knipscheer. In 1980 gerestaureerd door S.F. Blank. Klokkenstoel met gelui van drie klokken, waarvan een van W. Vollmering en Zoon, 1828, diam.
127,9 cm. en twee moderne klokken. In de spits klok van C. Fremy, 1695, diam. 29,1 cm. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk J. van Alen, 1749, Elten, met inscriptie:
JAN VAN ALEN ME FECIT 12 MERT 1749 ELTEN, later voorzien van electrische aandrijving.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

39094
Adres:

Leemscherweg 24 te Varsseveld

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Boerderij;

X:

229562

Naam:

Y:

440076

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Gave Saksische hoeve (ca. 1800 ?) met achterbaander, ten N. O. van Varsseveld. In de voorgevel schuifraam uit XIX A, Grote keuken met
tegelschouw en betimmering met bedsteden uit de bouwtijd. Kelderkamer met stookplaats.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

46148
Adres:

N.v.t. te Terborg Slotheuvel, Slotheuvelweg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Archeologie; Archeologie;

X:

218955

Naam:

Y:

438434

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Terrein waarin overblijfselen van het kasteel Wisch. Datering: Middeleeuwen.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

515474

X:

223415

Naam:

H. Mauritius

Y:

436271

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Prins Bernhardstraat 4 te Silvolde

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerk en kerkonderdeel; Kerk Rooms-katholieke kerk
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Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
Rooms-Katholieke KERK, gewijd aan de H. Mauritius, enigszins verhoogd gelegen op de hoek van de Prins Bernhardstraat en de Ulftseweg te Silvolde. De kerk is in 1931
gebouwd op de plaats van een zogenaamde Waterstaatskerk. Laatsgenoemde kerk (volgens Von der Dunk overigens gewijd aan St. Jacobus en Philippus) dateerde uit 18361838 en was gebouwd naar een ontwerp van opzichter H. Bauer. Het ontwerp voor de nieuwe kerk kwam van de architect Joh.H. Sluijmer in een stijl die invloeden
vertoont van het baksteenexpressionisme. Aannemers waren J.A. en G.W. van der Kemp te Silvolde.
Aan (de onderdelen van) het interieur hebben meegewerkt Jacob Maris, Hans Mengelberg, Willem Mengelberg (1897-1969), Alex Asperslagh (1901-1984), Jan Eloy en Leo
Brom.
In 1979 is het priesterkoor vergroot naar ontwerp van de architect J.H. Sluijmer, zoon van de ontwerper van de kerk. Daarna is ca. 1990 de vloer in stijl met bijpassende
tegels hersteld.
Opmerkelijk en belangrijk element in het interieur is de helft van een Marianum uit het derde kwart van de 15de eeuw van de houtsnijder meester Arnt - de `meester van
Varsseveld'- , werkzaam van 1474 tot 1484 te Kalkar en daarna tot aan zijn dood in 1492 te Zutphen. De andere helft bevindt zich in het Augusta-hospitaal te Anholt. Het
beeld, overigens pas gesplitst in 1856, draagt vanouds de naam `de bedrukte Moeder Gods van Varsseveld', naar de plaats waar het vóór de Reformatie gehangen zou
hebben en naar het treurig gezicht dat het beeld opzette bij het transport van Varsseveld naar Anholt. De kerk ontleent aan het beeld de status van bedevaartoord.
Het in 1948 aangebrachte orgel op het orgelbalkon valt buiten de bescherming.

Omschrijving
De in noors verband gemetselde bakstenen kerk is opgetrokken op samengestelde plattegrond. De kerk is van het type basiliek, waarin een aanleg voor een kruibasiliek is
te herkennen: de kerk heeft lage zijbeuken, die voor het koor aan beide zijden overgaan in twee korte, lage dwarsbeuken van ongelijke lengte. Schip en dwarsbeuken
hebben zadeldaken. Het zadeldak van het schip gaat ter hoogte van het koor over in een overhoeks geplaatst, verhoogd pyramidedak, waarop links en rechts korte
zadeldaken aansluiten.
De muren zijn gemetseld in gele baksteen boven een rode plint met accenten in zandsteen. De daken zijn voorzien van een voeting en zijn gedekt met leien in
maasdekking en hebben betonnen bakgoten. Onder de goten is het metselwerk voorzien van licht uitstekende koppen. Langs de topgevels heeft het metselwerk staande
vlechtingen.
De nagenoeg symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL wordt gedomineerd door een hoge vierkante toren met naaldspits. De zijden van de toren zijn bovenaan voorzien van
galmgaten en een klok met vergulde cijfers en wijzers. In de toren hangen drie grote klokken en een angelusklokje uit 1948, allen niet onder de bescherming vallend,
gegoten door NV Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel. De toren wordt geflankeerd door twee lagere torens. Voor de toren bevindt zich een groot portaal met zadeldak en
spitsboogvormig portiek. Het portaal wordt gedomineerd door een beeld van de martelaar St. Mauritius, in 1931 vervaardigd uit savonnière superieur door Hans
Mengelberg. De sokkel bevat de initialen A.B.T.B., die verwijzen naar de schenker, de Aartsdiocesane Boeren- en Tuinders Bond. Tegen de voorgevels van de zijbeuken
bevinden zich diverse uitbouwen, waaronder een halfronde tegen de linker zijbeuk.
De LINKER ZIJGEVEL wordt door steunberen in vier vakken verdeeld. Elk vak heeft lancetvensters bezet met meerkleurig glas-in-lood in de zij- of dwarsbeuken en het
schip. De dwarsbeuken hebben uitgebouwde biechtstoelen met licht geknikte gevels. Langs de zijgevel loopt een lage tuinmuur.
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De ACHTERGEVEL wordt ter plaatse van het koor gesloten met een apsis, ter plaatse van de zijbeuken met een apsidiool. De apsis wordt geflankeerd door twee smalle
vierkante torentjes met bovenin smalle galmgaten. De linker apsidiool gaat gedeeltelijk schuil achter uitbouwen, waaronder een rechthoekige uitbouw met schilddak
waarin zich de sacristie bevindt. Sacristie en apsis hebben lancetvensters bezet met meerkleurig glas-in-lood.
De RECHTER ZIJGEVEL is nagenoeg identiek aan de linker zijgevel.
Het INTERIEUR is uitgevoerd in schoon metselwerk. Als decoratie is tot aan de onderkant van de vensters een pseudo-lambrizering aangebracht, die bestaat uit
versieringen van rode baksteen in het gele metselwerk. De versieringen verschillen per muurdeel. In het koor staat het hoofdaltaar uit 1931 van de Utrechtse kunstenaar
Hans Mengelberg. Het is uitgevoerd in zandsteen en Levanto-marmer met vergulde onderdelen van gepatineerd Rose-nobel goud. De opbouw van het altaar stelt de
Calvarieberg voor, met Christus aan het kruis. De beelden van Christus, Maria en Johannes zijn uitgevoerd in verguld lindehout. Voor het altaar liggen treden van
hardsteen. Voor het altaar hangt een Godslamp uit 1931 van de Utrechtse kunstenaars Jan Eloy en Leo Brom. Het koor bevat vijf gebrandschilderde ramen van de
Utrechtse kunstenaar Willem Mengelberg. Links op het koor staat een, in 1980 aangekocht, niet onder de bescherming vallend, orgel uit 1901 van E. Leichel en Zonen te
Arnhem. Dit orgel is afkomstig uit Laag-Keppel. Rechts op het koor hangt een eiken preekstoel afkomstig uit de oude kerk. De preekstoel dateert uit 1857 en is vervaardigd
door het Roermondse atelier Cuypers en Stoltzenberg.
Ten noorden van het koor bevindt zich een Mariakapel met altaar uit 1931 van Hans Mengelberg. Het altaar is uitgevoerd in zandsteen, vert de Sibérie en petit granit
polis. Boven het altaar hangt de helft van een Marianum uit het derde kwart van de 15de eeuw van de houtsnijder meester Arnt. Voor het altaar staat een bid-biechtstoel
uit 1892 van de Arnhemse kunstenaar Van Leeuwen, geschonken door de pensionaires van het gesticht `St. Clara'. Ten zuiden van het koor bevindt zich een Jozefkapel
met altaar uit 1953 van de Haagse kunstenaar Alex Asperslagh. Het is uitgevoerd in travertin en vaurion op een basis van petit granit. De onderdelen zij versierd met
gebrandschilderde marmorite-tegels en gebrandschilderd melkglas. Het altaar is ontworpen rondom een uit 1931 daterend Jozefbeeld van Hans Mengelberg. Links naast
het altaar staat een Christusbeeld uit 1931 eveneens van Hans Mengelberg. Beide beelden zijn uitgevoerd in Kahn de Quilli superieur.
Voor beide altaren staat een verplaatste communiebank uit 1935 van Hans Mengelberg. De banken zijn vervaardigd uit diverse soorten marmer en natuursteen en voorzien
van verguld siersmeedwerk en handgedreven koperen sierplaten.
Voor het Jozefaltaar staat een doopvont van travertin met een koperen deksel uit 1931 van Jan Eloy en Leo Brom.
Het orgelbalkon bevat een groot orgel uit 1948 van de firma B. Pels & Zoon uit Alkmaar, dat buiten de bescherming valt.
De pilaren bevatten hardstenen beelden, drie uit 1957, een uit 1958, een uit 1959 en een uit 1961, van de beeldhouwer Jacob Maris.
De kruiswegstatie dateert uit 1870 en is vervaardigd in olieverf op eiken paneel door de schilder Martinus C. Schenk (1833-1911) uit Amsterdam.
De vloer van de kerk is belegd met rode, gele, bruine en lichtblauwe tegels in verscheidene patronen. De houten kerkbanken hebben in de zijkanten gesneden nummers.
Achterin het schip is recent een vergaderruimte aangebracht, binnen de bestaande structuur van kerk en kolommen. De tegelvloer is gehandhaafd, de banken zijn hier
verwijderd. Het geheel is reversibel aangebracht.

Waardering
Rooms-Katholieke kerk uit 1931 van de architect Joh.H. Sluijmer.
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- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een kerk met ornamentiek beïnvloed door het baksteenexpressionisme. Het pand valt op
door hoogwaardige esthetische kwaliteiten, zoals het geavanceerde materiaalgebruik en de rijke ornamentiek. Karakteristiek zijn onder meer de onderdelen in het interieur.
- Van stedebouwkundige waarde door de prominente, verhoogde situering op de hoek van de Prins Bernhardstraat en de Ulftseweg te Silvolde.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de functie en verschijningsvorm, welke verbonden is met een religieuze en algemene ontwikkeling van Silvolde. De kerk vormt
nog een intact en functioneel onderdeel uit deze ontwikkeling. Tevens van waarde als bedevaartoord vanwege de in de kerk aanwezige helft van een Marianum.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

515475

X:

222538

Naam:

Zonnehof

Y:

437626

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Voorbroek 1 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Woningen en woningbcomplx; Woonhuis; Woonhuis

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
Vrijstaande VILLA met bijbehorende GARAGE gelegen in een tuin met enkele bomen van ruim een eeuw oud, aan de westzijde van de Voorbroek, even buiten de
bebouwde kom van Terborg. Het pand is in 1928 gebouwd naar ontwerp van de Terborgse architect R.W.J. van Wezel in een stijl beïnvloed door de Amsterdamse School.
Opdrachtgever was H.A.Z. van Ditzhuyzen.

Omschrijving
Het in Vlaams verband gemetselde, bakstenen gebouw is opgetrokken op samengestelde plattegrond en telt één bouwlaag onder een met riet gedekt samengesteld dak
met gebogen dakvlakken. De hoofdopzet van het gebouw bestaat uit een vierkant met twee haaks op elkaar staande vleugels met lagere nokhoogte. Aan de zijde van de
voorgevel is de entree ondergebracht in een aparte uitbouw.
De VOORGEVEL heeft ongeveer in het midden een uitbouw over twee bouwlagen met daarin op de begane grond in het midden een portiek met houten deur met
laddervenster. Links en rechts daarvan bevindt zich een 4-ruits liggend venster. Boven de deur bevat de gevel een hoog gedeeld venster met 2-ruits onder- en
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bovenramen bezet met glas-in-lood, dat het trappenhuis aanlicht. De gevel heeft links van de uitbouw een 6-ruits venster met luik en rechts van de uitbouw een 2-ruits
venster en een drielicht met twee draairamen, waarvan één 2-ruits, en daartussen een breed enkelruits venster. Het dakvlak heeft hier een dakkapel met vierlicht met 2ruits ramen.
De LINKER ZIJGEVEL heeft op de begane grond een enkelruits venster, waarvan de luiken (tijdelijk) zijn verwijderd. De verdieping is uitgevoerd in potdekselwerk, dat rust
op houten consoles. De gevel bevat hier een licht uitkragend vierlicht met 6-ruits draairamen. De linker zijgevel van de achtervleugel heeft een venster met luik.
De ACHTERGEVEL heeft op de begane grond een enkelruits venster, waarvan de luiken (tijdelijk) zijn verwijderd. De verdieping is uitgevoerd in potdekselwerk, dat rust
op houten consoles. De gevel bevat hier een licht uitkragend vierlicht met 6-ruits draairamen. De achtergevel van de linker vleugel heeft een venster met luik.
De RECHTER ZIJGEVEL bevat rechts een gewijzigd venster. Links heeft de gevel op de begane grond een deur met rechts daarvan een gedeeld venster met 8-ruits ramen
en luiken. In het midden bevat de gevel een venster dat de kelder(trap) aanlicht. Het dakvlak heeft een dakkapel met vierlicht met 6-ruits vensters. Vlak onder de nok
bevindt zich een dakkapel met half radvenster.
In de hoek tussen de twee vleugels bevindt zich een driezijdige uitbouw met op de begane grond één groot kozijn met in het voorvlak stolpdeuren en in de twee
zijvlakken twee 12-ruits ramen. Het dakvlak bevat een driezijdige dakkapel met in het voorvlak drie en in het zijvlak twee 6-ruits ramen. Vlak onder de nok bevindt zich
een dakkapel met half radvenster.
Het INTERIEUR is wat betreft indeling vrijwel volledig intact. De vertrekken zijn gegroepeerd rondom een twee bouwlagen hoge traphal, die centraal is gelegen in het
hoge middendeel van het huis. De vensters, deuren en stookplaatsen hebben een geprofileerde omlijsting. Het midden van het huis wordt ingenomen door een ruim
trappenhuis met trap met houten balustrade. Een deel van de plafonds bestaat uit moer- en kinderbinten, een ander deel uit gestucte plafonds met licht verhoogde
middenvelden. De begane grond heeft nog oorspronkelijk parket.
Rechts van het huis bevindt zich de garage, die aan het huis is gekoppeld via een oorspronkelijke tuinmuur met daarin een rondboogdeur. De garage heeft een vierkante
plattegrond onder een met riet gedekt tentdak met gebogen dakvlakken. De voorgevel heeft in het midden een stolpdeur met 2-ruits glaspanelen. De linker zijgevel heeft
rechts een deur en links een gedeeld venster met twee 2-ruits ramen. De achtergevel bevat links een deur met rechts een zijlicht met drie 2-ruits ramen.
In de tuin staan enige bomen die dateren van ruim voor de bouwtijd.

Waardering
Vrijstaande VILLA met bijbehorende GARAGE uit 1928 gebouwd naar ontwerp van de Terborgse architect R.W.J. van Wezel in een stijl beïnvloed door de Amsterdamse
School.
- Van architectuurhistorische waarde als goed en vrij gaaf bewaard voorbeeld van een villa met invloeden van de Amsterdamse School. Karakteristiek zijn onder meer de
plattegrondvorm, de hoofdvorm met gebogen dakvlakken en de beschoten topgevels met uitgekraagde vensters.
- Van stedebouwkundige waarde door de vrije situering aan de Voorbroek, waar het pand een beeldbepalende rol speelt.

Pagina 10 van 27

Oude IJsselstreek - Rijksmonumenten (objecten), actualiteit 7 februari 2014 (ODB versie 10.2.11)

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

515762

X:

225929

Naam:

Voorste molen

Y:

432053

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Bij Grensweg 13A te Voorst

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie- en poldermolen; Molen

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
De als beltmolen uitgevoerde ronde stenen bovenkruier is in 1868 gebouwd en was ingericht als korenmolen. De molen is in 1957 onttakeld als gevolg van oorlogsschade,
waarbij het gevlucht, de kap en waarschijnlijk tegelijk het gaande werk werden verwijderd. De molenromp kreeg een functie als logiesruimte annex vakantiewoning.
Thans is alleen de begane grond in gebruik als opslagruimte. De molenromp ligt nabij de kruising Stakenborgseweg - Grensweg. De molenromp staat op het achterste
deel van een diep perceel. Op de zuidzijde van dit perceel is een restaurant gevestigd. Op het noordwesten staan enkele windsingels en op de molenbelt staan enkele hoge
bomen, maar de molenromp is zichtbaar in de omgeving.
Omschrijving
Het staande werk van de molenromp bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp en de belt van een bovenkruier. De belt is voorzien van één inrit op het
westen. De uit vijf bouwlagen bestaande molenromp is voorzien van een houten parapluvormige afdekking, welke is aangebracht op een op de romp geplaatste
rondgaande strook raamkozijnen.

Waardering
De molenromp is van algemeen belang:
- vanwege bouwtechnisch historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen korenmolen uit de tweede helft van de 19e eeuw;
- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Gelderland en de
plaatselijke geschiedenis;
- vanwege situationele waarden betreffende de historische gaafheid van de omgeving.
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Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523699

X:

223734

Naam:

Y:

431405

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Anholtseweg 78 te Gendringen

Functie:

Huidige bestemming: Woningen en woningbcomplx; Woonhuis; Woonhuis

Toelichting: BRon Omschrijving: *W.J. Winands, 'Gemeente Gendringen in Woord en Beeld', Ulft 1983

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523700

X:

223168

Naam:

Sint Martinus

Y:

432122

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Bij Pastoor Wijfkerstraat 1 te Gendringen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerk en kerkonderdeel; Kerk Rooms-katholieke kerk

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
PAROCHIEKERK R.K. Sint Martinus, met een door een tussenlid verbonden SACRISTIE. De in neogotische stijl uitgevoerde hallenkerk is gebouwd in 1896 door architect
Alfred Tepe onder bouwpastoor Th. Holtslag. De van een westtoren voorziene kerk bezit in het oosten een verlengde koorpartij waaraan zuidelijk de haaks geplaatste
sacristie is uitgelegd.
De kerk is gesitueerd ten noorden van de dorpskern en wordt hiervan door een kerkplein waaraan ook de Nederlands Hervormde kerk is gelegen, gescheiden. Met de aan
de oostzijde van dit plein gelegen pastorie van de N.H. gemeente vormt de St. Martinuskerk een fraai ensemble van gebouwen met een religieus kader.
Omschrijving
De hallenkerk bezit een nagenoeg rechthoekige plattegrond die aan de zuidoostzijde met een in grondplan dwarsgeplaatste rechthoekige annex (sacristie) is uitgelegd. De
naar het oosten georiënteerde kerk is geheel opgetrokken in baksteen (kruisverband). De driebeukige hallenkerk met de even iets lagere zijbeuken, wordt in het exterieur
door één fors zadeldak (met leien in maasdekking) gedekt. De nokas is parallel gelegen aan de Pastoor Wijfkerstraat en loopt tot het oosteinde met 3/8 koorsluiting door.
Doordat de zijbeuken in oostwaartse richting slechts tot aan het koor reiken, bezit de aldus smallere koorpartij een hellender dakvlak dan het schip. De oostelijke
afsluiting van de vijf vensterassen tellende zijbeuken worden door aangekapte schilddakjes beëindigd evenals de westelijke beëindiging van de noordelijke zijbeuk die
halverwege de toren reikt. De drie genoemde schilddakjes worden alle bekroond door een metalen kruisbloem. In het noordelijke en zuidelijke dakschild van de kerk
komen per zijde twee aangekapte van luiken voorziene dakkapellen voor; in de koorpartij in beide zijden een. De dakkapellen zijn uitgerust met een met leien gedekt
bolvormig dakje, aan de voorkant voorafgegaan door een ruim overkragend, torenachtig dakje met een piron. Het ten opzichte van de gevels uitgemetselde trasraam wordt
door een afgeschuinde rollaag afgesloten. De waterlijsten en venstertraceringen zijn in dezelfde kwaliteit baksteen als het trasraam uitgevoerd. Een zwartgeteerde
gecementeerde lage plint zet zich, behalve aan de zuidzijde, over alle gevels over het trasraam voort. Direkt op de gevels sluit het dak met bakgoten aan. De daklijsten
zijn met gevelleien afgebiesd. Een waterlijst waarop de vensters rusten, wordt door steunberen met afzaten onderbroken. De in grondplan vierkante toren sluit direct aan
op de meest westelijke travee van het middenschip en wordt aan de noordzijde door een nagenoeg ronde traptoren die aansluit op de noordelijke zijbeuk, geflankeerd. De
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toren telt drie in hoogte ongelijke geledingen. De onderste geleding bevat de ingangspartij en een aansluitend spitsboogvormig venster. In de bovenste twee geledingen
zijn in de door lisenen ingedeelde spaarvelden kleine vensters en geheel boven galmgaten aangebracht. De ingesnoerde achtzijdige torenspits is evenals het dak van het
schip met leien gedekt en wordt bekroond door een kruis met windhaan. Boven de insnoering is aan de vier zijden, evenwijdig aan de vier zijden van de toren, een
wijzerplaat geplaatst. Op de hoeken van de toren zijn aan iedere zijde twee steunberen met afzaten geplaatst die zich in de derde geleding als overhoekse kolommen tot
onder de daklijst voortzetten.
De toren (WESTGEVEL) bezit aan de voorzijde een verhoogd gelegen ingangspartij die te bereiken is via twee aan de gevel evenwijdig gelegen gemetselde trappen met
moderne smeedijzeren leuningen uitkomend op een bordes. De bijna identieke ingang aan de zuidzijde van de toren is naast een trap ook via een voor rolstoelgebruikers
licht hellend vlak bereikbaar. De dubbele opgeklampte kerkdeuren worden door een hardstenen latei ontlast waarboven zich een timpaan bevindt waarin in het veld
verdiept een kruisvorm is uitgespaard. Het deurkozijn rust op een hardstenen dorpel. De afgebiljoende dagkanten van het deurkozijn lopen ononderbroken over in de
boogstenen van het timpaan. Het hierboven aanwezige spitsboogvormige venster wordt door twee montants van baksteen in drie lancetvensters onderverdeeld. Het
langere middelste lancetvenster reikt tot in het hart van een uit vijf lobben bestaande raamtracering die de invulling van de vensterkop vormt. Opgaand vanuit een
console boven de vensterkop doorsnijdt een liseen de tweede en derde geleding van de toren. In de tweede geleding zijn ter weerszijden hiervan twee spitsboogvormige
blindnissen geplaatst waarin een klein venster. De bovenste zône bestaat uit twee spitsboogvormige openingen met galmgaten. De zuidzijde van de toren is identiek aan
de westgevel. De oostzijde van de toren wordt door het tot aan de galmgaten reikende hoge dak van het aansluitende middenschip in beslag genomen. Zo ontneemt ook
de traptoren aan de noordzijde van de toren gesitueerd, deels het zicht op deze gevel. De traptoren is rond van vorm en bezit vier lichtspleten die op ongelijke hoogte van
elkaar zijn geplaatst maar tussen de twee waterlijsten die zich uit de toren over de traptoren voortzetten. Onder het kegelvormige dak komen in de derde lage geleding
twee lichtspleten voor.
De noord- of LINKER ZIJGEVEL bezit zes vensterassen waarvan de linker en rechter vensteropening in plaats van drie, twee lancetramen bevat met in de vensterkop
identieke visblaastraceringen. De vensterdorpels rusten alle op de waterlijst die, zoals reeds vermeld, door steunberen wordt onderbroken. Tegen de tweede travee van
links vanuit het koor bezien, rust onder het venster een ondiepe platgedekte uitbouw waar in het muurvlak twee lichtspleten en die boven door een muizetand wordt
afgesloten. De westelijke beëindiging van de zijbeuk wordt door twee hoeks geplaatste muurvlakken (met op het snijpunt een steunbeer) bepaald, met vanwege de
aangrenzende traptoren alleen in het linker muurvlak een spitsboogvenster met twee lancetramen van het eerder beschreven type. De oostelijke beëindiging van de noordzijbeuk is identiek maar bezit in elk van de twee muurvlakken een venster.
De ACHTERGEVEL (oostzijde) wordt gevormd door zoals eerder beschreven, een 3/8 koorsluiting die wordt voorafgegaan door een koortravee. De aangeduide
muurvlakken bevatten alle een spitsboogvormig venster met twee lancetramen van het eerder beschreven type.
De RECHTER ZIJGEVEL (zuidzijde) is identiek aan de noordzijde en bezit, gespiegeld aan de middenas van de kerk in de tweede travee van rechts een lage, aldaar
beschreven uitbouw. De westzijde van de zijbeuk wordt i.t.t. de andere beëindigingen van de zijbeuken recht gesloten. In het muurvlak is een spitsboogvormig raam met
twee lancetramen opgenomen. In het muurvlak erboven en dat zich onder het zadeldak van de zijbeuk bevindt is een rondvenster geplaatst.
De door een schilddak met gesmoorde Muldenpannen belegde SACRISTIE bevindt zich ten zuiden van het koor en is door een kort, laag en platgedekt tussenlid met het
koor verbonden. De oostelijke gevel bezit twee kleine spitsboogvormige vensters met glas-in-lood die zijn geplaatst op een gezamenlijke onderdorpel. Eronder zijn twee
kleine lichtopeningen met een onderdorpel aangebracht. In de donkere gecementeerde plint is onder de twee vensters een getoogde deur bestaande uit kraalprofieldelen
met een luikje achter een ijzeren rooster, dat toegang geeft tot de kelder. De deur wordt ontlast door twee halfsteense bogen. Het linker gedeelte wordt door een
klampmuur aansluitend op het trasraam in beslag genomen waar zich oorspronkelijk een deur heeft bevonden. De zuidzijde is op een dichtgezette deur rechts na, geheel
gesloten. De westzijde van de sacristie bevat twee aan de oostgevel identieke spitsboogvormige vensters. Links is het tussenlid met een opgeklampte getoogde deur via
drie treden bereikbaar. De deur wordt door een eensteense boog ontlast.
Het INTERIEUR kenmerkt zich door een ruimte-ervaring die door het type van hallenkerk wordt bewerkstelligd. Het crème-kleurige pleisterwerk boven een bruine plint
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met de steenrode arcering van de ribben die na de oorlogsschade opnieuw werd aangebracht en de ongekleurde ruiten in de ramen leveren aan de helderheid van de
ruimte een positieve bijdrage. De ribben van de kruisgewelven rusten op de kapitelen van de hoog oprijzende rondpijlers die de kerkruimte in drie beuken verdelen. De
sluitstenen van de gewelven worden nu gevormd door moderne lichtspots. Afwisselend zijn de rondpijlers voorzien van heiligenbeelden. De wanden zijn bezet met
schilderijen van de Kruisweg-statiën (door H.J.P. Hanau 1830-1900, die na restauratie in 1950 weer in de oorspronkelijke situatie zijn teruggezet) boven de doorlopende
bruingeschilderde profiellijst die daarmee ook de vensters aaneenrijgt. De noordelijke en zuidelijke muurvlakken van de op een na laatste oostelijke travee van de
zijbeuken bezitten onder de vensters een biechtstoel die aan de buitenzijde, zoals vermeld, is geprojecteerd. De zijbeuken worden aan de oostzijde afgesloten door een
Maria- en Jozefkapel. De vensters ten oosten van de viering zijn alle voorzien van gebrandschilderde ramen. De oudste ramen zijn de drie die zich in de absis bevinden en
van de hand zijn van Frans Nicolas (geplaatst 1902). In het koor bevindt zich het oorspronkelijke Sacramentsaltaar uit het atelier van G. Brom (1901). Onder de triomfboog
in het koor hangt een groot neogotisch houten crucifix.
De kerkbanken bezitten aan de eindwangen een gotische spitsboog met in de kop het banknummer, onderaan is een z.g. briefpaneel uitgewerkt. Van hetzelfde motief zijn
de kerkdeuren en borstwering van de orgeltribune in het westen voorzien. Het ORGEL is een tweeklaviers pneumatisch orgel met vrijstaande speeltafel met pijpwerk
gedeeltelijk afkomstig uit het voormalige orgel van M. Kersting uit Munster (D), gemaakt in 1856. Orgelkas en overige delen stammen uit het eind van de 19e en begin 20e
eeuw. Alleen het oude pijpwerk valt onder de bescherming.
De tegelvloer bezit een rijk patroon. De tegels zijn van een figuratie in reliëf voorzien en worden met in ruitvorm gelegde rode tegels doorweven. Waar de ruiten elkaar
overlappen zijn de aldus ontstane vierkantjes in grijs uitgevoerd. De vloer wordt afgebiesd door een krullijst. Op enkele plaatsen in de kerk zijn bijbelse voorstellingen, al
dan niet met tekst in de vloerdecoratie te vinden. De vloer in het koor is gemoderniseerd: verhoogd en verlengd.
In de sacristie is tegen de zuidmuur een kastenwand geplaatst waarachter zich twee deuren bevonden die in het exterieur nog te zien zijn. Die in de oostelijke muur sloot
aan op de ter plaatse gesitueerde eeuwenoude havezate (later als pastorie in gebruik) "De Oevelgunne", die na de Tweede Wereldoorlog is gesloopt. De sacristie bezit een
balkenplafond en is onderkelderd met troggewelven.

Waardering
HALLENKERK Sint Martinus met SACRISTIE, gebouwd door A. Tepe in 1896 in neogotische stijl.
- Van architectuurhistorische waarde als een goed en gaaf bewaard voorbeeld in in- en exterieur van een laat 19de eeuwse neogotische kerk, waarin invloeden van de
Westfaalse en Nederrijnse gotiek zichtbaar zijn. De St. Martinus is van architectuurhistorisch belang als onderdeel van het oeuvre van architect Alfred Tepe, één van de
belangrijkste en meest produktieve architecten, die bouwden in de stijl van de neogotiek. Binnen de neogotiek was hij de voornaamste vertegenwoordiger van de
Utrechtse school. De St. Martinus maakt deel uit van het late werk van Tepe en vormt een sobere variant op zijn bekende kerken in IJsselstein (1885-1887) en Raalte (18911892). Verder vertoont de kerk gelijkenis met de O.L. Vrouw Ten Hemel Opneming in Utrecht, gebouwd door Tepe in 1893-1894. De kerk is vanwege de hoogwaardige
esthetische kwaliteiten in in- en exterieur, zoals gave verhoudingen, een grote ruimtelijkheid en bijzondere detaillering van bijzondere waarde.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege haar ligging aan de noordzijde van het Kerkplein. Bovendien vormt zij door haar afmetingen en silhouet een karakteristiek
punt in het midden van Gendringen tegenover de kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente gelegen aan de overzijde van het Kerkplein.
- Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling nl. het emancipatieproces van de Rooms Katholieken.
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Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523701

X:

223246

Naam:

Y:

432080

Gemeente:

Adres:

Pastoor Wijfkerstraat 1 te Gendringen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerkelijke dienstwoning; Pastorie(F)

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
PASTORIE, gebouwd omstreeks 1900 in een op het neoclassicisme geënte stijl. Karakteristiek zijn de symmetrisch opgezette gevels die alle door een waterlijst, een
cordonlijst en een fries in twee geledingen worden onderverdeeld. Op de hoeken van de gevels zijn lisenen aangebracht.
De pastorie is nog in gebruik bij de predikant van de Nederlandse Hervormde Gemeente. Pastorie en koetshuis (ca. 1830, dat niet onder de rijksbescherming valt) zijn
temidden van een grote tuin gelegen, ten noorden van de Grotestraat. Aan deze voor Gendringen belangrijke dorpsstraat is op enige afstand van de pastorie, gescheiden
door het kerkplein, de Hervormde Kerk gelegen. Samen met de aan de overzijde van de kerk en links van de pastorie gesitueerde R.K. kerk St. Martinus, vormt de pastorie
een fraai ensemble.
Omschrijving
De pastorie is gebouwd op een nagenoeg vierkante plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen en een zolderverdieping. Het omlopende afgeplatte schilddak is gedekt met
gesmoorde oud Hollandse pannen. Alleen in het achterschild komt een dakkapel met gedrukt zadeldak voor. Ter afwatering van het dak zijn geprofileerde bakgoten
aangebracht. De bakstenen gevels zijn gemetseld in kruisverband en opgezet op een hardstenen plint waarboven zich een waterslaglijst bevindt ter hoogte van de
onderdorpels van de vensters. Alle vensters waren oorspronkelijk voorzien van persiënnes, die zijn bewaard gebleven. Een gecementeerde fries waarin drie tweeruits
raampjes sluiten de voorgevel af terwijl de achtergevel maar slechts twee aan de voorgevel identieke raampjes bezit. Op de hoeken begrenzen hardstenen lisenen met
casementen de gevels. Alleen in de eerste bouwlaag worden de lisenen door een motief van triglyfen beëindigd. De cordonlijst zet zich hier voort en is ter plaatse van een
eierlijst voorzien.
In de VOORGEVEL komen in de eerste bouwlaag twee vierruits schuiframen met tweeruits bovenlichten voor. Het venster wordt door een 1½ steens strek afgesloten. Alle
ramen in de vier gevels zijn van dit zelfde type. De via twee hardstenen stoeptreden te bereiken voordeur is gevat in een geprofileerd deurkozijn dat rust op hardstenen
neuten en dito dorpel. De niet-oorspronkelijke deur bezit in het kussen dat bovenaan lichtgebogen wordt afgesloten, drie kleine ruitjes boven elkaar. Onder een niet
oorspronkelijk afdak bevindt zich een door een verticaal geplaatste roede gedeeld bovenlicht. De drie vensterassen op de verdieping bevinden zich boven de vensters en
de deur op de begane grond. De vensters rusten hier op gecementeerde lekdorpels. De LINKER ZIJGEVEL bezit per bouwlaag vier vensterassen waarvan de linker en de
derde van links bestaan uit blindnissen. Het tweede raam is gewijzigd in twee draairamen. Onder het linker gedeelte en het rechter gedeelte van de ACHTERGEVEL
bevindt zich een kelder. De achtergevel is op de hier aanwezige dakkapel, twee in plaats van drie zolderraampjes en de deur met overkapping na, nagenoeg gelijk aan de
voorgevel. De paneeldeur bezit twee kussens van ongelijke grootte waarvan het bovenste deel een achthoekig paneel bevat. Het smalle beneden deel bezit een langgerekte
diamantkop die op het snijvlak is voorzien van een gleuf. De deur is via een stenen met tegels bedekt trapje te bereiken. Rechts van de deur bevindt zich een rechthoekig
raampje met diefijzers. In het midden van het dakschild is een dakkapel met stolpraam geplaatst. In de door een fronton afgesloten dakkapel steekt een hijsbalk. De
RECHTER ZIJGEVEL bevat per bouwlaag vier vensterassen. In de eerste bouwlaag zijn de bovenlichten van het linker en het derde raam van links uitgevoerd als klapraam.
In het INTERIEUR is een gang met eenvoudige granito-vloer aanwezig, evenals enige geornamenteerde stucplafonds met perk- en kooflijsten en middenornament in de
voor- en achterkamer. De originele paneeldeuren zijn veelal door hardboard aan het zicht onttrokken. De eenvoudige halfslagtrap met gedraaide balusters en achthoekige
trappaal is eenvoudig uitgevoerd.
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Waardering
PASTORIE, gebouwd omstreeks 1900 in een op het neoclassicisme geënte stijl.
- Van architectuurhistorische waarde vanwege de vrij grote gaafheid in in- en exterieur van de relatief eenvoudig opgezette pastorie.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de zorgvuldige plaatsing van de pastorie met koetshuis in een tuinaanleg die vermoedelijk (deels) origineel is, waarbij de
volwassen begroeiing een belangrijk element van de monumentale waarde uitmaakt. De pastorie ligt ten oosten van het kerkplein. Met de in de nabijheid gelegen R.K.
kerk St. Martinus en aan de overzijde van het plein gesitueerde Nederlandse Hervormde Kerk vormt het een ensemblewaarde van bebouwing vanuit religieus
gedachtengoed.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de oorspronkelijke en de ongewijzigde bestemming als pastorie.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523702

X:

223700

Naam:

Nieuwbijdorp

Y:

433490

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Bongersstraat 60 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Woningen en woningbcomplx; Woonhuis; Woonhuis

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
VILLA ("Nieuw Bijdorp", de naam is later tot stand gekomen), naar het ontwerp uit 1921-23, met HEK, gebouwd als woning voor Bernhard Bongers, directeur van de Ulftse
IJzergieterij 'Becking en Bongers'. Het pand is in een Nieuw-Historiserende stijl uitgevoerd waarbij karakteristiek is de dakoverstek en gedetailleerd metselwerk in de lijst
onder het dak en de consoles in de ingangspartij. Het interieur bezit in geornamenteerde stucplafonds en trapleuningen met trappaal in Art Deco stijl alsook klassieke
wanddecoraties in de hal en vestibule, interessante onderdelen. De Bongersstraat ligt evenwijdig aan de oostelijk gelegen stroom van de Oude IJssel en verandert in
zuidelijke richting, naar Gendringen, in Ulftseweg. Samen met de villa's op nr. 22 en 62, alle van de familie Bongers (en die alle aan de westzijde van de straat gesitueerd
zijn), verschaften zij aan deze weg een bepaald -voornaam- karakter maar tevens de naam. Door de toegenomen bedrijfsbebouwing is het algemene straatbeeld aangetast,
vooral daar waar de voor het overige nog grotendeels aanwezige oude laanbeplanting van voornamelijk beuken is verwijderd. De villa is ten opzichte van de weg iets
verhoogd gelegen in een ruime tuinaanleg met geboomte. De tuin wordt van de berm van de weg gescheiden door een tuinafscheiding van een gemetselde plint met
kolommen en twee inrijpoorten, met hekken van smeedijzer en uit metaalplaat gevormde delen.
Omschrijving
Het twee bouwlagen tellende huis is opgetrokken op een vierkante plattegrond, in baksteen (kruisverband). De gevels rusten alle op een trasraam met rollaag en worden
door een licht uitgemetselde laag van rechtopgezette bakstenen beëindigd. Het ver overstekende tentdak is voorzien van een opgewipte dakvoet die is voorzien van een
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geprofileerde houten bakgoot (waarin een gietijzeren goot) op gesneden klossen. Op de kruin van het met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen gedekte dak, is een
schoorsteen geplaatst. Het achterschild bezit twee schoorstenen waarvan er een hoog is opgemetseld. Aan de voorzijde bevindt zich een originele dakkapel, (platgedekt
met een overstek) met driemaal vierruits draairamen, waarvan het middelste raam vast is. De vensteropeningen zijn boven voorzien van een strek en een hardstenen
lekdorpel. De ramen bezitten nog de oorspronkelijke houten rolluiken in eenvoudige, mogelijk vernieuwde kasten welke de strekken boven de vensters aan het oog
onttrekken. Het merendeel van de brede ramen is door een middenstijl gedeeld. De schuiframen bevatten oorspronkelijk alle glas-in-lood maar thans merendeel
kathedraalglas.
De symmetrisch opgezette VOORGEVEL bezit drie gevelvlakken. Het licht risalerende middengedeelte, bevat een deur in een getoogd portiek onder een uitgebouwd
balkon dat door trapsgewijs uitgemetselde bakstenen consoles wordt ondersteund. De toegangsdeur is bereikbaar middels een terrazzovloer welke rust op een hardstenen
plaat. Het deurkozijn is geplaatst op hardstenen neuten en dorpel.
De paneeldeur bezit een veelvormig deurruitje en wordt geflankeerd door smalle zijlichten met glas in lood gevuld. Een kalf scheidt de met de deur en zijlichten in
breedte overeenkomende glas-in-lood bovenlichten. De toog van de portiek wordt gevormd door een éénsteense boog die ter plaatse van de sluitsteen straalsgewijs is
uitgebreid en tot aan het overstek van de hardstenen vloer van het balkon reikt. In deze zg. sluitsteen is het naambordje van de villa opgenomen. De balustrade van het
balkon is een rijkere versie van het ijzeren tuinhek. Het balkon is bereikbaar via een eveneens teruggelegde ruitdeur met bovenlicht. De opening wordt met een rondboog
afgesloten. Het risaliet zet zich in de dakgoot voort, die daarmee ook iets vooruitspringt.
Links van het risaliet bevindt zich op de begane grond een driezijdige erker waarvan de drie, licht hellende dakschilden tegen de muur eindigen. Het middenraam is als
enkelruits schuifraam uitgevoerd. De twee zijramen zijn smaller maar van hetzelfde type. Het zinken dak is voorzien van eenvoudige (zinken) bakgoot op ijzeren beugels.
Rechts van de deurpartij bevindt zich een eerder omschreven venster met middenstijl.
De vensters op de verdieping ter weerszijden van het risaliet zijn beide van dit type.
De LINKER ZIJGEVEL wordt gedomineerd door de plaatsing van een rechthoekige serre aan de rechterzijde. De voorzijde bestaat uit een venster dat door twee verticale
stijlen en een kalf wordt onderverdeeld. Het middenvenster is (zorgvuldig) gewijzigd en bevatte oorspronkelijk een deur hetgeen ook in de voetmuur nog is te zien waar
zich nog de hardstenen treden bevinden. De zijlichten zijn als draairaam uitgevoerd, de drie bovenlichten als klapraam. De twee zijden van de serre (zonder rolluiken)
zijn identiek en bezet met gekoppelde ramen, zoals eerder beschreven. De serre wordt afgesloten met een dakoverstek als bij de dakkapel aan de voorgevel en een ijzeren
balustrade als bij het balkon aan de voorzijde. Toegang tot het balkon bieden openslaande deuren met boven elke deur een bovenlicht. In de twee bouwlagen van de
linkerzijde bevinden zich twee identieke gekoppelde ramen zoals die in de voorgevel voorkomen.
De ACHTERGEVEL is asymmetrisch ingedeeld. Deze is thans niet meer geheel oorspronkelijk door de inboeting van dubbele tuindeuren in het rechtergedeelte van de
gevel die verder geheel is gesloten. Links wordt de gevel door een lage platgedekte uitbouw in beslag genomen. Deze wijkt met de linker zijgevel ten opzichte van de
gevellijn van het woonhuis iets terug.
In de middenas bevindt zich een vermoedelijk moderne paneeldeur. Het deurkozijn wordt door de oorspronkelijke uitbouw links, bijna verdrongen. In de tweede
bouwlaag is boven de deur en de uitbouw, een venster geplaatst met enkelruits schuifraam. De uitbouw bezit een overstekende dakrand op gesneden klossen die afwijken
van het type onder het tentdak van het woonhuis. In de voorgevel is een eensteens getoogd venster opgenomen met een gietijzeren vierruitsraam met een bovenlicht,
uitgevoerd als tweeruits klapraam. De linkerzijgevel van de uitbouw bezit een opgeklampte deur met enkelruits bovenlicht. Het deurkozijn rust op hardstenen neuten en
dito dorpel. In de RECHTER ZIJGEVEL is een paneeldeur met acht ruitjes van geslepen glas opgenomen. Het deurkozijn rust op hardstenen neuten en dito dorpel. Het
wordt door een 1½ steense strek afgesloten. Boven de deur bevinden zich gepaard boven elkaar twee glas-in-lood ramen in het trappenhuis. De vensters worden door een
steense strek beëindigd. Rechts van de bovenste ramen die reiken tot de gemetselde sierband onder het dak, is een klein vierkant (toilet)raam opgenomen dat ook rechts
van de deur op de begane grond voorkomt. Rechts hiervan komt een raam voor van het type gelijk aan dat voorkomende in de voorgevel.
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Het INTERIEUR bezit gave en waardevolle onderdelen zoals geornamenteerde stucplafonds in Art Deco stijl. De paneeldeuren en dubbele schuifdeuren tussen voor- en
achterkamer zijn eveneens aanwezig. In de voorkamer komt een marmeren schouw voor en een geornamenteerd stucplafond met in het midden een medaillon door een
koof- en perklijst begrensd. De muren en plafonds in de hal en in het tochtportaal zijn rijk sjabloon beschilderd met diverse motieven. De terrazzovloer is rood-wit
afgebiesd; de trappaal en balusters zijn eveneens in Art Deco stijl. Het trappenhuis bezit glas-in-loodramen.
De tuin wordt van de openbare weg gescheiden door een HEKWERK, bestaande uit hekken van smeedijzer en uit metaalplaat gevormde delen, geplaatst op gemetselde
voetmuurtjes tussen gemetselde kolommen en twee inrijpoorten in dezelfde vormgeving.

Waardering
Villa Nieuw Bijdorp, naar het ontwerp uit 1921-23, met HEKWERK, gebouwd als woning voor Bernhard Bongers, directeur van de Ulftse IJzergieterij 'Becking en Bongers'.
- Van architectuurhistorische waarde vanwege het goede en redelijk gave voorbeeld van een villa uit het interbellum in Nieuw-Historiserende stijl. Kenmerkend zijn het
overstekend dak en zorgvuldig gedetailleerd metselwerk. Voor wat betreft de sobere maar goed verzorgde en uitgebalanceerde uitwerking in verhoudingen en detaillering
bezit het pand belangrijke esthetische kwaliteiten. In de rijk uitgevoerde hekwerken van het pand wordt de specifieke verbondenheid met de Ulftse ijzerindustrie
herinnerd. Het interieur bezit waardevolle onderdelen zoals twee geornamenteerde stucplafonds in Art Deco stijl, de muren en plafonds in de hal en in het tochtportaal
zijn rijk beschilderd met motieven, een trappaal en balusters eveneens in Art Deco stijl en glas-in-loodramen in het trappenhuis.
- Van stedenbouwkundige waarde omdat het object deel uit maakt van een historisch gegroeid straatbeeld, waarin het door de samenhang met de overige "Bongersvilla's"
een beeldbepalend onderdeel vormt.
- Van cultuurhistorisch belang vanwege de bijzondere plaats die de bouwheer en zijn familie in de dorpsgemeenschap innamen, en aan welke familie de straat haar naam
ontleent.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523703

X:

224402

Naam:

Y:

433993

Gemeente:

Adres:

Hogeveld 6 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Nutsbedrijf; Watertoren met bijgebouw

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
WATERTOREN met BIJGEBOUW en TUINMUREN, gebouwd in 1938 naar een ontwerp van G.J. Postel Hzn (1887-1945) in Delftse School-stijl. Postel heeft ook de
watertorens van Doetinchem (1938) en Aalten (1943) op zijn naam staan. Met name met de laatste vertoont die van Ulft verwantschap. De toren is 37,1 m. hoog en bezit
een betonnen, vlakbodem-reservoir met een inhoud van 400 m³. De watertoren in Ulft is gelegen op een verhoging, waarschijnlijk een rivierduin, aan de oostzijde van de
Oude IJssel, in het buitengebied van Ulft. Aan de voorzijde van de in Delftse School-stijl uitgevoerde toren bevindt zich een met grasbegroeid glooiend voorplein
(waaronder een modern reservoir). Een lage tuinmuur in de vorm van twee gebogen armen lijkt het voorplein deels te omvatten. In het midden van de lage muur bevindt
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zich een stalen ingangshek waarin de letters 'NV' en 'WOG' zijn aangebracht. Middels twee hoger opgemetselde muurtjes sluit het hek aan op de achterliggende
toreningang. Door deze aanleg wordt een licht monumentale indruk verkregen. De toren is met de achterzijde naar de IJssel gekeerd. Naast de toren is een bijgebouw met
gedeelde funktie van werkplaats/ garage/schuur op rechthoekig grondplan gelegen, dat aansluit op een van de armen van de lage tuinmuur.
Omschrijving
De toren is opgebouwd op een cirkelvormig basement en bestaat uit drie hoofddelen waarbij de lekvloerverdieping de schacht en het reservoir van elkaar scheidt. Op de
betonnen schacht en een inpandig geplaatste zeshoekige middenkolom rust het waterreservoir. De constructie wordt aan de buitenzijde door een ronde ommanteling van
baksteen geheel aan het oog onttrokken. De geel/rode baksteen is gemetseld in noors kettingverband. De schacht wordt geschoord door zes rondom geplaatste betonnen
kolommen die eveneens met baksteen zijn bekleed. In elk van de zes muurvlakken tussen de kolommen, komt beneden een (thans wegens vandalisme) dichtgezet maar
oorspronkelijk vierruits raam voor. Alle ramen in de toren rusten op lekdorpeltegels. De ramen zijn alle gelijk aan de twee op verschillende hoogte in het muurvlak
geplaatste ramen. Deze zijn spiraalsgewijs in de hele schacht aanwezig en corresponderen met de omlopende trap aan de binnenzijde van de schacht. De oostelijk gelegen
ingangspartij, is uitgebouwd maar blijft binnen de dikte van de twee flankerende steunberen. De stalen deur is voorzien van een lichtspleet met glas. Ter weerszijden
hiervan zijn vier terracottategels met de wapens van Wisch, Gendringen, Dinxperlo en Gelderland verwerkt. De entree is voorzien van een lessenaarsdak met afgeronde
lekrand en is met koper bedekt.
Op 3/4 van de hoogte bevindt zich de lekvloerverdieping die een omlopende glazen wand van stalen kozijnen met kathedraalglas bezit. Aan de buitenzijde van de schacht
bevindt zich een open trans met smalle doorgangen door de steunberen. De metalen balustrade bestaat uit een eenvoudige geometrische detaillering. De trommel
bovenaan rust op de steunberen en bevat het reservoir. Het merendeels gesloten muurvlak wordt enkel door zesmaal twee boven elkaar geplaatste stalen tweeruits
raampjes, waarvan de benedenhelft is uitgevoerd als valraampje, onderbroken. Onder de overkragende dakrand bevinden zich in totaal acht stalen enkelruits raampjes. De
koperen dakbedekking van de betonnen kegelvorm die het reservoir-gedeelte kenmerkt, is vanaf de grond niet zichtbaar.
Het INTERIEUR van de toren heeft in de jaren tachtig van de 20e eeuw wijzigingen ondergaan, waarbij de open skelet-structuur is verdwenen. Oorspronkelijk bestond het
interieur uit de betonnen zeshoekige middenkolom met op regelmatige afstand divergerende verbindingsbalken met de buitenkolommen. Aan de binnenzijde van de
schacht, die is bekleed met een groot formaat baksteen op zijn kant bevindt zich nu nog steeds een omlopende trap. In deze situatie was het mogelijk vanaf de begane
grond ongehinderd naar de lekvloerverdieping te kijken. Door de plaatsing van betonnen vloerdelen telt de toren thans zes verdiepingen. Op de trans ter hoogte van de
lekvloer komen twee ijzeren enkelruits deuren voor waarvan er een via een trap tussen het reservoir en de muur van de schacht toegang geeft tot de kegelvormige ruimte
boven het reservoir. Op de begane grond bevindt zich thans de machinerie. Beneden maaiveldniveau is een kelder aanwezig en een buiten de toren gelegen, eerder
genoemd, reservoir van ca. 800 m3.
Het voorplein lijkt deels te worden omvat door een lage TUINMUUR in de vorm van twee gebogen armen. In het midden bevindt zich een stalen ingangshek waarin de
letters 'NV'en 'WOG' zijn aangebracht. Door middel van twee hoger opgemetselde muurtjes sluit het hek aan op de achterliggende toreningang.
Het BIJGEBOUW is links van de toren gesitueerd en is met de nok oost-west georiënteerd. Op de voorgevel met dubbele deuren sluit de tuinmuur aan die zich vanuit het
draaihek voor de ingangspartij van de toren in deze richting voortzet. Het langwerpige gebouw is gedekt met een overstekend zadeldak met rood-bruin genuanceerde,
Romaanse pan. De eindgevels worden door een dakrand met eindpannen afgesloten. De brede geprofileerde houten bakgoot waarin oorspronkelijk een koperen goot is
thans voorzien van zink en wordt door gesneden klossen ondersteund.
De VOORGEVEL is breder ten opzichte van de zijgevels. In de voorgevel is een houten dubbele opgeklampte garagedeur opgenomen onder een segmentboog bestaand uit
een streklaag en voorzien van een uitgemetselde koppenlaag. Alle vensters in de zijgevels worden segmentboogvormig beëindigd met een uitgemetselde koppenlaag en
bezitten lekdorpeltegels aan de onderzijde. De LINKER ZIJGEVEL bezit drie vensters bestaand uit tweeruits ramen waarvan de onderhelft als klapraam zijn uitgevoerd en
tweeruits bovenlicht. De ACHTERGEVEL bezit een houten deur van kraaldelen. Het deurkozijn rust op hardstenen neuten en dito dorpel en is evenals de vensters
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segmentboogvormig afgesloten. De gevel bezit schouders die de goot ondersteunen. De RECHTER ZIJGEVEL is symmetrisch ingedeeld met vier vensters van het in de
linker zijgevel beschreven type. In het midden is de deur geplaatst die identiek is aan de deur in de achtergevel.

Waardering
De WATERTOREN en BIJGEBOUW met TUINMUUR in Ulft zijn gebouwd in 1938 door architect G.J. Postel Hzn.
- Van architectuurhistorisch belang als goed voorbeeld van een op een functioneel, bedrijfsmatig ensemble toegepaste Delftse School-stijl, zoals die in het bijgebouw en
de monumentale aanleg het duidelijkst tot uitdrukking komt. Het ensemble is van belang als goed voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de watertorenbouw. De
watertoren en bijgebouw vallen op door bijzondere esthetische kwaliteiten van het overwegend gaaf gebleven, zorgvuldig vormgegeven ontwerp, waarbij daarnaast de
aandacht voor de monumentale aanleg opvalt. De watertoren dient daarnaast als goed voorbeeld van het werk van de architect G.J. Postel Hzn. waarbij zijn adagium 'het
gebouw geïntegreerd in de omgeving' duidelijk tot uitdrukking komt. De watertorens in Aalten en Doetinchem vormen eveneens goede voorbeelden van door hem
ontworpen watertorens.
- Van stedenbouwkundig belang vanwege zijn zelfstandige ligging op een met bosschages begroeide verhoging met een open voorplein. Het ensemble bezit een
zeldzaamheidswaarde qua aanleg, structuur en relatie met de omgeving. De watertoren in het bijzonder heeft een bijzondere betekenis voor het aanzien van het dorp Ulft.
- Van cultuurhistorische belang vanwege zijn bestemming, welke verbonden is met de technische ontwikkeling van de voor de volksgezondheid belangrijke
drinkwatervoorziening in de eerste helft van de 20ste eeuw.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523704

X:
Y:

220498

Naam:

Sint Martinus

436890

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Dorpsstraat 19 te Etten

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerk en kerkonderdeel; Kerk Rooms-katholieke kerk

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
R.K. KERK St. Martinus aan de Dorpsstraat te Etten gebouwd in 1923/24 ter vervanging van een Waterstaatskerk uit 1844, naar een ontwerp van J.T.J. Cuypers (1861-1949),
een zoon van de bekende P.J.H. Cuypers. Het exterieur van de kerk is opgetrokken in een historiserende stijl waarbinnen weinig uitgesproken stijlkenmerken zijn aan te
wijzen. De duidelijkste tendensen zijn die van het baksteen expressionisme en neo-gotische invloeden. In deze fase van het arbeidzame leven van J.T.J Cuypers heeft de
architect echter gebroken met een in strakke symmetrie uitgevoerd kerkgebouw en is zijn voorliefde voor een uitgesproken neogotische stijl aanzienlijk beteugeld. In
tegenstelling tot het exterieur van de kerk is het interieur rijk uitgevoerd en is het best als een in neogotische stijl uitgevoerd interieur te kenschetsen.
In het kerkgebouw werden verscheidene elementen van de oude kerk opgenomen, bijvoorbeeld het beeld van de H. Martinus boven de ingangspartij. In 1987 werd een
Mariakapel met afgeplat schilddak aangebouwd die slecht harmonieert met de kerk. Tevens is aan het transept een moderne (houten) garage toegevoegd. Kapel en garage
vallen niet onder de rijksbescherming.
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Het kerkgebouw is door de aanwezigheid van een voorplein en parkeerterrein aan de zuidzijde goed zichtbaar gesitueerd op de kruising Dorpsstraat/Oldenhave, op korte
afstand van de oude kern van Etten gelegen. De St. Martinuskerk is evenals de middeleeuwse kerk van de Nederlands Hervormde gemeente aan de noordzijde van de
Dorpsstraat gebouwd.
Omschrijving
KERKGEBOUW op grondplan van een Latijns kruis met projectie van een annex. De kerk bezit een 5/8-koorafsluiting. Het middenschip telt twee traveeën en bezit een
brede middenbeuk die door een smalle zijbeuk ter weerszijden wordt geflankeerd. Functioneel dienen zij als zijpad door de boogopeningen in de recht op de zijmuur
geplaatste muurdammen; ruimtelijk werken zij als ondiepe zijkapellen. Uitwendig komen deze elementen in de zijgevel als twee topgevels terug naast de hogere en
bredere dwarsarm. Oostelijk hiervan gelegen komen nog twee topgevels voor die in hoogte en breedte verschillen. De asymmetrisch ingedeelde ingangsgevel bestaat uit
een hoog oprijzende gevel van het middenschip met een aan de rechterzijde gesitueerde toren. Aan de linkerzijde is een lage meerhoekige kapel geplaatst. De in baksteen
(staand verband) opgetrokken kerk wordt door een fors zadeldak met leien in maasdekking, gedekt. De gevels bezitten alle een trasraam en worden met uitzondering van
de koorpartij onder de daklijst door een uitgemetselde streklaag omgord. De hoektoren (met kruis en windhaan) is eveneens van een zadeldak, waarvan de nok evenwijdig
ligt aan het schip, van leien voorzien. Dit geldt ook voor de overige kapellen.
Hoog in het dakschild zijn aan de west- en oostzijde drie vlakgedekte dakkapellen geplaatst waarin een stolpraam en een flankerend draairaampje. Op het uiteinde van de
nok van het dak bevindt zich tegen het verlaagde koor een schoorsteen.
De afwatering wordt door bakgoten verzorgd.
Ten opzichte van het brede schip, waarvan de nok over het ondiepe voorportaal tot de VOORGEVEL doorloopt, is het portaal smaller. De rechterhoek wordt door de
plaatsing van de toren die tot hoog in de gevel een geheel vormt met de voorgevel, ingevuld en pas boven als toren met luigaten en dakje zich onderscheidt. De vlakke
gevel bevat een ingangspartij temidden van uitgemetseld muurwerk waarin per zijde twee venstertjes met kathedraalglas zijn opgenomen. Twee schuine zijden als van
een zadeldak met schouderstukken completeren de schijn(punt)gevel die door een nis waarin het (witte) beeld van de H. Martinus is geplaatst, wordt bekroond. De
terugliggende dubbele kerkdeuren met kozijnen op hardstenen neuten en dito dorpel bevinden zich in een spitsboogvormig portaal met verspringende archivolten. Triplet
spitsboogvensters, door éénsteens spitsbogen omgord en als type veelvuldig voorkomend, verzorgen halverwege de hoogte van de gevel de directe lichtinval in het schip.
De gevel wordt boven door een klein venster dat aan de bovenzijde trapsgewijs inspringt, beëindigd. Verder bevindt zich in de gevel links van het kerkportaal nog een
rechtgesloten deur onder uitgemetseld siermetselwerk. De toegang is via een moderne opgang voor invaliden bereikbaar.
De linkerzijde van de gevel bevat in de hoek met zijbeuk een drie-zijdige kapel met drie dakschilden die door een kleine nokas met de hoek is verbonden. Per gevelzijde
zijn drie rechthoekige raampjes naast elkaar geplaatst met glas-in-lood. Identieke raampjes komen ook beneden in de toren voor en zijn eveneens gevat tussen
lekdorpeltegels (zoals die in alle vensters voorkomen) en een rollaag. De voet van de toren is zowel in de west- als in de zuidzijde door zes omlopende uitgemetselde
sierbanden van afwisselend strek- en koplaag versierd. Temidden van dit siermetselwerk is een deur gevat die identiek is aan de zijdeur van de voorgevel. Tussen de kop
van de toren en de deur verzorgen twee boven elkaar gestelde rondboograampjes voor de toetreding van licht in de traptoren. De kop van de toren is aan twee zijden
voorzien van twee rechthoekige spaarvelden waarboven twee galmgaten. De geveltop aan genoemde zijden zijn voorzien van twee driehoekige spaarvelden, waarbij alleen
in de voorgevel een wijzerplaat is opgenomen. In de andere zijden is onder de daklijst een enkel galmgat geplaatst dat de breedte bezit van de torenzijde. De LINKER
ZIJGEVEL van de kerk wordt bepaald door de topgevels van de zijbeuktraveeën en de dwarsarm. De drie topgevels van de twee zuidelijke traveeën en dwarsschip zijn elk
voorzien van triplet spitsboogvensters van het type in de voorgevel, en een lichtspleet in de geveltop die in alle topgevels voorkomt en van het type zijn als beschreven in
de topgevel van de voorgevel. De westzijde kan aldus merendeels als spiegel dienen voor de oostzijde. Tegen de twee noordelijke traveeën zijn een ingangsportaal (met
aansluitend voormalig tussenlid naar pastorie) en kapel gebouwd.
Het tussenlid dat nu als zaaltje in gebruik is, is ten opzichte van het ingangsportaal lager en smaller. De zij-ingang bevat een moderne deur. Het zaalgebouwtje bevat aan
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de westzijde drie halfronde vensters met glas-in-lood en een opgeklampte deur. Het venster op de korte zijde is later met een glas-in-loodraam (W. Mengelberg Zeist
1939) van elders ingeboet.
Tussen de dwarsarm en een annex ten westen van het koor bevindt zich in ieder van de twee hoeken met het middenschip (voorzien van een lancetvenster), een lage
tweezijdige uitbouw die is voorzien van een dak waarvan de twee schuine dakschilden als een half-tentdak tegen de muur rusten. De uitbouwen bezitten twee kleine
vensters van het type zoals dat voorkomt in de topgevel van de voorgevel. Tegen de koortravee is, zoals reeds vermeld, een aanbouw geplaatst voorzien van een zadeldak
met eindschild dat grenst aan de koormuur. In de eindgevel die van de kerk is afgewend bevindt zich een opgeklampte deur met een enkelvoudige ruit.
De gevels van de koorpartij zijn gevat tussen, beneden een trasraam met twee uitgemetselde rollagen waartussen een streklaag en boven een geprofileerde lijst die vijf
trapsgewijze uitmetselingen vertoont en waarop de goot rust. Op de hoeken van de schuingeplaatste koorzijden zijn steunberen opgesteld die via een drievoudige
versnijding (met keramiektegels belegde afzaten) boven halve hoogte overgaan in lisenen. Ter plaatse van de lisenen wordt deze lijst onder het dak op vijf plaatsen
onderbroken. De als spaarvelden te beschouwen muurvlakken van de koorafsluiting zijn voorzien van triplet lancetvensters van het type zoals dat voorkomt in de
westgevel. Van de twee koorzijden bevat de westzijde drie afzonderlijk geplaatste lancetvensters waarvan de onderlinge tussenliggende ruimte ongelijk is terwijl in de
oostzijde vier gekoppelde lancetvensters zijn geplaatst waarvan de middelste twee hoger zijn dan de beide flankerende vensters.
De RECHTERGEVEL, is zoals gezegd grotendeels overeenkomstig de linkerzijde. De uitgebouwde sacristie tegen de koortravee heeft aan de voorzijde vier gekoppelde
lancetramen van gelijke grootte. Aan de rechterzijde komen tweemaal twee gekoppelde glas-in-lood raampjes met strek voor.
Van de twee kleine uitbouwtjes tussen de sacristie en dwarsarm bezit alleen de meest westelijk gelegen uitbouw twee smalle raampjes.
Zoals eerder aangegeven is het INTERIEUR aanzienlijk rijker uitgevoerd dan de buitenzijde en verkeert het in nagenoeg originele staat. Kleur en ornamentiek is
kenmerkend voor de tijd van zijn ontstaan en staat bekend als "baksteen expressionisme". De vloer bestaat uit een veelkleurige tegelvloer in een vrij strak geometrisch
motief. De wanden bestaan voornamelijk uit schoon metselwerk met een uitbundig gebruik van verschillende steen- en voegkleuren. In het algemene beeld wordt een
sterke gelaagdheid verkregen door de wisselende kleurlagen, maar door een zeer gevarieerde aanpak van deze gelaagdheid met name in de langsgevels, door de
verstoringen door het ornamentale gebruik van de baksteen, gecombineerd met de toepassing van beschilderde muurvelden is de samenhang soms afwezig. De openingen
ten behoeve van het ruimtelijk gebruik in het muurwerk van de zijkapellen e.d. zijn alle spitsboogvormig.
De overwegend originele muurschilderingen, die een grote rol in het algemene beeld spelen (wanden van het koor, het gehele muurveld langs de triomfboog tussen schip
en koor, enz.) zijn gemaakt door Wijnand Geraerds uit Warmond. In 1986 zijn veertien onbeschilderde muurvlakken door een plaatselijke schilder aangevuld.
De westwand van het schip opent middels een grote opening op de verdieping op de orgelgalerij, waardoorheen het grote triplet het schip verlicht. Verder meerdere
venster- en deuropeningen, alles in originele staat met paneeldeuren, glas-in-lood vensters, enz. De koorwanden zijn voorzien van geglazuurde rode en groene baksteen.
Aan de noordzijde bevindt zich een steen met de tekst: 'In Dominica Quasimodo anno domini 1924 Henricus Herfkens parochus Hujus Parochiae me posuit'.
Schip en bijbehorende ruimten worden afgedekt door houten spitsboogvormige tongewelven met nokrib en boogspanten. Deze zijn in een bijzondere constructie
uitgevoerd. De boogspanten bestaan nl. uit gelamineerde of aaneengelijmde diverse lagen tellende houten planken. Deze constructie wordt 'Hetzerspant' genoemd en
werd uitgevoerd door het bedrijf "Nemaho" uit Doetinchem (Eerste Nederlandsche Maatschappij voor Houtconstructie). Het gewelf van het schip wordt in vijven verdeeld
door de drie gordelbogen die de traveeën aangeven. Het vermoedelijk blank gelaten houten gewelfvlak is voorzien van voornamelijk groene, gele en rode kleuraccenten
van de ribben, langs de ontmoetingen van verschillende onderdelen en van de kruin. Dwarsschip en zijkapellen bezitten steekgewelven van verschillende hoogte. De
geboorte van het gewelf ligt echter voor alle gewelven op gelijke hoogte. Alleen de koortravee is van een gemetseld graatgewelf voorzien, de absiscalotte wordt door een
straalgewelf overkluisd. Beide delen zijn in kleurige baksteen toegepast.
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Buiten van elders overgebrachte roerende elementen moet het voor deze kerk door de vader van J.T.J. Cuypers gestichte atelier in Roermond gemaakte hoofd- en Mariaaltaar genoemd worden.

Waardering
R.K. KERK St. Martinus te Etten, gebouwd in 1923/24 naar een ontwerp van J.T.J. Cuypers, zoon van P.J.H. Cuypers.
- Van architectuurhistorische waarde vormt de St. Martinuskerk een goed en nagenoeg gaaf bewaard voorbeeld van een in baksteen opgetrokken kerkgebouw in een sober
en helder uitgevoerd ontwerp. Het interieur van het gebouw valt op door de hoogwaardige esthetische kwaliteiten met een aan het baksteen expressionisme verwante
stijl. Fraai onderdeel vormt daarnaast het beschilderde houten spitsboogvormige tongewelf. De 'Hetzerspanten' zorgen als gelijmde vollewand constructie voor een goede
spanningsverdeling van een grote te overkluizen ruimte. Vanwege deze constructiewijze die in de tijd van de bouw van de kerk nog niet zo lang bestond is de kerk
eveneens van belang.
Voor het interieur zijn verder van belang de tegelvloer, de schilderingen (wanden van het koor, langs de triomfboog van de hand van Wijnand Geraerds, boven de
scheibogen) alsook de glas-in-lood ramen in koor en viering. Het kerkgebouw is van de hand van een belangrijke architect, J.T.J.Cuypers. Hij had belangrijke opdrachten in
het hele land. De vaardigheid van de architect spreekt met name uit het expressieve interieur, dat in tegenstelling staat tot het op behouden wijze en veelal door tradities
bepaalde vormgegeven exterieur in een soort zakelijk expressionisme.
- Van stedenbouwkundige waarde is de kerk vanwege de situering op de kruising van Dorpsstraat en Oldenhave, op korte afstand van de oude kern van Etten. Door de
ruime ligging aan een voorplein en een aan de zuidzijde bevindend parkeerterrein is het kerkgebouw nadrukkelijk in het dorpsbeeld aanwezig.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege zijn bestemming welke is verbonden met een religieuze ontwikkeling waaruit een opdracht voor de bouw van een katholieke
kerk voortkwam in dit overwegend door protestantse gemeenten bevolkte gebied.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523705

X:

220268

Naam:

Y:

436924

Gemeente:

Adres:

Molenstraat 48 te Etten

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerkelijke dienstwoning; Pastorie(F)

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
WOONHUIS, voormalige pastoriewoning met aangrenzend voormalig KOETSHUIS ontworpen in 1858 door architect J.A Gerretsen uit Zutphen voor de Nederlands
Hervormde Gemeente. Beide zijn markant nabij de dorpskom van Etten gelegen. De vrijstaande woning ligt aan de Molenstraat in het verlengde van de Dorpsstraat op de
hoek van de St. Lidwinastraat, temidden van een goed onderhouden tuin met oude bomen, afgescheiden van de straat door een eiken- en ligusterhaag. Ter rechterzijde
van het pand is een erfscheidingsmuur opgetrokken, deels door een ezelsrug gedekt. Op het erf bevinden zich voorts een schuur en garage die, evenmin als de
scheidingsmuur, onder de rijksbescherming vallen.
Omschrijving
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Het een-bouwlaag tellende pand met verdieping is met het lage koetshuis uitgelegd op een L-vormige plattegrond. De woning kent aan drie zijden een symmetrische
indeling. In de voor- en linkerzijgevel is een glad gepleisterde oprijzende gevel gestoken in het afgeplatte met gesmoorde Muldenpannen belegde schilddak. Op het zinken
afgeplatte dak zijn twee schoorstenen geplaatst.
De muren zijn ruw gepleisterd, hebben een gecementeerde plint, een fries waarin kleine zolderraampjes, terwijl de hoeken van lisenen zijn voorzien, waarvan enkele
uitgevoerd met schijnblokken. De vensters zijn oorspronkelijk voorzien van persiennes en lambrekijns. Reconstructie van beide wezenlijke onderdelen wordt mogelijk
gemaakt door bewaard gebleven oude foto's bij de bewoners.
De gietijzeren bakgoten worden door houten consoles ondersteund.
Het pand ligt met de VOORGEVEL aan de Dorpsstraat en wordt gekenmerkt door drie traveeën, elk met twee vensterassen. De nadruk ligt op de middelste travee die een
middenrisaliet over twee bouwlagen vormt. De dubbele paneeldeur bezit aan iedere zijde een enkelruit waarvoor een deurrooster. Het kozijn rust op hardstenen neuten
en dito dorpel en omvat een geprofileerd getoogd bovenlicht waarin een (metalen?) vierpas door bewerkte stangen op de plaats wordt gehouden. Het venster boven de
deur bevat een vierruits schuifraam, met tweeruits bovenlicht, rustend op een gecementeerde lekdorpel en door een schouderboog (oorspronkelijk boven alle vensters
aanwezig maar in de achterzijde ontbreken deze), afgesloten. De Vlaamse gevel wordt door een gedrukt zadeldak met overkragende daklijst waaronder gesneden klossen,
gedekt.
Ter weerszijden van de middenpartij bevindt zich een zesruits schuifraam met tweeruits getoogd bovenlicht. In de fries is per gevelzijde boven de vensters een klein
rechthoekig kantel-zolderraampje opgenomen met een decoratieve voorzetplaat met baard waarin uitgespaard, een afgeleide vorm van een vierpas, zoals de vulling van
het deur-bovenlicht. Dit type komt in alle gevels van het pand voor boven de vensters onder de daklijst.
In de rechterzijde van de voorgevel is een klein kelderrooster opgenomen. Ter weerszijden van de opgetrokken gevel is in het dakvlak een dakraampje geplaatst.
De LINKER ZIJGEVEL vertoont grote gelijkenis met de voorgevel maar door de aanwezigheid van lisenen in de vooruitspringende partij verzelfstandigen de beide zijden
van de gevel meer dan in de voorgevel . In de Vlaamse gevel komen terugwijkend dubbele zesruits schuifdeuren naar de tuin voor en op het balkon zijn dubbele
schuifdeuren met decoratieve roedenverdeling aanwezig. De tuindeuren zijn gevat in een kozijn dat rust op hardstenen neuten en is voorzien van casementen en wordt
boven het aan de voorgevel identieke bovenlicht met vierpas, afgesloten door een hoofdgestel. De balkondeuren zijn licht getoogd en gevat in een kozijn dat als een
fronton wordt afgesloten en daarmee de vorm herhaalt van de bovenzijde van het risaliet die door een gedrukt zadeldak wordt gedekt. Alleen de binnen- en buitenzijden
van de eerste bouwlaag van het risaliet zijn voorzien van spaarvelden.
De twee vensters in de gevel zijn breder dan die in de voorgevel. Het linker venster bevat een tweeruits schuifraam met enkelruits bovenlicht, in de rechterzijde is een
twaalfruits raam met bovenlicht opgenomen met in het bovenlicht een vierpas.
De ACHTERGEVEL is op de Vlaamse gevel na, nagenoeg identiek aan de voorgevel. Wegens het in slechte staat verkerende pleisterwerk is hier het metselwerk in
kruisverband eenvoudig zichtbaar.
De linkerzijde van de achtergevel wordt in beslag genomen door het recht op de gevel aangebouwde koetshuis. Rechts hiervan bevinden zich alleen in de muurvlakken
tussen de drie vensters (van het type als in de voorgevel) in totaal twee enkelruits valraampjes met kathedraalglas. In het rechter gedeelte van het dakschild is een
dakraampje opgenomen.
De VOORGEVEL van het KOETSHUIS is evenwijdig aan de straat gelegen en is door de dubbele vijfruits en rechtgesloten deuren met flankerende lichtgetoogde drieruits
ramen symmetrisch ingedeeld. Alleen het rechter raam is met kathedraalglas ingevuld en rust op een houten lekdorpel, terwijl het linkerraam (vernieuwd) op een
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hardstenen lekdorpel rust.
De gevel is ruw gepleisterd en deuren en ramen zijn gevat in gecementeerde segmentboogvormige omlijsting.
De gietijzeren bakgoot steunt op gesneden klossen. Het zadeldak is belegd met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen en reikt tot onder de daklijst van de belendende
woning.
De LINKERZIJDE wordt door de aansluitende pastoriewoning in beslag genomen. De ACHTERGEVEL is gepleisterd. Links bevindt zich een verdiept veld, dat vermoedelijk
wijst op een dichtgezette deur die zich ook rechts bevindt, waarin onder de segmentboog een (later ingevoegd) stalraam op een betondorpel is geplaatst. Het kozijn van de
opgeklampte deur rechts rust op hardstenen neuten en dito dorpel en bevat een meerruits, eveneens segmentboogvormig afgesloten, bovenlicht.
De RECHTERGEVEL is geheel gesloten en bevat slechts een zelfde venster als in de achtergevel voorkomend in het verdiepte veld. Onder de betonnen lekdorpel is een
afdak (lessenaarsdak) aangebracht ter afdekking van houtopslag. Het zadeldak is aan de zijkant van een windveer voorzien.
Het INTERIEUR is door de aanwezigheid van diverse oorspronkelijke onderdelen van groot belang. In de ruimtelijke indeling hebben zich nauwelijks wijzigingen
voorgedaan. De paneeldeuren zijn alle gespaard gebleven. In de schuine zijden naast het raam zijn de klapluiken aanwezig, de ramen in de achterkamer bezitten
schuifluiken. De marmeren schouw bezit zware consoles die zijn bezet met florale motieven. In de kamer en suite zijn de schuifdeuren aanwezig (sporen in het
muurwerk boven de deuren doen vermoeden dat deze een getoogd bovenlicht met kathedraalglas (?) als boven de tuindeuren heeft gekend). Voort komen twee
stucplafonds met twee ranken eikenblad en een rozet met acanthusbladeren voor. De hal is van een fraaie tegelvloer voorzien; de bordestrap is met spijlen uitgerust. De
woning is onderkelderd en bezit een troggewelf.
Het koetshuis verkeert in een minder originele staat en is als garage in gebruik.

Waardering
PASTORIEWONING en KOETSHUIS zijn gebouwd in 1858 door architect J.A. Gerretsen.
- Van architectuurhistorische waarde vanwege de gaafheid en het zorgvuldig gedetailleerde voorbeeld van een pastoriewoning uit het midden van de 19de eeuw. Het
pand bezit ook esthetische kwaliteiten in in- en exterieur zoals gave verhoudingen, de helderheid van indeling der ruimten en detailleringen van onderdelen.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging nabij de dorpskom van Etten aan de Molenstraat in het verlengde van de Dorpsstraat op de hoek van de
St. Lidwinastraat. Als zodanig speelt de pastoriewoning met koetshuis als ensemble een beeldbepalende rol.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

527581
Adres:

X:
Y:

228547

Naam:

Kwaksmölle

440225

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Bij Doetinchemseweg 48 te Varsseveld
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Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie- en poldermolen; Korenmolen

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
MOLENROMP. De als beltmolen uitgevoerde ronde stenen molen, gebouwd in 1859 door molenbouwer H.H.Kreeftenberg te Varsseveld in opdracht van de toenmalige
eigenaar G.Kwak, was ingericht als korenmolen. De molen droeg aanvankelijk de naam 'De Haan', later gewijzigd in 'Kwaksmolen'. De molen is tussen 1945 en 1952
onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap en een deel van het gaande werk werden verwijderd. De molenromp kreeg in 1952 een functie als opslagruimte en als
uitkijktoren voor de Landmacht. De molenromp kreeg later een functie voor een Sociaal Cultureel Centrum en is tot op heden als zodanig in gebruik. Omstreeks 1975 is de
molenromp aan de noordwestzijde uitgebreid met laagbouw ten behoeve van het Sociaal Cultureel Centrum. Deze aanbouw valt buiten de werking van de
monumentenwet. De molenromp is zichtbaar in een redelijk open omgeving.

Omschrijving
De molenromp bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp met deels nog aanwezige belt. De molenromp is verhoogd met een cilindrisch gemetselde
opstand die als balustrade diende bij de functie als uitkijktoren. De belt is voorzien van een inrit op het westen en een inrit op het oost-zuidoosten. De uit vijf bouwlagen
bestaande molenromp is aan de westzijde tot de hoogte van de voormalige luizolder bepleisterd en voorzien van een plat dak dat is aangebracht op de voormalige
kapzolder. In de molenromp zijn op meerdere plaatsen restanten en sporen van het gaande werk aanwezig.

Waardering
De molenromp is van algemeen belang:
- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen korenmolen;
- vanwege cultuurhistorische waarden als onderdeel van de geschiedenis van de graanmaalderijen van Nederland en de industriële ontwikkeling van Gelderland en de
plaatselijke geschiedenis.
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Oude IJsselstreek - Rijksmonumentencomplexen

(Bron: RCE)

Oude IJsselstreek - Rijksmonumentencomplexen, actualiteit 7 februari 2014 (ODB versie 10.2.11)
Complexnummer

Wetsartikel:

511180 Toelichting:

6 (Ingeschreven monument)

Naam:

Wisch

Omschrijving van het complex
De in structuur en detail goed bewaard gebleven HISTORISCHE BUITENPLAATS WISCH bestaat uit de volgende onderdelen:
HOOFDGEBOUW (Huis Wisch) (1), HISTORISCHE TUIN- en PARKAANLEG (2), MOESTUINMUUR met HEKWERK en KAS (3), TUINMUUR (4),
KOUDE BAKKEN (5), DIENSTWONING (6), TOEGANGSHEK (7), BRUG (8) en ZONNEWIJZER (9).
Het historische buitenplaatscomplex WISCH is gelegen direct ten zuiden van het stadje Terborg. De vroegste vermelding van de heren van
Wisch dateert uit circa 1200; samen met de baanderheren Baer, Bergh en Bronckhorst vormden zij een aparte stand binnen de Gelderse
adel. In 1207 wordt een huis Wisch genoemd, waarschijnlijk het na enkele eeuwen verloren gegane slot op de zogenaamde Hoven (of
Heuven) van Wisch, halverwege tussen Etten en Doetinchem. In de tweede helft van de 13de eeuw verrees op de plaats van het huidige huis
Wisch een borch, waarbij de nederzetting Terborg ontstond, die in 1419 door de heren van Wisch met stadsrechten werd begiftigd. Het
tegenwoordige huis Wisch bevat nog enkele onderdelen uit de 15de eeuw (de ronde toren, is in de 17de eeuw verhoogd) en stamt voor het
overige uit de 16de (woongebouw aanpalend aan de toren) en 17de eeuw (hoofdgebouw uit 1648 en langgerekte dienstvleugel van omstreeks
1700). Opmerkelijk is de L-vormige plattegrond die het huis zijn karakteristiek voorkomen geeft. In de Tweede Wereldoorlog werd het huis
tijdens een bomaanval zwaar beschadigd. In de jaren '50 en '60 werd het huis grotendeels herbouwd en gerestaureerd onder leiding van
architect Canneman. Het interieur van het huis werd tijdens deze restauratie vrijwel geheel vernieuwd met behulp van oude, niet van
oorsprong bij het huis behorende onderdelen. De thans nog bestaande historische tuin- en parkaanleg in landschapsstijl dateert grotendeels
van omstreeks 1879 en is deels gelegen binnen een nog bestaande midden 17de-eeuwse lanenstructuur -met onder meer de Laan van Wisch
en het noordelijk gelegen dwarslaantje- en de IJsseldijk
Waardering van het complex
Het historische buitenplaatscomplex Wisch is in cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch opzicht van algemeen belang:
- wegens de ouderdom
- wegens de voor Nederland weinig voorkomende opzet van het huis Wisch op L-vormige plattegrond, met langgerekte dienstvleugel en
dwars geplaatst hoofdgebouw, in oorsprong daterend uit de 15de eeuw;
- de historische tuin- en parkaanleg in landschapsstijl uit het vierde kwart van de 19de eeuw gesitueerd binnen een structuur die tussen het
einde van de 17de eeuw en de eerste decennia van de 19de eeuw is ontstaan;
- de visuele en historische relatie tussen de buitenplaats Wisch en het stadje Terborg ter plaatse van de Laan van Wisch;
- de compositorische en ornamentele waarde van de verschillende complexonderdelen.
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Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

511181

X:

221648

Naam:

Huis Wisch

Y:

436993

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Laan van Wisch 4 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Kasteel, buitenplaats; Landhuis

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving
HOOFDGEBOUW (HUIS WISCH). Huis Wisch is gebouwd op een L-vormige plattegrond en bestaat uit een in oorsprong 15de-eeuwse ronde
toren die in de loop van de 17de eeuw werd verhoogd. Aan de noordzijde hiervan het hoofdgebouw dat uit de 16de en 17de eeuw dateert. Aan
de oostzijde van de toren de uit ca 1700 stammende, 90 meter lange dienstvleugel die wordt afgesloten door een zware vierkante toren. In de
Tweede Wereldoorlog werd tijdens een geallieerde luchtaanval het huis zwaar getroffen, waardoor het voor een groot deel werd vernield. In
1951 begon de eigenaresse van het huis, mevrouw O.M.I. Vegelin van Claerbergen-jonkvrouwe van Schuylenburch, met de restauratie van het
oostelijke deel van de lange dienstvleugel en in 1960-1962 volgde de restauratie van het hoofdgebouw onder leiding van architect Canneman.
Deze restauratie van het kasteel betekende het herstel van de oude hoofdvormen van het huis. Aangezien er in het huis nauwelijks nog
constructieve en decoratieve elementen aanwezig waren, werd een groot deel van het interieur vervangen. De oorspronkelijke raamindeling
bleef tijdens de restauratie gehandhaafd. De vierkante toren is een onderkelderd bakstenen gebouw op vierkante grondslag. De toren is twee
bouwlagen hoog en wordt overkapt door een tentdak. In de noord-, oost- en zuidgevels zijn kruiskozijnen geplaatst waarvan de onderste
vensters zijn voorzien van luiken. De lange dienstvleugel op rechthoekige grondslag is één bouwlaag hoog en wordt overkapt door een met
grijze pannen gedekt zadeldak. In de vleugel worden meerruits-vensters (naar 18de-eeuws voorbeeld), toegangsdeuren en garagedeuren op niet
regelmatige wijze afgewisseld. De dienstvleugel wordt afgesloten door de in oorsprong uit de 15de eeuw daterende ronde toren, die in de 17de
eeuw met een verdieping werd verhoogd. Tegen de toren is een zeshoekige traptoren gebouwd die in de loop van de 19de eeuw werd vervangen
en tijdens de restauratie na de Tweede Wereldoorlog wederom werd vervangen. Tussen de ronde toren en het hoofdhuis is tijdens de
restauratie een galerij met een toegang gebouwd. Het uit twee bouwlagen bestaande, deels onderkelderde hoofdhuis (jaartalsteen 1648), is
gebouwd op rechthoekige grondslag en wordt overkapt door een samengesteld met grijze pannen gedekt zadeldak. In de voor-, zij- en
achtergevel bevinden zich meerruitsschuifvensters (naar 18de-eeuws voorbeeld), die tijdens de restauratie na de Tweede Wereldoorlog werden
geplaatst. Aan de achterzijde van zowel de lange als de korte vleugel bevindt zich een terras voorzien van een balustrade.
Waardering
Het HOOFDGEBOUW behorend tot de historische buitenplaats Wisch is van algemeen belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens de architectonische vormgeving en de L-vormige plattegrond van het representatieve hoofdgebouw en de dienstvleugel;
- wegens de gaafheid van het exterieur;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- wegens de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg in landschapsstijl uit het vierde kwart van de 19de eeuw dat gesitueerd binnen een
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structuur die tussen het einde van de 17de eeuw en de eerste decennia van de 19de eeuw is ontstaan.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

511184

X:

221983

Naam:

Wisch

Y:

436715

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Bij Laan van Wisch 4 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Tuin, park en plantsoen; Historische aanleg

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De thans bestaande historische tuin- en parkaanleg in een late landschapsstijl rondom Huis Wisch, is
aan het einde van de 19de eeuw ontstaan. De tuin- en parkaanleg wordt in het zuidwesten begrensd door de 18de-eeuwse IJsseldijk en grenst in
het noorden aan het stadje Terborg waarmee het een historische relatie heeft. In het oosten vormt de boszoom de grens. De oprijlaan vanuit de
stad Terborg naar de buitenplaats, de Laan van Wisch, die al op een kaart uit 1661 wordt weergegeven liep in deze tijd evenals tegenwoordig,
parallel aan de hoofdstraat van het stadje Terborg. Ook de korte dwarslaan gelegen ten noorden van het huis Wisch bestond in deze tijd. In de
17de eeuw bestond de aanleg uit boomgaarden ('bomgart') en nutstuinen ('garden') die door een gracht werden omgeven. Op een tekening van
Jan de Beijer uit 1743 wordt de thans nog bestaande waterallee ten zuiden van het huis, weergegeven. Ten zuiden van het huis staat een zwarte
walnoot die uit 1750 stamt. Aan het einde van de 19de eeuw, omstreeks 1879, werd de aanleg rondom het huis Wisch verlandschappelijkt en
kreeg de aanleg het thans nog bestaande karakter. Ten westen van het huis werd een slingervijver gegraven en de tuin ten zuiden van het huis
werd voorzien van gazons en borders, het bosrijke gebied tot de IJsseldijk werd voorzien van slingerpaden. Ten noorden van het huis werd rond
een ovaal gazon een oprijlaan aangelegd en er werden een aantal ronde borders ingeplant. Het open weidegebied oost- en zuidwaarts gelegen
van het huis en de Laan van Wisch werd, iets later dan het terrein direct rondom het huis, met boomgroepen en solitairen ingeplant zodat
enkele zichtassen ontstonden en het gebied visueel bij Huis Wisch getrokken werd. De randen van de zichtassen bestaan uit brede houtwallen
met enigszins glooiende zomen. De IJsseldijk werd voorzien van een wandeling en aan weerszijden beplant met beuken en eiken. De
noordoostzijde wordt vanaf deze tijd door de Paasberg begrensd. In het zuidoosten van de aanleg werd omstreeks 1830 een eendenkooi
aangelegd, die in 1995 werd hersteld. Ten oosten van het huis ligt de moestuin die deels omringd wordt door een laat 19de-eeuwse
moestuinmuur waartegen een kas (zie hiervoor onderdeel 3) en waarin twee koude bakken uit dezelfde periode liggen (zie hiervoor onderdeel 5).
Waardering
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorend tot de historische buitenplaats Wisch is van algemeen belang:
- als gaaf bewaard voorbeeld van een parkaanleg in landschapsstijl uit het vierde kwart van de 19de eeuw, gesitueerd binnen een structuur
(opgebouwd uit onder meer lanen, waterlopen en een dijk) die tussen het einde van de 17de eeuw en de eerste decennia van de 19de eeuw is
ontstaan;
- wegens het belang voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de onderdelen van de buitenplaats.
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Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

511185

X:

221762

Naam:

Y:

436959

Gemeente:

Adres:

Bij Laan van Wisch 4 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Tuin, park en plantsoen; Tuinmuur

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
Moestuinmuur met hekwerk, die de moestuin in het noorden en oosten begrenst. Tegen de muur stonden twee kassen die in de Tweede
Wereldoorlog werden beschadigd. De hoekkas is herkenbaar aanwezig. Van de linker kas is een kippenhok gemaakt. Deze wordt niet beschermd.
Omschrijving
MOESTUINMUUR MET HEKWERK EN HOEKKAS. Laat 19de-eeuwse rood bakstenen MOESTUINMUUR, deels afgedekt door een ezelsrug en
deels door een rollaag. Ter plaatse van de voormalige linkerkas is de muur hoger en voorzien van een natuurstenen afdekking, dit deel wordt
aan weerszijden afgesloten door een bakstenen pijler. In de muur bevindt zich een halfronde doorgang waarin een houten deur. Het meest
zuidelijke muurdeel wordt afgesloten door twee bakstenen pijlers waartussen zich een 19de-eeuws dubbel smeedijzeren HEK voorzien van
pijlpunten bevindt. In de hoek van de moestuinmuur staat een laat 19de-eeuwse KAS op bakstenen voet met afzaat; de opstand en lessenaardak
bestaan uit glasramen. In de korte zijde een deur. Het is een bijzonder type muurkas: een hoekkas. Daarvan zijn er niet veel in ons land. De kas
is een of twee keer aangepast aan een andere functie. Thans is de kas in gebruik als druivenkas.
Waardering
MOESTUINMUUR MET HEKWERK EN HOEKKAS behorende tot de historische buitenplaats Wisch, van algemeen belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens het materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- wegens de zeldzaamheid van het type kas
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

511186

X:

221592

Naam:

Y:

437132

Gemeente:

Adres:

Bij Laan van Wisch 4 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Tuin, park en plantsoen; Tuinmuur Koude Bakken

Oude IJsselstreek
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Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving
Laat 19de-eeuwse rood bakstenen TUINMUUR afgedekt door een rollaag gelegen in het westen van de historische tuin- en parkaanleg. De muur
vormt de scheiding met het terrein van de kerk. De muur is van steunberen voorzien en maakt een hoek ter hoogte van de kerk; dit muurdeel is
lager.
Waardering
TUINMUUR behorende tot de historische buitenplaats Wisch, van algemeen belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens het materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

511187

X:

221744

Naam:

Y:

436965

Gemeente:

Adres:

Bij Laan van Wisch 4 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Tuin, park en plantsoen;

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving
Twee, in de moestuin gelegen, laat 19de-eeuwse KOUDE BAKKEN van baksteen, beide op rechthoekige grondslag. De bakken zijn deels afgedekt
met natuursteen en voorzien van een recente constructie van ijzer voor de nog bestaande en bij de bakken behorende oplegramen.
Waardering
KOUDE BAKKEN behorende tot de historische buitenplaats Wisch, van algemeen belang:
- wegens de ouderdom;
- wegens het materiaalgebruik en doelmatige vormgeving;
- wegens de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats
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Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

529421
Adres:

Bij Laan van Wisch 4 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Woningen en woningbcomplx; Dienstwoning;

X:

221640

Naam:

Huis Wisch

Y:

437129

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving
Naast het toegangshek staat de DIENSTWONING in chaletstijl uit 1916. Gebouw op rechthoekige plattegrond onder overstekend zadeldak met
gesmoorde pannen. De gevels staan op een donker geschilderde plint en zijn wit gesaust. De geveltop is beschoten met verticale donker
geschilderde delen. Boven het verdiepingsvenster een hertengewei. In de voorgevel de letters S en W (Schuylenburch en Wisch). Voor de
centraal gelegen voordeur een afdakje met rood geglazuurde platte pannen, ondersteund door boomstammen. Vensters met bovenlichten met
roedeverdeling en luiken.
Waardering
DIENSTWONING behorend tot de historische buitenplaats Wisch, van algemeen belang
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de kenmerkende vormgeving
- wegens de situering naast de toegang van de buitenplaats
- wegens de functioneel ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

529422

X:

221657

Naam:

Y:

437145

Gemeente:

Adres:

Bij Laan van Wisch 4 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Voorwerpen op pleinen ed.; Erfscheiding; Toegangshek

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving
Aan het begin van de laan naar het kasteel naast de kerk staat het smeedijzeren TOEGANGSHEK tussen afwisselend gemetselde hekpijlers met
natuurstenen afdekplaat en smeedijzeren posten in een bescheiden Art Deco stijl. Het hek is omstreeks 1916 gemaakt naar ontwerp van de
Terborgse architect R.W.J. van Wezel en vervaardigd door de smid T.A. Leijser. Het hoofdhek bestaat uit twee vleugels tussen smeedijzeren
posten. De beide oplopende hekvleugels met ronde en diagonale vormen hebben de wapens Wisch in het hart. Hekspijlen met vergulde
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pijlpunten.
Waardering
TOEGANGSHEK, naast de kerk behorend tot de historische buitenplaats Wisch van algemeen belang
- wegens de ouderdom
- als toegang tot de buitenplaats
- wegens het materiaalgebruik
- wegens de functionele en visueel ruimtelijke relatie met de overigen onderdelen van de buitenplaats
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

529423

X:

221619

Naam:

Wisch

Y:

437092

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Bij Laan van Wisch 4 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Tuin, park en plantsoen; Brug(L)

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving
Over de noordelijke arm van de Molenkolk ligt een ijzeren BRUG met houten brugdek. Brug met loopvlak van houten planken tussen ijzeren
banden, waaronder een gietijzeren onderstel bestaande uit liggers elk met een gebogen en rechte drager waartussen meerdere gietijzeren
ringen. Gemetselde landhoofden. Brugleuning bestaande uit vier achtzijdige gietijzeren kolommen waartussen een ijzeren vakwerk van ovalen
en diagonalen. Tweede helft 19de eeuw. De gekrulde aanzetten zijn jonger.
Waardering
BRUG behorend tot de historische buitenplaats Wisch, van belang
- wegens de ouderdom
- wegens de constructie
- als goed voorbeeld van een decoratief-functioneel element in de parkaanleg
- als beeldbepalend en karakteristiek onderdeel van de buitenplaats
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Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

529424

X:

221714

Naam:

Wisch

Y:

437020

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Bij Laan van Wisch 4 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Tuin, park en plantsoen; Zonnewijzer

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving
Op het gazon voor het kasteel staat een ZONNEWIJZER op natuurstenen voet in 18de-eeuwse vormen. De smeedijzeren zonnewijzer dagtekent
uit het begin van de 20ste eeuw en is een geschenk van de inwoners van Terborg aan de kasteelvrouwe.
Waardering
ZONNEWIJZER behorend tot de historische buitenplaats Wisch van belang
- wegens de ouderdom
- als goed voorbeeld van een decoratief functioneel object in de tuinaanleg
- als beeldbepalend en karakteristiek onderdeel van de buitenplaats
Complexnummer

Wetsartikel:

512219 Toelichting:

6 (Ingeschreven monument)

Naam:

Landfort

Omschrijving van het complex
In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2),
TOEGANGSBRUG (3), DUIVENTOREN (4), TUINMUUR MET KAS EN VERANDA (5), BRUG (6).
In de uiterste hoek van Gelderland tegen de Duitse grens en aan de Oude IJssel ligt de historische buitenplaats Landfort, die voor het eerst in
1434 onder de naam 'Lanckvoort' werd vermeld. Volgens een verkoopadvertentie uit 1610 bestond het goed uit 'sijn huijs ende hoofstadt,
graften, wallen, bomgaert ende hoven'. Het zeventiende-eeuwse blokvormige huis bezat hoektorens, zoals te zien is op de tekening van
Abraham de Laan uit 1731. In de zeventiende en achttiende eeuw werd de aanleg uitgebreid en verrijkt, blijkens een verkoopadvertentie uit
1792 waarin het herenhuis 'leggende rondom in gragten, voorts schuuren, stallingen, koetshuis en oranjerie, hoven, boomgaarden, cingels,
vyvers, allees, opgaande boomen, slinger, sterre en hakhouts-bossen' staan vermeld. Hieruit blijkt dat er naast een formele aanleg ook een
eerste aanzet tot een aanleg in landschapsstijl aanwezig was, die waarschijnlijk onder het beheer van de toenmalige eigenaren C.G. van
Spaen en A.G. van Tengnagell tussen 1783 en 1790 tot stand gekomen is. In een advertentie van 1800 worden ook 'een duivenvlucht en
menagerie, ophaalbruggen en schoone wandelingen' genoemd. Na verschillende malen in andere handen te zijn overgegaan, kocht in 1823 dr.
Johann Albert Luyken (medicus en botanicus) het goed voor zijn zuster Christina Margeretha, weduwe van B.H.D. Waltmann. In 1834 ging
Luyken zelf op Landfort wonen. Een plaatselijke architect, J.T. Übbing uit Anholt, kreeg direct in het jaar van de aankoop de opdracht om de
buitenplaats op te knappen. Het huis werd, met behoud van de oude kern, verbouwd in historiserende Duitse barokstijl en met twee
kwartronde vleugels uitgebreid. Ook de parkaanleg werd onder handen genomen, zo is op twee opmetingstekeningen van Ubbing uit 1823 en
Pagina 8 van 61

Oude IJsselstreek - Rijksmonumentencomplexen, actualiteit 7 februari 2014 (ODB versie 10.2.11)
1825 te zien dat de aanleg op enkele onderdelen in vroege landschapsstijl is gewijzigd. De kaart uit 1825 toont het reeds verbouwde huis en
de duiventoren gelegen op een eiland omgeven door een singel, haaks georiënteerd op de rechte oprijlaan (zw-no). Het terrein binnen de
singel is sterk verlandschappelijkt met kronkelende paden en middels een slingerpad verbonden met het in de verkoopadvertentie uit 1792
genoemde slingerbosje ('Schipbosch') in de zuidoosthoek. Het rechthoekige stramien van akkers en weilanden aan weerszijden van de
oprijlaan met een sterrenbos en een geometrisch deel met visvijver is in deze fase niet verlandschappelijkt. Kort na deze aanleg is het park
integraal door de tuinarchitect J.D. Zocher jr. in landschapsstijl veranderd, waarvan een ontwerptekening bewaard is gebleven. Deze
structuur is thans nog gaaf aanwezig. Het harmonieuze karakter van de aanleg wordt bewerkstelligd door vloeiend verlopende gebogen
lijnen, die de akkers, weilanden en bospartijen tot één geheel samenvoegen. De singel is in golvende lijnen vergraven en de oorspronkelijke
oprijlaan is met een flauw verlopende bocht in westelijke richting verlegd. Nieuwe landschapselementen zijn het ovale grafeiland ten zuiden
van de oprijlaan en het parkbos langs de zuidrand. Tevens is aan de noordzijde een nieuwe toegang over de oude IJssel gerealiseerd,
aansluitend op de weg Anholt en Gendringen. Naast de reeds genoemde ontwerptekeningen zijn er tevens negentiende-eeuwse ontwerpen
bewaard gebleven van het huis, duiventoren, twee bruggen, koetshuis, botenhuis en hek. Uit briefwisseling is bekend dat L.P. Zocher enkele
ontwerpen heeft gemaakt. Door bombardementen in de Tweede Wereldoorlog is het koetshuis afgebrand en het huis zwaar beschadigd.
Nadat het goed in 1970 in bezit van 'Het Geldersch Landschap' kwam, is tussen 1976-1977 het park enigszins hersteld (aanplant bomen,
schoonmaak grachten en uitgraven visvijver) en is in 1980 het casco van het huis gerestaureerd onder supervisie van de Stichting Vrienden
der Geldersche Kasteelen. Sinds 1998 is het terrein binnen de singel inclusief de opstallen in erfpacht uitgegeven aan de Stichting Rhyngeest.
Deze stichting zal de restauratie van het interieur voltooien, waarna het huis weer bewoond zal gaan worden.
Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven. De
buitenplaats wordt aan de west- en oostzijde begrensd door wei- annex bouwlanden, aan de noordzijde door de Oude IJssel en aan de
zuidzijde door de Landfortseweg.
Waardering
De HISTORISCHE BUITENPLAATS LANDFORT is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het in oorsprong 17de-eeuwse hoofdgebouw, dat rond 1823 zijn huidige Duits barokke uiterlijk heeft gekregen;
- vanwege de gaaf bewaarde eenheid van het vroeg-19de-eeuws huis met park in landschapsstijl;
- vanwege de aanleg in landschapsstijl naar ontwerp van de tuinarchitect J.D. Zocher jr.;
- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

512220
Adres:

X:

225247

Naam:

Landfort

Y:

429891

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Landfortseweg 4 te Megchelen
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Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Kasteel, buitenplaats; Landhuis

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving onderdeel 1
HOOFDGEBOUW (Landfort). Het in oorsprong 17de-eeuwse hoofdgebouw is tussen 1825 en 1827 (zie herdenkingsstenen) met twee kwartronde
vleugels uitgebreid en in landelijke Duitse classicistische stijl verbouwd naar ontwerp van de architect J.T. Übbing uit Anholt. De 17de-eeuwse
kern wordt gevormd door de muren, de eikenhouten balklagen van moer- en kinderbinten waarbij de moerbinten ondersteund worden door
geprofileerde consoles en de gaaf bewaarde eikenhouten spantenkap met telmerken. Het huis met de naar achteren gebogen vleugels bestaat uit
twee bouwlagen en een attiek onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt samengesteld schilddak. Het middendeel heeft dakkapellen
met fronton, hoekschoorstenen en een bekroning van een klokkentorentje met wijzerplaat en smeedijzeren windvaan. De vier hoeken van de
gevels zijn bekroond door stenen pinakels. De symmetrisch ingedeelde, geel gepleisterde gevels worden bekroond door een kroonlijst en geleed
door wit gepleisterde pilasters en in rechthoekig geprofileerde vensteromlijstingen gevatte zes- en vierruits Empire-vensters met drieruits
rondboog bovenlichten waarin gebogen roeden. De voorgevel van elf vensterassen heeft in het midden een iets vooruitspringende, door
Ionische pilasters gelede ingangspartij bekroond door een fronton met wapenschild. De toegang wordt gevormd door een in een rondboognis
gesitueerde dubbele paneeldeur met rondboog bovenlicht (gebogen roedenverdeling) gevat in een omlijsting van twee zuilen met houten
kapitelen die een kroonlijst dragen. Boven de deur een, eveneens in een rondboog nis gevat, vierruits venster met rondboog bovenlicht. Aan
weerszijden van de deur staat een naar buiten gebogen ijzeren sierhekje en langs de gevel drie hardstenen palen op een rij die middels
schakelkettingen aan elkaar verbonden zijn. De achtergevel van dertien vensterassen heeft in het midden een iets vooruitspringende, door
Ionische pilasters gelede ingangspartij met centraal een dubbele glasdeur met rondboog bovenlicht geflankeerd door twee vrijstaande zuilen die
een halfrond balkon dragen met stenen balusters. De zuilen staan op een halfrond natuurstenen bordes van drie treden. In de ronding van de
linkervleugel bevindt zich een openslaande tuindeur (oorspronkelijk drie openslaande tuindeuren) naar het bordes met stenen balusters; in de
ronding van de rechtervleugel bevinden zich drie zesruits vensters (oorspronkelijk drie openslaande tuindeuren waarachter de oranjerie). De
zijgevels kennen een regelmatige vensterindeling, die deels blind is uitgevoerd. INWENDIG 17de-eeuwse kelders met ton- en kruisgewelven en
de reeds genoemde 17de-eeuwse kap en balklagen.
Waardering
HOOFDGEBOUW (Landfort) is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als een van de weinige voorbeelden van historiserende Duitse classicistische architectuur in Nederland;
- als voorbeeld van een werk uit het oeuvre van architect J.T. Ubbing;
- vanwege de gaaf bewaarde 17de-eeuwse elementen zoals de kelders, balklagen en de eikenhouten kap met telmerken;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
Monumentnummer

512223

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

X:

224904

Naam:

Y:

429822

Gemeente:

Oude IJsselstreek
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Adres:

Bij Landfortseweg 4 te Megchelen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Tuin, park en plantsoen; Historische aanleg

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving onderdeel 2
HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. In structuur en deels in detail gaaf bewaarde parkaanleg in landschapsstijl waartoe aan het eind van de
18de eeuw een eerste aanzet is gegeven met een slingerbosje, het zogenaamde 'Schipbosch'. Rond 1823 heeft de architect J.T. Ubbing de aanleg in
delen verlandschappelijkt waarvan de meanderende waterloop en het parallel daaraan lopende slingerpad, die het huis met het 'Schipbos' ten
zuidwesten van het huis aan elkaar verbindt, resteert. Het Schipbos bestaat uit een kleine bospartij met veel taxusaanplant en kronkelpaden. Dit
bosje dankt zijn naam aan een verhoging die thans vrijwel geheel is afgevlakt (bijschrift tekening Ubbing 1823 'aanhoogte welke als een schip in
't water formeert '). Aan de zuidwest- en zuidoostzijde wordt de buitenplaats begrensd door een pad met deels dubbele laanbeplanting. Deze
aanleg is reeds op een tweede kaart van Ubbing (1825) weergegeven. In de loop van de 19de eeuw is de aanleg door de tuinarchitect J.D. Zocher
jr. in late landschapsstijl gewijzigd, zoals thans nog aanwezig (de ontwerptekening is bewaard gebleven). In het uitgevoerde ontwerp zijn de
rechtlijnige landbouwgronden tot ovalen en ellipsvormen gecreëerd en opgenomen in het parklandschap. De tuin- en parkaanleg is te
onderscheiden in een parkdeel in de directe omgeving van het huis gelegen binnen de singel met ten zuiden daarvan het parkbos en ten westen
daarvan akkers, weilanden en productiebossen. Deze laatste twee delen worden van elkaar gescheiden middels een oprijlaan, die met een flauw
verlopende bocht naar het huis leidt dat haaks op de laan is georiënteerd. Vanaf de laan zijn open zichten in noordelijke en westelijke richting
over de weilanden met randbeplanting en boomgroepen (veel nieuwe aanplant), terwijl de zuid- en oostkant van de laan een vrij gesloten beeld
biedt van het parkbos. Vlakbij het huis, voor het reeds afgebroken koetshuis annex paardenstal en tuinmanswoning, ligt een eenvoudige
rechtlijnige aanleg rondom een rechthoekige visvijver als restant van een formele aanleg. Hier was ook de moestuin gesitueerd oorspronkelijk
met een tuinmuur en kas (thans niet meer aanwezig). Het huis is gesitueerd op een eiland waarvan de gracht in slingervorm vergraven is. Het
terrein is ingericht met oude en exotische bomen zoals Chinese vleugelnoot, moerascypres en links voor het huis een plataan (ca. 300 jaar).
Vanaf de toegangsbrug is het zicht op de voorgevel van het huis geconcentreerd wat bewerkstelligd wordt door de coulissenwerking van de
dichte randbeplanting. Links achter bossages staat een duiventil verscholen, die in de rondgaande wandeling langs de buitenzijde van de
buitenplaats een markant element vormt. Achter het huis ligt een gazon met enkele solitairen en centraal een grote boomgroep. Op oude foto's
is te zien dat op het gazon ronde bloembedden lagen. Dit deel heeft een open karakter door de zichtassen die in noordoost- en zuidoostwaartse
richting zijn uitgespaard. Terzijde van het huis staat een thans (1999) in vervallen staat verkerend prieel waarvandaan men een mooi zicht op de
aanleg heeft. Aan de slingerende gracht lag een botenhuis. Vanaf de oostpunt van het eiland loopt het reeds genoemde slingerpad naar het
Schipbos, dat aan de westzijde wordt geflankeerd door een langwerpig weiland dat zich vernauwt en verwijdt. Het grafeiland in de
zuidwesthoek van de aanleg vormde oorspronkelijk het middelpunt van een lobbenvormig padenstelsel, maar door het verdwijnen van paden is
het eiland meer op zichzelf komen te staan.
Waardering
De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Landfort is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- als representatief voorbeeld van een deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven tuin- en parkaanleg in landschapsstijl dat
vanaf de eerste aanzet aan het eind van de 18de eeuw door de tuinarchitect J.D. Zocher jr. in de 19de eeuw is vervolmaakt;
- als voorbeeld van een van de weinige buitenplaatsen in Gelderland met een familiebegraafplaats gelegen op een eilandje;
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- vanwege de aanwezigheid van ontwerptekeningen van de architect/ontwerper T.J. Ubbing uit 1823 en 1825 en een ontwerptekening van de
definitieve situatie van de tuinarchitect J.D. Zocher jr.;
- vanwege de aanwezigheid van exotische bomen daterend uit de tijd van de aanleg in landschapsstijl;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

512224

X:

225197

Naam:

Y:

429970

Gemeente:

Adres:

Bij Landfortseweg 4 te Megchelen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Tuin, park en plantsoen; Brug(L)

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving onderdeel 3
TOEGANGSBRUG. Voor het huis ligt een massief geproportioneerde kettingbrug gesigneerd met 'AL 1903' en opgebouwd uit steen, hout en
ijzer. De brug wordt gedragen door twee gemetselde, gecementeerde brughoofden deels voorzien van blokverdeling waartussen een houten
brugdek met houten onderstel in vakwerk. Op de brughoofden staan gecementeerde bakstenen pijlers met gietijzeren afdekplaten. Tussen de
pijlers hingen oorspronkelijk kettingen. Van de brug is een ontwerptekening bewaard.
Waardering
TOEGANGSBRUG is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik, namelijk een combinatie van ijzer, steen en hout;
- vanwege de robuuste vormgeving;
- als markering van de toegang tot de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

512225
Adres:

X:

225238

Naam:

Y:

429958

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Bij Landfortseweg 4 te Megchelen

Pagina 12 van 61

Oude IJsselstreek - Rijksmonumentencomplexen, actualiteit 7 februari 2014 (ODB versie 10.2.11)
Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Tuin, park en plantsoen; Duiventoren

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving onderdeel 4
DUIVENTOREN. Terzijde van het huis staat een in oorsprong negentiende-eeuwse bakstenen duiventoren (ca.1825), die in WOII grotendeels is
verwoest. De op achthoekige grondslag opgetrokken duiventoren is oorspronkelijk gepleisterd en in Moorse stijl met gotische vensters en een
klokvormige bekroning gebouwd naar een ontwerp toegeschreven aan de architect J.T. Ubbing. De ontwerptekening is bewaard gebleven. De
toren functioneert als folly binnen de tuinaanleg.
Waardering
De DUIVENTOREN is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de oorspronkelijke architectonische vormgeving in Moorse stijl;
- als voorbeeld van folly binnen de tuinaanleg;
- als karakteristiek en ornamenteel onderdeel van een buitenplaats;
- vanwege de ensemblewaarde.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

512226

X:

225226

Naam:

Y:

429870

Gemeente:

Adres:

Bij Landfortseweg 4 te Megchelen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Tuin, park en plantsoen; Tuinmuur Met kas en veranda

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving onderdeel 5
TUINMUUR MET KAS EN VERANDA.
Tegen de zijgevel van het huis is aan het einde van de negentiende of aan het begin van de twintigste eeuw een bakstenen tuinmuur gebouwd
met aan de zuidzijde een kas en een veranda (thans in vervallen staat) en aan de achterzijde schuurtjes. De kas staat op een bakstenen voet
waarop een ijzeren geraamte met zuiltjes op de hoeken en een lessenaarsdak met geornamenteerde daklijst. De aansluitende veranda eveneens
met een lessenaarsdak met geornamenteerde daklijst.
Waardering
De TUINMUUR MET KAS EN VERANDA is van algemeen belang:
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- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaal gebruik, namelijk ijzer;
- vanwege de doelmatige vormgeving met decoratieve elementen;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

512227

X:

225307

Naam:

Y:

429752

Gemeente:

Adres:

Bij Landfortseweg 4 te Megchelen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Tuin, park en plantsoen; Brug(L)

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving onderdeel 6
BRUG. Over de singel aan de oostzijde ligt een ijzeren brug uit 1872 vervaardigd in een ijzergieterij te Isselburg. De brug wordt gedragen door
bakstenen brughoofden en twee gietijzeren jukken in de vorm van zuiltjes. Het gebogen onderstel van ijzeren balken en de leuning zijn
bewaard gebleven, doch het brugdek is grotendeels verdwenen evenals de balustrade in siersmeedwerk met drie slanke balusters waarop
schaalbekroning. De ontwerptekeningen zijn bewaard gebleven.
Waardering
De BRUG is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege het materiaalgebruik, namelijk ijzer;
- vanwege de oorspronkelijk rijk gedecoreerde vormgeving;
- als functioneel onderdeel voor de rondwandeling binnen de tuin- en parkaanleg.
Complexnummer

Wetsartikel:

515458 Toelichting:

6 (Ingeschreven monument)

Naam:

-

Complexomschrijving
Grote vrijstaande VILLA met KOETSHUIS in een ruime tuin met enkele OUDE BOMEN, PRIEEL, PAARDENSTAL ANNEX KIPPENHOK,
TUINMUUR en voormalige ISRAELITISCHE BEGRAAFPLAATS in de tuin. Het pand is in 1852 gebouwd op de plaats van een oudere
voorganger, waarvan naar verluidt de kelder nog rest. Opdrachtgevers waren de echtelieden Leonard Hendrik Willem Losecaat Vermeer en
Pagina 14 van 61

Oude IJsselstreek - Rijksmonumentencomplexen, actualiteit 7 februari 2014 (ODB versie 10.2.11)
Geertruida Maria Bosboom de Wildt. Hun nazaten zijn nog steeds eigenaar van het pand. Losecaat was kantonrechter in Terborg. Vanaf juni
1906 tot mei 1917 is het Pension of Herstellingsoord Rozenhof van de dames Gezina H. van Wijhe en haar dochter Theodora H. Dop in het
pand gevestigd geweest.
Hoewel niet met zekerheid vast te stellen, gaat de geschiedenis van de begraafplaats mogelijk terug tot tenminste 1723. Wanneer de
landmeter Johann Ludwig Eck in 1723 een opmeting maakt van de Wischse bezittingen en de percelen van een naam voorziet, wordt het
perceel waarop zich nu de begraafplaats bevindt, `Judenberg' genoemd. De benaming `berg' duidt op de ligging van de begraafplaats op een
stuifduin. Opmerkelijk is dat de begraafplaats ligt op grondgebied dat nooit in eigendom is geweest bij de Joodse gemeenschap.
De 'berg' waarop de begraafplaats is gelegen, maakt onderdeel uit van de tuin en ligt binnen de omheining van de tuin. In de aanleg van de
tuin is er dan ook rekening mee gehouden.

Complexwaardering
- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven complex van een 19de eeuwse villa met
bijgebouwen. Er is sprake van een ensemblewerking als onderdeel van de bebouwing langs dit gedeelte van de Silvoldseweg, waarbinnen het
pand behoort tot de omstreeks 1900 gangbare herenhuizen, welke samen met de oudere en latere typen en stijlen goed de ontwikkeling van
de bouw van villa's weergeven.
- Van stedebouwkundige waarde door de situering aan de Silvoldseweg. De weg bezit in dit gedeelte nog enkele in vrij gave staat bewaard
gebleven historische huizen, die een aantrekkelijk en waardevol straatbeeld vormen.
- Van cultuurhistorische waarde als herkenbaar element uit een maatschappelijke ontwikkeling. Het pand is gebouwd als huisvesting voor de
nieuwe en kapitaalkrachtige stedelijke elite, die zich bij voorkeur vestigde langs de uitgangswegen aan de rand van de stad. Het pand is
gebouwd op een kavel dat een historie heeft die terug gaat tot tenminste de vroege 18de eeuw en waarop zich een voormalige Israëlitische
begraafplaats bevindt.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

515459

X:

222229

Naam:

Y:

437329

Gemeente:

Adres:

Silvoldseweg 17 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Woningen en woningbcomplx; Woonhuis; Woonhuis

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
Grote vrijstaande VILLA met KOETSHUIS in neoclassicistische stijl in ruime tuin met enkele OUDE BOMEN, gedeeltelijk omsloten door een
TUINMUUR. Het pand is in 1852 gebouwd op de plaats van een oudere voorganger, waarvan naar verluidt de kelder nog rest. Opdrachtgevers
waren de echtelieden L.H.W. Losecaat Vermeer en G.M. Bosboom de Wildt. Hun nazaten zijn nog steeds eigenaar van het pand. Het koesthuis
is in 1906 verhoogd.
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Omschrijving
Het geheel gepleisterde pand is opgetrokken op rechthoekige grondslag en telt twee bouwlagen onder een met gesmoorde Muldenpannen
gedekt afgeplat schilddak. Tegen de linkerzijde van het huis staat een voormalig koetshuis.
De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL bevat in het midden de entree, bestaande uit een dubbele paneeldeur met glaspanelen achter een
gedecoreerd gietijzeren deurrooster en een bovenlicht met levensboom. De entree is gevat in een zandstenen omlijsting met centrelis-motief.
Boven de entree bevindt zich een balkon met smeedijzeren balustrade, toegankelijk via een 4-ruits stolpdeur met gedeeld bovenlicht. De
toegang is gevat in een omlijsting. Links en rechts heeft de gevel een brede risaliet met op de begane grond twee 8-ruits en op de verdieping
twee 6-ruits Empirevensters. De vensters op de begane grond bevatten een gedecoreerde luikkast, de luiken zijn niet meer aanwezig. De
risalieten eindigen in aangekapte schilddaken. De twee voorschilden hebben elk een dakkapel met wangen en een driehoekige beëindiging en 2ruits stolpramen. De gevel heeft een waterlijst ter hoogte van de lekdorpels van de vensters op de verdieping en wordt afgesloten met een
hoofdgestel, waarachter een bakgoot.
De voorgevel van het koetshuis bevat in het midden op de begane grond een brede toegang met dubbele houten deuren. De verdieping heeft
boven een cordonlijst twee T-vensters.
De LINKER ZIJGEVEL heeft op de begane grond geheel links een 8-ruits Empirevenster en in het midden onder twee kleine enkelruits vensters
en daarboven een 2-ruits stolpvenster. De verdieping heeft links van het midden een 6-ruits Empirevenster en rechts daarvan een zeer klein
enkelruits venster.
Tegen de linker zijgevel van het koetshuis staat een lage aanbouw onder een lessenaarsdak, die gedeeltelijk is ingebouwd in het talud van een
stuifduin.
De symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL bevat in het midden een stolpdeur met glaspanelen en een bovenlicht met levensboom. Rechts van
de deur heeft de gevel een hardstenen zogenaamde eerste steen met inscriptie `1852' en 'L:H:W:Losecaat Vermeer / en / M:G:Bosboom de Wildt'.
De steen is verder versierd met takjes. Ter weerszijden van de deur bevinden zich twee 8-ruits Empirevensters. De verdieping heeft vijf 6-ruits
Empirevensters. De gevel wordt afgesloten met een hoofdgestel waarachter een bakgoot. Het dakschild heeft twee dakkapellen met wangen en
een driehoekige beëindiging en 2-ruits stolpramen.
De achtergevel van het koetshuis bevat op de begane grond drie halfronde stalramen, waarvan de twee linker naar onderen zijn verlengd. De
verdieping heeft boven een cordonlijst drie vensters, van oorsprong 6-ruits Empirevensters. Bij de twee rechter vensters is de roede uit het
bovenlicht verwijderd.
De RECHTER ZIJGEVEL bevat links op de begane grond een loggia. De zijwanden hebben een gecementeerde borstwering met daarboven een
pui bestaande uit drie 6-ruits glaspanelen met halfrond afgesloten bovenlichten tussen geornamenteerde stijlen. De loggia wordt afgesloten met
een zware kroonlijst. Boven de loggia bevindt zich een balkon, toegankelijk via een deur met 2-ruits bovenlicht. Rechts heeft de gevel op de
begane grond een 8-ruits en op de verdieping een 6-ruits Empirevenster met persiennes. De persiennes op de begane grond hebben onderin een
afzonderlijk te openen gedeelte. De gevel wordt afgesloten met een hoofdgestel waarachter een bakgoot.
Het INTERIEUR is nagenoeg intact en bevat onder meer een kelder met platte kruisgewelven, een vrijwel oorspronkelijke keuken met onder
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meer terrazzo aanrechtblad, diverse stookplaatsen met houten of marmeren mantels, luiken voor de ramen en stucplafonds met
geornamenteerde middenornamenten. Eén van de kamers boven het koetshuis bevat een behang beplakt met een zeldzame collectie laat 19de en
vroeg 20ste eeuwse plaatjes uit tijdschriften en dergelijke.
De tuin wordt gedeeltelijk omsloten door een oorspronkelijke tuinmuur afgedekt met een ezelsrug. Er is een toegang geflankeerd door
kolommen met een natuurstenen afdekking. Van de bomen kan genoemd worden een bruine beuk, die is geënt op een groen beuk. De tuin
bevat onder meer een siertuin en een moestuin.

Waardering
Villa met voormalig koetshuis en tuinmuur uit 1852 in neoclassicistische stijl.
- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een grote villa met ornamentiek beïnvloedt door het
neoclassicisme. Het pand valt op door hoogwaardige esthetische kwaliteiten, zoals de rijke ornamentiek. Karakteristiek zijn onder meer de
onderdelen in het interieur. Er is sprake van een ensemblewerking als onderdeel van de bebouwing langs dit gedeelte van de Silvoldseweg,
waarbinnen het pand behoort tot de omstreeks 1900 gangbare herenhuizen, welke samen met de oudere en latere typen en stijlen goed de
ontwikkeling van de bouw van villa's weergeven.
- Van stedebouwkundige waarde door de situering aan de Silvoldseweg. De weg bezit in dit gedeelte nog enkele in vrij gave staat bewaard
gebleven historische huizen, die een aantrekkelijk en waardevol straatbeeld vormen.
- Van cultuurhistorische waarde als herkenbaar element uit een maatschappelijke ontwikkeling. Het pand is gebouwd als huisvesting voor de
nieuwe en kapitaalkrachtige elite, die zich bij voorkeur vestigde op ruime kavels langs de uitgangswegen aan de rand van de stad.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

515460

X:

222238

Naam:

Y:

437307

Gemeente:

Adres:

Bij Silvoldseweg 17 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Kastelen,landh., parken ed; Tuin, park en plantsoen; Priëel

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
Prieel in de tuin achter de villa.

Omschrijving
Een zeszijdig houten prieel onder een met zink bekleed vlak tentdak met piron op de top. De wanden bestaan uit rabatdelen tussen stijlen. Het
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voorvlak heeft een 12-ruits stolpdeur, de twee zijvlakken ter weerszijden elk een 12-ruits stolpraam. Boven de bovendorpels is een doorgaande
waterlijst aangebracht. Een goot ontbreekt.

Waardering
- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een eenvoudig prieel bij een 19de eeuwse villa. Er is sprake van een ensemblewerking
als onderdeel van de tuinaanleg rondom de villa met tuinmuur, koetshuis en paardenstal annex kippenhok.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

515461

X:

222258

Naam:

Y:

437328

Gemeente:

Adres:

Bij Silvoldseweg 17 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Boerderij; Paardestal(M) Paardestal bij villa

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
Paardenstal annex kippenhok in de tuin achter de villa.

Omschrijving
Een in baksteen opgetrokken paardenstal op rechthoekige grondslag onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt schilddak. Tegen de
rechter zijgevel bevindt zich een kippenhok onder een vlak lessenaarsdak gedekt met rode Muldenpannen. Het hok bestaat uit vier
muurdammen met daartussen, los van de grond gehouden, drie kippenhokken.

Waardering
- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een eenvoudige paardenstal annex kippenhok bij een 19de eeuwse villa. Er is sprake van
een ensemblewerking als onderdeel van de tuinaanleg rondom de villa met tuinmuur, koetshuis en prieel.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

515462

X:

222217

Naam:

Y:

437325

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Bij Silvoldseweg 17 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Uitvaartcentr. en begrfpl.; Begraafplaats en -onderdl; Begraafplaats Israëlitische begraafplaats

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
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Voormalige ISRAELITISCHE BEGRAAFPLAATS, gelegen in de tuin - binnen de omheining - van het pand Silvoldseweg 17 te Terborg.
Hoewel niet met zekerheid vast te stellen, gaat de geschiedenis van deze begraafplaats mogelijk terug tot tenminste 1723. Wanneer de
landmeter Johann Ludwig Eck in 1723 een opmeting maakt van de Wischse bezittingen en de percelen van een naam voorziet, wordt het perceel
waarop zich nu de begraafplaats bevindt, `Judenberg' genoemd. De benaming `berg' duidt op de ligging van de begraafplaats op een stuifduin.
Opmerkelijk is dat de begraafplaats ligt op grondgebied dat nooit in eigendom is geweest bij de Joodse gemeenschap. Over de relatie tussen de
begraafplaats en de bouw van de villa in de directe nabijheid van de begraafplaats is helaas niets bekend.
De grafstenen dateren merendeels uit de negentiende eeuw.

Omschrijving
De begraafplaats is gelegen op een hoger gelegen plateau ten noordwesten van de villa. Het plateau wordt van de tuin afgescheiden door een
wal. De exacte begrenzing van de begraafplaats is niet aan te geven door het ontbreken van een oorspronkelijke omheining.
De grafstenen zijn gericht naar het zuiden op een viertal na, die gericht zijn naar het oosten. De stenen zijn deels vervaardigd in hardsteen,
deels in gecementeerde baksteen (16, 19 en 28), één in zandsteen (15) en er is één grafgedenkteken vervaardigd van gietijzer (11). De hardstenen
grafstenen verkeren in een redelijk tot goede staat, de bakstenen grafstenen zijn afgebroken en het afgebroken gedeelte ontbreekt. Het
gietijzeren grafgedenkteken verkeert in matige conditie. Van de zandstenen grafsteen is de `huid' grotendeels afgeschilferd, waardoor tevens de
inscriptie vrijwel is verdwenen. Het graf nr. 6 is voorzien geweest van een omheining door middel van twee kleine paaltjes recht tegenover de
steen en kettingen tussen de paaltjes onderling en tussen de steen en de paaltjes. Hetzelfde geldt voor de vijf graven van de familie Straus (21
t/m 25) die gezamenlijk waren voorzien van één omheining met tegenover de stenen vijf paaltjes. Op grond van de leesbare Nederlandse
opschriften dateert op dit moment het oudste graf uit 1864 (14), het jongste uit 1932 (21).

Waardering
Voormalige Israëlitische begraafplaats uit tenminste de eerste kwart van de 18de eeuw met thans hoofdzakelijk 19de eeuwse graven. Een
begrenzing is door het ontbreken van een omheining niet aan te geven.
- De voormalige Israëlitische begraafplaats heeft cultuurhistorische waarde vanwege het plaatselijk, regionaal en landelijk historisch gegeven
dat zij de herinnering aan de, grotendeels in de Tweede Wereldoorlog weggevaagde, Joodse gemeenschap in Nederland en in Terborg in het
bijzonder in ere houdt. Zij heeft tevens waarde vanwege haar voormalige bestemming, welke verbonden is met een religieuze ontwikkeling in
Terborg.
- De begraafplaats heeft cultuurhistorische - en ensemblewaarde vanwege haar - unieke - ligging in een privétuin bij een villa, een gegeven dat
in de tuinaanleg is terug te vinden.
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Complexnummer

Wetsartikel:

515463 Toelichting:

6 (Ingeschreven monument)

Naam:

Waterzuiveringscomplex

Inleiding
Complex gebouwen van een voormalige waterzuiveringsinstallatie, thans nog bestaande uit een POMPGEBOUW, een daarachter gelegen
SUBGISTINGTANK en een TRANSFORMATORHUISJE. Ondergronds bevinden zich onder meer nog enige bezinkbakken en leidingen. Het
complex, gelegen aan de Vlakkeeweg in het buitengebied van Varsseveld, dateert uit 1939 en is ontworpen door het ingenieursbureau E.
Noorman uit Amersfoort in de stijl van het Nieuwe Bouwen.
Het complex is al sinds geruime tijd buiten gebruik en is deels ontmanteld.

Waardering
Waterzuiveringscomplex uit 1939 van ingenieursbureau E. Noorman, gebouwd in de stijl van het Nieuwe Bouwen.
- Van architectuurhistorische waarde als goed en redelijk gaaf bewaard voorbeeld van een industrieel gebouwencomplex in de stijl van het
Nieuwe Bouwen, gebouwd midden in een bij uitstek agrarisch buitengebied. Het complex is een goed voorbeeld van een functionele en/of
typologische ontwikkeling.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de verschijningsvorm en voormalige functie, welke verbonden zijn met een historische
ontwikkeling, namelijk die van waterzuivering in het algemeen en van de gemeente in het bijzonder.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

515464

X:

229013

Naam:

Y:

441261

Gemeente:

Adres:

Vlakkeeweg 2 te Varsseveld

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Nutsbedrijf; Waterzuivering

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
Hoofd- c.q. pompgebouw van een voormalige waterzuiveringsinstallatie uit 1939.
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Omschrijving
Het in Vlaams verband gemetselde pand is opgetrokken op samengestelde plattegrond en telt één bouwlaag onder een plat dak. Het pand
bestaat uit een rechthoek met aan de voor- en de rechter zijde een lagere uitbouw. Het gebouw is ten dele onderkelderd. Tenzij anders vermeld
zijn de vensters uitgevoerd in staal. Bij de rechthoek loopt de daklijst niet door tot op de hoeken, hier is het metselwerk hoger opgetrokken en
steekt boven het dak uit.
De VOORGEVEL van de uitbouw aan de voorzijde heeft een venster, dat omloopt over de zijgevels. Het venster is in de voorgevel nu 3-ruits
(was 6-ruits) en in de zijgevel 2-ruits (was 4-ruits). De voorgevel van de rechter uitbouw heeft drie 4-ruits vensters.
De LINKER ZIJGEVEL heeft links drie 6-ruits vensters, rechts een rond 4-ruits venster.
De ACHTERGEVEL heeft in de uitbouw twee stalen deuren, de rechter met zijlicht. Rechts heeft de gevel een gewijzigde deur.
De RECHTER ZIJGEVEL heeft in de hoofdbouw een stalen rondboogdeur, in de uitbouw twee 4-ruits vensters.
Het INTERIEUR is deels uitgevoerd in schoon metselwerk, deels voorzien van een lambrizering van crèmekleurige tegels met een zwarte band.
De vloer is belegd met grijze tegels met een zwarte band. In de hoge kelder staat nog een restant van de pompen.

Waardering
Hoofd- c.q. pompgebouw van een voormalige waterzuiveringsinstallatie uit 1939.
- Van architectuurhistorische waarde als goed en redelijk gaaf bewaard voorbeeld van een industrieel gebouw in de stijl van het Nieuwe
Bouwen, gebouwd midden in een bij uitstek agrarisch buitengebied. Het gebouw is een goed voorbeeld van een functionele en/of typologische
ontwikkeling.
- Het object heeft een ensemblewaarde als onderdeel van de waterzuiveringsinstallatie.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de verschijningsvorm en voormalige functie, welke verbonden zijn met een historische ontwikkeling,
namelijk die van waterzuivering in het algemeen en van de gemeente in het bijzonder.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

515465

X:

229011

Naam:

Y:

441275

Gemeente:

Adres:

Bij Vlakkeeweg 2 te Varsseveld

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Nutsbedrijf; Zuiveringshuis Subgistingtank

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
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Subgistingtank van een voormalige waterzuiveringsinstallatie uit 1939.

Omschrijving
De subgistingtank is een hoge betonnen rechthoekige bak, oorspronkelijk zonder dak en `ingepakt' in een talud. Tegen de voorzijde is een
betonnen trap geplaatst.

Waardering
Subgistingtank van een voormalige waterzuiveringsinstallatie uit 1939.
- Het gebouw is een voorbeeld van een functionele en/of typologische ontwikkeling.
- Het object heeft een ensemblewaarde als onderdeel van de waterzuiveringsinstallatie.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de verschijningsvorm en voormalige functie, welke verbonden zijn met een historische ontwikkeling,
namelijk die van waterzuivering in het algemeen en van de gemeente in het bijzonder.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

515466

X:

228998

Naam:

Y:

441254

Gemeente:

Adres:

Bij Vlakkeeweg 2 te Varsseveld

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Nutsbedrijf; Transformatorgebouw

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Inleiding
Transformatorhuisje van een voormalige waterzuiveringsinstallatie uit 1939.

Omschrijving
Het trafohuisje is opgetrokken op rechthoekige grondslag en telt één bouwlaag onder een met gesmoorde Hollandse pand gedekt zadeldak. De
gevels zijn vrijwel blind, op de achtergevel na. Hier bevindt zich links een 4-ruits stalen venster en nagenoeg in het midden en stalen deur. De
zijgevels zijn uitgevoerd als wijkende topgevels. Tegen de rechter hoek van de rechter zijgevel staat een steunbeer. Deze gevel heeft in het
midden vlak boven de grond een luikje.

Waardering
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Transformatorhuisje van een voormalige waterzuiveringsinstallatie uit 1939.
- Het gebouw is een goed voorbeeld van een functionele en/of typologische ontwikkeling.
- Het object heeft een ensemblewaarde als onderdeel van de waterzuiveringsinstallatie.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de verschijningsvorm en voormalige functie, welke verbonden zijn met een historische ontwikkeling,
namelijk die van elektrificatie in het algemeen en van de gemeente in het bijzonder.
Complexnummer

Wetsartikel:

515467 Toelichting:

6 (Ingeschreven monument)

Naam:

De Nieuwe Molen

Inleiding
Uitzonderlijk gaaf bewaard MAALDERIJCOMPLEX genaamd DE NIEUWE MOLEN' in de huidige vorm hoofdzakelijk daterend uit 1926 met
enige vroegere en latere onderdelen. Het complex bestaat uit de volgende onderdelen: 1. MAALDERIJ met MACHINEKAMER en
ROGGEBROODBAKKERIJ 2. LOODS 3. KIPPENHOK Het oudste deel van het complex wordt gevormd door de machinekamer van de in 1900
gebouwde maalderij met petroleummotor, vervolgens werd in 1910 de roggebroodbakkerij gebouwd naar ontwerp van de gemeentearchitect
B.J. KREEFTENBERG in opdracht van D.A. COLENBRANDER. In 1926 werd eveneens in opdracht van Colenbrander de huidige maalderij
opgetrokken naar ontwerp van H.G. KREEFTENBERG. Vervolgens werd in 1933 in opdracht H.B. KERSJES een houten loods gebouwd ten
behoeve van onder meer de verkoop van meel en brandstof. Mogelijk werd toen ook het kippenhok geplaatst. De laatste grote wijziging vond
plaats in 1937 toen de bakkerij en de machinekamer verbouwd werden en een bergplaats werd aangebouwd. Dit werk werd uitgevoerd door
G.T. ROUGOOR en H.W. LIEFTINK te Sinderen. Aan de voorgevel zijn, vermoedelijk ook in de late dertiger jaren, een kantoortje en een luifel
aangebouwd. Het interieur met inventaris van het gebouw is nagenoeg volledig bewaard gebleven. De maalstoelen werden oorspronkelijk
aangedreven d.m.v. van een petroleummotor. In 1925 werd deze motor vervangen door een Dekkers ruwoliemotor. In 1931 werd twee
electromotoren toegevoegd: één als hulpmotor voor de maalderij en één ten behoeve van de o.a. de kneedmachine van de bakkerij. In 1937
werd de maalderij tenslotte voorzien van een vernieuwde motorkamer met een tweedehandse 30 pk zware dieselmotor die in 1930 door de
firma Thomassen te Rheden werd vervaardigd. Het complex vervangt een in 1926 afgebroken windmolen van het standerdtype die zich sinds
1671 op korte afstand van de huidige molen bevond. De eerste molen op deze plek, een houten bovenkruier/grondzeiler kwam in de jaren
1650-1652 tot stand. Het complex is gelegen in het noordelijk deel van het buitengebied van de buurtschap Sinderen op de hoek van de
Keurhorsterweg en de Kasselderstraat.

Waardering
Maalderijcomplex DE NIEUWE MOLEN' bestaande uit een MAALDERIJ met MACHINEKAMER en ROGGEBROODBAKKERIJ, een LOODS en
een KIPPENHOK, gebouwd in meerdere fasen o.a. in 1900, 1910 en 1926 in opdracht van D.A. COLENBRANDER te Sinderen door B.J.
KREEFTENBERG (1910) en H.G. KREEFTENBERG (1926) te Varsseveld en in 1933 en 1937 in opdracht H.B. KERSJES door G.T. ROUGOOR en
H.W. LIEFTINK (1937) te Sinderen.
- Het complex is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een in een sobere functionele trant gebouwde maalderij die
mede door de toepassing van platte daken representatief is voor de ontwikkelingen in de bouwkunst in de eerste decennia van de twintigste
eeuw. De maalderij is van belang voor het oeuvre van de bouwkundigen B.J. en H.B. Kreeftenberg uit Varsseveld die in de molenbouw waren
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gespecialiseerd.
- Het complex is van stedenbouwkundige waarde vanwege de bijzondere betekenis voor het aanzien van het noordelijk deel van het
buitengebied van Sinderen. Tevens vormt het complex mede door de ligging op de hoek van de Keurhorsterweg en de Kasselderstraat ter
plaatse een sterk beeldbepalend element.
- Het complex is van cultuurhistorische waarde vanwege het bouwtype. Het complex vormt een zeldzaam en bijzonder gaaf bewaard
voorbeeld van een graanmolen met bijgebouwen uit het Interbellum. Het sedert de verbouwing van 1937 vrijwel ongewijzigd gebleven
complex geeft nog steeds een volledig beeld van het productieproces van graan tot meel en van meel tot (rogge)brood. De aanwezigheid van
diverse bijgebouwen completeert het beeld van de economische activiteiten van de maalderij. De op een zeer oude bouwplaats gelegen
molen weerspiegelt verder duidelijke de agrarische ontwikkelingen van de streek in de vroege twintigste eeuw.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

515468
Adres:

Keurhorsterweg 5 te Sinderen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie; Maalderij

X:

230090

Naam:

Y:

436918

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving
De MAALDERIJ annex BROODBAKKERIJ is gebouwd op een L-vormige plattegrond en is samengesteld uit een tweelaags bouwmassa waarin de
maalderij en een éénlaags bouwmassa waarin de bakkerij, machinekamer en bergplaats zijn ondergebracht. Beide bouwmassa's zijn voorzien van
een overstekend plat dak op gesneden klossen waarbij het dak van de maalderij in het midden doorbroken wordt door een gepotdekselde
opbouw onder een plat dak ten behoeve van de hieronder gelegen Jakobsladder. Op het dak van de éénlaags bouwmassa bevinden zich twee
gemetselde in hoogte verschillende schoorstenen. De opbouw bezit aan de zijde van de voorgevel een zesruits raam. De gevels zijn opgetrokken
in baksteen gemetseld in kruisverband. De gevels worden verlevendigd door banden in de vorm van rollagen ter hoogte van de lekdorpels van
de vensters in de voorgevel. De banden zetten zich voort op dezelfde hoogte in de zij- en achtergevels waardoor in het éénlaags deel de banden
zich halverwege de vensters bevinden. De linker zijgevel van de maalderij is gecementeerd. De drie traveeën brede VOORGEVEL was
oorspronkelijk, voor de aanbouw van een kantoortje voor de rechter travee, symmetrisch ingedeeld. De middentravee bezit op de begane grond
een door een stalen latei met het opschrift '19 de "NIEUWE MOLEN" 26' afgesloten deuropening waarin een opgeklampte houten schuifdeur. De
verdieping bezit een getoogde opening waarin een houten opgeklampt luik. De linker travee bezit zowel op de begane grond als de verdieping
een getoogd elfruits gietijzeren raam. De rechter travee heeft op de begane grond een op een rechthoekige, aan de linker zijde afgeschuinde,
plattegrond gebouwde aanbouw waarin zich links een deur met twee gekoppelde vierruits ramen bevinden. Aan de voorzijde bevinden zich
eveneens twee gekoppelde ramen. De verdieping bezit een gietijzeren raam als boven beschreven. De LINKER ZIJGEVEL heeft in het éénlaags
deel links twee kleine op verschillende hoogten geplaatste gietijzeren negenruits ramen en in de rechter helft een getoogde opgeklampte
houten deur met aan weerszijden een gietijzeren raam als in de voorgevel. In de gevel van de tweelaags bouwmassa bevindt zich zowel op de
begane grond als op de verdieping een gietijzeren raam als in de voorgevel. De ACHTERGEVEL bezit zowel in het midden als links een
gietijzeren raam als in de voorgevel. De indeling van de RECHTER ZIJGEVEL van de tweelaags bouwmassa is identiek aan die van de linker
zijgevel. Het aansluitende geveldeel van het éénlaags bouwdeel heeft een recht gesloten deuropening waarin een opgeklampte deur en een
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drieruits bovenlicht. Links van de deur bevinden zich twee vensters met kruiskozijnen waarin vierruits onderramen en tweeruits als klapraam
uitgevoerde bovenlichten. Rechts van de deur bevindt zich eveneens een dergelijk venster. Tot het gaaf bewaarde INTERIEUR met nagenoeg
complete INVENTARIS behoren in de maalderij onder meer drie maalstoelen, een machine voor het pletten van haver, een graanreiniger van de
firma Gebr. Robers uit Wutha/Thür (ca.1930), een Jakobsladder, een luiwerk en een machine voor builen (zeven) van meel van de firma Geo. T.
Smith. gevestigd te Jackson, Michigan (geplaatst ca.1940, doch waarschijnlijk ouder). De machinekamer bezit onder meer een met gele en rode
tegels belegde vloer en een in 1937 geplaatste nog steeds functionerende zware dieselmoter (bouwjaar 1930) van de firma Thomassen uit
Rheden. In de achter de machinekamer gelegen zogenaamde bergplaats bevindt zich onder meer een compressor ten behoeve van het starten
van de dieselmoter. De broodbakkerij bezit onder meer nog de oven, diverse kasten en verschillende broodspanen. Het aangebouwde kantoortje
is voorzien van een tafel, kast en meerdelige binnenluiken.

Waardering
MAALDERIJ annex ROGGEBROODBAKKERIJ gebouwd in meerdere fasen o.a. in 1900, 1910 en 1926 in opdracht van D.A. COLENBRANDER door
B.J. KREEFTENBERG (1910) en H.G. KREEFTENBERG (1926) in 1933 en 1937 in opdracht H.B. KERSJES door G.T. ROUGOOR en H.W. LIEFTINCK
(1937).
- De maalderij annex broodbakkerij is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een in een sobere functionele trant gebouwde
maalderij uit het interbellum die mede door de toepassing van platte daken representatief is voor de ontwikkeling in de bouwkunst in de eerste
decennia van de twintigste eeuw. Opmerkelijk zijn de nagenoeg gaaf bewaarde interieurs van de maalderij, de machinekamer en de
broodbakkerij.
- De maalderij is van stedenbouwkundige waarde als essentieel en functioneel onderdeel van het maalderijcomplex.
- De maalderij annex broodbakkerij bezit cultuurhistorische waarde als zeldzaam en bijzonder gaaf bewaard voorbeeld van een dergelijk
bouwtype uit het interbellum.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

515469
Adres:

X:

230090

Naam:

Y:

436898

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Bij Keurhorsterweg 5 te Sinderen
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Functie:

Oorspronkelijke functie: Handel,kant.,opsl, transp.; Opslag; Loods

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving
De links van de maalderij gelegen LOODS is in 1933 gebouwd op een rechthoekige plattegrond en heeft één bouwlaag onder een lessenaarsdak
met een dakbedekking van golfplaten. De zwart geteerde houten loods heeft aan de voorzijde links een dubbele deur en zowel in het midden als
rechts een brede rol-schuifdeur. Aan de achterzijde bevindt zich een klein aangebouwd deel onder een lessenaarsdak bedekt met golfplaten.

Waardering
LOODS gebouwd in 1933 in opdracht H.B. KERSJES.
- De loods is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een eenvoudige houten loods uit het interbellum gebouwd ten behoeve
van opslag en verkoop.
- De loods is van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van het maalderijcomplex. Als zodanig heeft de loods een
ensemblewaarde.
- De loods is van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het maalderijcomplex dat mede door de aanwezigheid van de oorspronkelijke
bijbouwen een nagenoeg volledig beeld geeft van de diverse economische functies van een maalderij tijdens het interbellum in de Achterhoek.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

515470
Adres:

Bij Keurhorsterweg 5 te Sinderen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Boerderij; Kippenren

X:

230085

Naam:

Y:

436905

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving
Voormalig KIPPENHOK uit ca.1933, gelegen tussen de maalderij en de loods. Het houten zwart geteerde kippenhok is gebouwd op een
rechthoekige plattegrond onder een met golfplaten belegd lessenaarsdak. Aan de voorzijde wordt de beplanking doorbroken door zes
gekoppelde ramen waarvan de twee middelste voor wat de bovenste helft betreft voorzien zijn van louvres (oorspr.glas). In de rechterzijde
bevindt zich een afgeschuinde, de daklijn volgende, deur.

Waardering
KIPPENHOK gebouwd ca.1933 in opdracht H.B. KERSJES.
- Het kippenhok is van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een in een sobere functionele trant gebouwd bouwwerk van een
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dergelijk type uit het interbellum.
- Het kippenhok is van stedenbouwkundige waarde als essentieel en functioneel onderdeel van het maalderijcomplex en bezit als zodanig een
ensemblewaarde.
- Het kippenhok is van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het maalderijcomplex dat mede door de aanwezigheid van de
oorspronkelijke bijbouwen een nagenoeg volledig beeld geeft van de diverse economische functies van een maalderij tijdens het interbellum in
de Achterhoek.

Complexnummer

Wetsartikel:

515471 Toelichting:

6 (Ingeschreven monument)

Naam:

-

Inleiding
Voormalige SPEKSLAGERIJ annex WORSTMAKERIJCOMPLEX gebouwd in de jaren 1890-1896 onder invloed van de Neo-Renaissancestijl in
opdracht van P.L.M. OORSPRONG uit ZWOLLE. Het complex bestaat uit de volgende onderdelen: 1. SPEKSLAGERIJ annex WORSTMAKERIJ
met aangebouwd WOONHUIS 2. KOETSHUIS De bouw in 1890-1891 van deze, op korte afstand van het station gelegen, exportslagerij die een
van de weinige bewaard gebleven voorbeelden van dit type in ons land vormt, hangt nauw samen met de grote rol die de varkensmesterij in
de late negentiende eeuw in de gemeente speelde. In deze periode was de varkensmesterij in Nederland vooral geconcentreerd in de
Achterhoek en Twente. De voorspoedige gang van zaken leidde in 1896 tot het aanbouwen van een worstmakerij. In de twintiger jaren werd
het bedrijf gesloten. De familie verhuurde vanaf 1927 het bedrijfsgedeelte aan de inktmakerij N.V. Klutman en bleef zelf in het woonhuis
wonen. In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd het complex verkocht aan de heer S. Kaak die vervolgens een deel van het
bedrijfsgedeelte verbouwde tot een tweede woning. Beide woningen werden vervolgens verhuurd. Het interieur van het resterende deel van
de spekslagerij is nog grotendeels intact met inbegrip van een rookkast. Ook het woonhuis bezit nog diverse oorspronkelijk onderdelen. Het
koetshuis kreeg aan de achterzijde een lage als woning bedoelde aanbouw doch bleef voor wat betreft het interieur ongewijzigd. Het aan de
zuidzijde van de Stationsweg, op korte afstand van het station gelegen, complex wordt aan drie zijden omgeven door een tuin. Aan de
linkerzijde bevindt zich een moderne klinkerbestrating die zich tussen het bedrijfsgedeelte en het koetshuis voortzet in oudere mogelijk nog
oorspronkelijke klinkerbestrating. Door de ligging op een licht hellend terrein ligt het souterrain van de woning op gelijke hoogte met de
begane grond van het achterliggende bedrijfsgedeelte. Hierdoor bezit het ook het koetshuis een kelder.

Waardering
Voormalig SPEKSLAGERIJ annex WORSTMAKERIJCOMPLEX gebouwd in de jaren 1890-1896 onder invloed van de Neo-Renaissancestijl in
opdracht van P.L.M. OORSPRONG uit ZWOLLE.
- Van architectuurhistorische waarde als goed en redelijk gaaf bewaard voorbeeld van een laat-negentiende-eeuws bedrijfsgebouw met
aangebouwde woning waarvan vooral de rijke detaillering van het woonhuis invloeden van de Neo-Renaissancestijl vertoont. De gebouwen
bezitten een rijke detaillering en zijn deels in bijzondere materialen opgetrokken. Het bedrijfgedeelte bezit diverse gietijzeren ramen en een
luiwerk. Het woonhuis is voorzien van gepleisterde decoraties, siermetselwerk en fraaie gietijzeren balustrades. Opvallend is het
materiaalgebruik van het koetshuis waarvan de gevels zijn opgetrokken in crèmekleurige en rode kalkzandsteen. Diverse onderdelen van het
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complex bezitten volgens de eigenaar nog oorspronkelijke interieuronderdelen zoals een over drie bouwlagen opgetrokken rookkast in de
voormalige spekslagerij.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de situering aan de Stationsweg. De uit villa's en bedrijfsgebouwen bestaande bebouwing aan
deze weg is kenmerkend voor de in een hoog tempo toenemende industrialisatie in het laatste kwart van de negentiende eeuw in Nederland.
- Van cultuurhistorische waarde als een zeldzaam en representatief voorbeeld van een laat-negentiende-eeuws bedrijfsgebouw van het type
(export)spekslagerij- annex worstmakerij met aangebouwd woonhuis en een naastgelegen koetshuis.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

515472

X:

222086

Naam:

Spekslagerij

Y:

437506

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Stationsweg 6 te Terborg

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie; Vleesverwerkingsfabriek Spekslagerij en worstmakerij

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving
De voormalige SPEKSLAGERIJ annex WORSTMAKERIJ met aangebouwd WOONHUIS is gebouwd op een samengestelde plattegrond. De woning
bestaat uit van een blokbepleistering voorzien souterrain, een in kruisverband gemetselde baksteen opgetrokken bel-etage en een
zolderverdieping onder een samengesteld afgeplat schilddak gedekt met gesmoorde betonpannen. Aan de zijde van de rechter zijgevel bevindt
zich een forse serre onder een plat dak. Het tweelaags bedrijfsgedeelte is opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband en bezit drie
zadeldaken met de nok evenwijdig aan de weg, gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De gevels van het woonhuis worden verlevendigd
door gepleisterde speklagen en geblokte hoekpilasters alsmede door van siermetselwerk voorziene blinde segmentbogen met gepleisterde
aanzetstenen boven de vensters en deuren van de bel-etage. Onder deze vensters bevinden zich van siermetselwerk voorziene panelen. De
gevels worden afgesloten door een gepleisterd architraaflijstje, fries met siermetselwerk, en een geprofileerde kroonlijst waarin de goot. De
ingang van zowel de woning als het bedrijfsgedeelte zijn gelegen in de linker zijgevel. De VOORGEVEL is asymmetrisch ingedeeld en is drie
traveeën breed waarbij de linker travee licht risaleert. Iedere travee bezit in het souterrain een door een blind segmentboogje afgesloten
getralied venster met een tweeruits raam. De bel-etage heeft in iedere travee een enkelruits schuifraam met een van transparant glas-in-lood
voorzien bovenlicht. De LINKER ZIJGEVEL van het woonhuis is drie traveeën breed waarbij de linker travee risaleert en voorzien is van een
venster met een T-schuifraam en een bovenlicht met glas-in-lood. De in de middelste travee gelegen ingang is bereikbaar via een hardstenen
trap met bordes en gietijzeren balustrade en bezit een fraaie paneeldeur met smeedijzeren deurhek alsmede een enkelruits bovenlicht De
rechtertravee bezit een venster als in de voorgevel. De gevel van de linkerhelft van het bedrijfsgedeelte is voorzien van een getoogde dubbele
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opgeklampte houten deur met aan weerszijden een door een blind segmentboogje afgesloten getralied venster. De verdieping bezit een getoogd
houten luik met aan weerszijden een rond gietijzeren roosvenster. In de geveltop bevindt zich een door een rondboog afgesloten
zolderluikopening waarin een rechtgesloten houten luik met een gietijzeren halfrond bovenlicht. In de geveltop bevindt zich een houten
constructie ten behoeve van een luiwerk. De rechter gevelhelft van het bedrijfsgedeelte bezit twee ingehakte vensters en een gietijzeren
roosvenster. De ACHTERGEVEL wordt gevormd door twee verspringende geveldelen waarvan het linker geveldeel op de verdieping voorzien is
van twee door blinde segmentboogjes afgesloten vensters. Links met een vernieuwd enkelruits raam, rechts met een vierruits raam. Het
rechtergeveldeel is blind uitgevoerd. De RECHTER ZIJGEVEL van het woonhuis heeft links een serre die voorzien is een van trap naar de tuin
met een gietijzeren balustrade. Het aansluitende geveldeel van het woonhuis en bedrijfsgedeelte bezit meerdere ingehakte venster en
deuropeningen alsmede twee gietijzeren roosvensters. Het INTERIEUR bezit volgens de eigenaar onder meer nog een over meerdere bouwlagen
opgetrokken rookkast.

Waardering
Voormalige SPEKSLAGERIJ annex WORSTMAKERIJ met WOONHUIS gebouwd in de jaren 1890-1896 onder invloed van de Neo-Renaissancestijl
in opdracht van P.L.M. OORSPRONG uit ZWOLLE.
- Van architectuurhistorische waarde als goed en redelijk gaaf bewaard voorbeeld van een bedrijfsgebouw met aangebouwde woning waarvan
vooral de rijke detaillering van het woonhuis invloeden Neo-Renaissancestijl vertoont. De gebouwen bezitten een rijke detaillering en zijn deels
in bijzondere materialen opgetrokken. Het bedrijfgedeelte bezit diverse gietijzeren ramen en een luiwerk. Het woonhuis is voorzien van
gepleisterde decoraties, siermetselwerk en fraaie gietijzeren balustrades. Volgens de eigenaar bezitten diverse onderdelen van het gebouw nog
oorspronkelijke interieuronderdelen zoals een over drie bouwlagen opgetrokken rookkast in de voormalige spekslagerij.
- Van stedenbouwkundige waarde als essentieel en functioneel onderdeel van het spekslagerij- annex worstmakerijcomplex Oorsprong .
- Van cultuurhistorische waarde als een zeldzaam en representatief voorbeeld van een laat-negentiende-eeuws bedrijfsgebouw van het type
spekslagerij- annex worstmakerij met aangebouwd woonhuis.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

515473
Adres:

X:

222106

Naam:

Y:

437498

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Stationsweg 6 te Terborg
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Functie:

Oorspronkelijke functie: Handel,kant.,opsl, transp.; Opslag; Koetshuis(G)

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving
Het KOETSHUIS is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en heeft één bouwlaag onder een zadeldak met de nok haaks op de weg en belegd
met pannen. Het gebouw is opgetrokken in crèmekleurige en roze kalkzandsteen gemetseld in kruisverband. Het gebouw bezit een in baksteen
uitgevoerd door een rollaag afgesloten trasraam waarin zich in de ZIJGEVELS getoogde kelderlichten bevinden. De bovenliggende in roze
kalkzandsteen opgetrokken geveldelen worden verlevendigd door in crèmekleurige kalkzandsteen uitgevoerde speklagen. De VOORGEVEL is
asymmetrisch ingedeeld en wordt geflankeerd door vlakke hoekpilasters. De linker gevelhelft heeft een dubbele houten deur waarboven een
door een segmentboog afgesloten zesruits bovenlicht. Rechts hiervan bevindt zich een getoogde houten deur. In de topgevel bevinden zich twee
door blinde segmentboogjes afgesloten zolderluiken en twee gietijzeren roosvensters. Het overstekende zadeldak wordt afgesloten door
windveren en bezit een sierspant met makelaar. Tegen de ACHTERGEVEL is een moderne aanbouw geplaatst. Het INTERIEUR van het gebouw
bezit volgens de eigenaar nog oorspronkelijke onderdelen.

Waardering
KOETSHUIS gebouwd in de jaren 1890-1896 onder invloed van de Neo-Renaissancestijl in opdracht van P.L.M. OORSPRONG uit ZWOLLE.
- Van architectuurhistorische waarde als goed en redelijk gaaf bewaard voorbeeld van een koetshuis waarvan de rijke detaillering van de met
name de voorgevel invloeden van Neo-Renaissancestijl vertoont. Opvallend is het materiaalgebruik van het koetshuis waarvan de gevels zijn
opgetrokken in crèmekleurige en rode kalkzandsteen.
- Van stedenbouwkundige waarde als essentieel en functioneel onderdeel van het spekslagerij annex worstmakerijcomplex Oorsprong.
- Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het zeldzame en representatieve laat-negentiende-eeuwse spekslagerij- annex
worstmakerijcomplex Oorsprong.
Complexnummer

Wetsartikel:

523681 Toelichting:

6 (Ingeschreven monument)

Naam:

Wilbrinkshof

COMPLEX OMSCHRIJVING
Inleiding
Het boerderij-complex Wilbrinkshof bestaat uit twee objecten:
A: De T-BOERDERIJ.
B: Het BAKHUISJE.
BOERDERIJ ('WILBRINKSHOF'), gesitueerd in het buurtschap Wals ten zuiden van het dorp Gendringen, is in 1897 na een brand, weer
opgebouwd. In de boerderij wordt thans geen volledig agrarisch bedrijf meer uitgeoefend. Zuidoostelijk van de voorgevel bevindt zich op het
erf een rijk uitgevoerd bakhuis. De driekap-boerderij ligt vrij in de weilanden, ten westen van de as Gendringen -Megchelen. Een gietijzeren
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hek en houten pilonen, gedekt door een (metalen) tentdak markeren het begin van het zandpad met eikebomen vanaf de Munsterweg. Dit
leidt naar het erf waarop behalve de driekapboerderij en het bakhuis, twee schuren gelegen zijn die beide niet onder de bescherming vallen.
In het noordelijke deel van het erf is een tuinaanleg aanwezig met boomgaard.
COMPLEXWAARDERING
De T-boerderij van het type driekap met langsdelen, is gebouwd in 1897, het bakhuis dateert uit ca. 1850.
- Het complex is van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een boerderij-complex uit de tweede helft van
de 19de eeuw. Het complex is bovendien van belang wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteit van de samenstellende onderdelen.
Boerderij en bakhuis zijn als ensemble fraai gelegen op een met zorg aangelegd erf, dat door een zandpad, door eikebomen omzoomd, van de
openbare weg wordt ontsloten.
- Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een landschappelijk gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol. Het ensemble heeft
een bijzondere betekenis voor het aanzien van het buurtschap Wals.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de oorsprong van de boerderij Wilbrinkshof in het buurtschap Wals, die tot in de 15de eeuw
teruggaat.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523682
Adres:

Munsterweg 3 te Gendringen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Boerderij; Boerderij

X:

221995

Naam:

Wilbrinkshof

Y:

430716

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving
De driekapsBOERDERIJ bezit een samengestelde plattegrond. Het voorhuis telt één bouwlaag en een zolderverdieping en is door een
samengesteld schilddak gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Het achterhuis bezit een afgewolfd aangekapt zadeldak. De daken
van de belendende twee schuren zijn elk aan de eindgevels afgewolfd en staan eveneens haaks op de noord-zuid georiënteerde nokas van het
voorhuis. Tegen de nokas in het achterschild van het voorhuis bevinden zich twee schoorstenen. Een derde is geplaatst op het rechter dakschild
van de rechts gelegen schuur. Alleen het voorhuis is voorzien van geprofileerde bakgoten die naar de eindgevels zijn omgezet. Tussen de daken
van de schuren zijn zakgoten geplaatst.
De betonnen plint zet zich over de gecementeerde gevels van het voorhuis voort. De gevels van de schuren zijn in baksteen (kruisverband) in
schoonmetselwerk, opgetrokken. De VOORGEVEL wordt door drie vensterassen en een deuropening die door een venster van de linkerhoek
wordt gescheiden, ingedeeld. Het deurkozijn rust op natuurstenen neuten en dorpel. Boven de paneeldeur is een door een verticale roede
ingedeeld bovenlicht geplaatst. Links en rechts van de deur bevinden zich twee gevelstenen onder elkaar. De onderste stenen vermelden: 'LBB
18 -' en 'JEH 67'. De bovenste twee: 'JGB 18-' en 'BHT 97'. De drie vensters bestaan uit vierruits schuiframen met tweeruits bovenlichten die alle
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rusten op houten lekdorpels en die evenals de deuropening worden afgesloten door gecementeerde strekken met een sluitsteen, uitgevoerd als
diamantkop. De vensters worden door luiken met kraalprofieldelen geflankeerd. Boven de gevelopeningen bevinden zich in de verdieping
stolpraampjes met identieke strek en dorpel als in de eerste bouwlaag. In de rechterhoek komt een kelder(stolp)raampje voor. In het voorschild
zijn twee kleine, niet oorspronkelijke dakraampjes aangebracht.
De linker zijgevel van het voorhuis bezit twee vensters met identieke ramen en luiken als in de voorgevel. De verdieping bevat een kleiner
schuifraam van het eerder beschreven type. In de plint zijn rechts twee kelderlichten met roosters gevat. In de hoek met het terugliggende
achterhuis bevindt zich een platgedekte niet oorspronkelijke uitbouw die alleen in het muurvlak dat recht op het achterhuis staat een klein
vierkant steekraampje bevat.
De rechter zijgevel van het voorhuis is op de kelderlichten na, gelijk aan de linker zijgevel. De muurvlakken van de achtergevel van het
voorhuis ter weerszijden van het aangekapte zadeldak van het achterhuis, zijn blind uitgevoerd.
De LINKER ZIJGEVEL, van de drie gekoppelde schuren, bevat in het linker gedeelte twee gietijzeren vierruits stalraampjes met halfrond
afgesloten bovenlicht met vorktracering. De vensters zijn voorzien van een uitgemetselde lekdorpel en een steense rondboog. In het midden van
de gevel zijn twee identieke opgeklampte deuren met kraalprofiel op een halfsteens onderdorpel, onder een halfrond bovenlicht met dageraadroedeverdeling geplaatst. Rechts van de twee deuren bevindt zich een identiek stalraampje met vorktracering. Het rechter gedeelte is ten
behoeve van een melkkelder gewijzigd. Een nieuwe deur en rechthoekig ventilatierooster zijn ingeboet. De twee kleine raampjes resp. draai- en
tweeruits steekraampje geheel rechts zijn oorspronkelijk en rusten op een houten lekdorpel en worden door een strek afgesloten.
De ACHTERGEVELS van de drie schuren zijn nagenoeg aan elkaar identiek waarbij alleen de rechter en middelste schuur (die ook smaller is)
een symmetrisch ingedeelde gevel bezitten. De dubbele deeldeuren, waarvan enkele met een in ruit uitgespaarde vorm, zijn gelijk aan het
muurvlak geplaatst met uitzondering van die in de rechter schuur die van een middeler is voorzien. De opgeklampte dubbele deeldeuren met
kraalprofieldelen zijn onder een korfboog gesteld. In de rechter schuur (het achterhuis) komt links en rechts van de deeldeuren een stalraampje
voor van het type kerkraam met vorktracering dat reeds in de linker zijgevel is beschreven. De twee zijden van deze gevel van het achterhuis
worden opgevuld door twee opgeklampte segmentboogvormige mestdeuren die door een 1½-steense segmentboog worden afgesloten. De
middelste schuur bezit ter weerszijde van de deeldeuren enkel een stalraampje, terwijl de linker schuur links een getoogd stalraampje bezit en
rechts een getoogd staldeurtje. De zolderverdieping bezit bij de linker en middelste schuur een segmentboogvormig luik dat rust op een
uitgemetselde lekdorpel. De twee vensters die voorkomen in de drie schuren worden door een steense boog afgesloten. De dakranden van de
afgewolfde daken worden door windveren afgeschermd. De RECHTER ZIJGEVEL bezit in het midden drie getoogde opgeklampte staldeuren.
Deze bestaan uit een boven- en benedendeel en zijn voorzien van kraalprofieldelen met enkele ruit. Ter weerszijden van de drie deurtjes
bevinden zich stalraampjes met vorktraceringen als in de linker zijgevel van het achterhuis. Deze rusten op een uitgemetselde lekdorpel en
worden afgesloten door een steense rondboog. De opgeklampte staldeur rechts is eveneens getoogd en wordt door een steense segmentboog,
evenals de eerder genoemde deurtjes, afgesloten.
Tussen de achtergevel van het voorhuis en de aangrenzende schuur is de oorspronkelijke uitbouw (bijkeuken) gewijzigd. De uitbouw bezit
thans een golfplaten dak, terwijl in de oorspronkelijke situatie deze middels het doorgetrokken dakschild van het achterhuis werd gedekt. De
deur en raamindeling zijn eveneens gemoderniseerd. Links en rechts van de deur zijn een gevelsteen geplaatst met daarop resp.: 'WESSEL
HESSELINK' en 'VAN DER KLEIN HESSELINK'.
De geheel gecementeerde voorgevels van de twee aangrenzende schuren die parallel zijn gelegen aan de voorgevel van het woonhuis, zijn
symmetrisch ingedeeld maar van elkaar afwijkend. De gevel die grenst aan het achterhuis bezit begane gronds en in de zolderverdieping enkel
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twee gietijzeren zesruits raampjes waarvan de bovenste drie ruitjes zijn getoogd en als kantelraam zijn uitgevoerd. Dit type komt ook voor ter
weerszijden van de deur in de rechter schuur. De voorgevel van de buitenste schuur bezit op de begane grond een opgeklampte staldeur en
zoals genoemd twee raampjes en op de zolderverdieping een dubbel luik geflankeerd door vensters van het kerkraamtype. De staldeuren
bestaan uit kraalprofieldelen; het kozijn rust op een bakstenen dorpel onder een door een verticale roede ingedeeld bovenlicht. Alle
vensteropeningen zijn van houten lekdorpels voorzien.
Het INTERIEUR van het voorhuis is sober maar bezit nog de oorspronkelijke indeling op de begane grond met paneeldeuren. Naast de marmeren
schouw met betegelde achterwand in de grote keuken, is een alkoof aanwezig. In de zg. herenkamer bevindt zich een eenvoudige schouw. De
twee kelders worden door troggewelven overkluisd.
Met uitzondering van de middelste schuur bezitten de twee schuren ter weerszijden, ankerbalkgebinten in het interieur. De linker schuur,
beschouwd vanuit de drie achtergevels der schuren, telt zes gebintvakken met deels lemen vloer en was oorspronkelijk als wagenschuur in
gebruik. De linker zijbeuk bevatte de varkensstallen en rechts de koeienstal. In de middelste schuur was de mestvaalt ondergebracht. Tegen de
voorgevel aan bevinden zich twee varkenshokken. De balken van de kap rusten op de zijmuren. De gordingenkap op kreupele stijlen bezit extra
hanehout en is verstijfd met een makelaar. De schuur is in vier gebintvakken onderverdeeld. De rechter schuur, die het achterhuis van de
boerderij vormt, telt vijf ankerbalkgebinten met gehakte telmerken. Ter weerszijden van de lemen deelvloer bevinden zich de koeienstal links)
en rechts de paardenstal. De ruimte ten behoeve van opslag van het gereedschap is gewijzigd en thans als melkruimte in gebruik.

Waardering
De BOERDERIJ is uit 1897 na een brand opnieuw opgebouwd als boerderij met voorhuis en driekapsschuren.
- Van architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteiten van de hoofdvorm en detaillering die in gave aanleg bewaard is
gebleven. De boerderij bezit een zeldzaamheidswaarde vanwege de opvallende uniformiteit die met name in de achtergevels van de drie
schuren blijkt. Als gevolg van de brand in 1896 werd de boerderij in een worp weer opgebouwd, terwijl een driekapsboerderij dikwijls door
ontwikkeling van het boerenbedrijf tot een dergelijk type uitgroeit.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de plaatsing in het landschap, temidden van weilanden door een zandpad met eikebomen met de
openbare weg verbonden.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de oorsprong van de boerderij Wilbrinkshof in het buurtschap Wals, die tot in de 15de eeuw
teruggaat.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523683
Adres:

X:
Y:

222018

Naam:

Wilbrinkshof

430690

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Munsterweg 3 te Gendringen
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Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Boerderij; Bakhuis

Toelichting: Redengevende Omschrijving: BAKHUISJE
Inleiding
Het BAKHUISJE dateert uit vermoedelijk ca. 1850 en is voor een bakhuisje rijk en zorgvuldig uitgevoerd.
Het links van de voorgevel van de boerderij gesitueerde vrijstaande bakhuisje is met de voorgevel evenwijdig aan de voorgevel van het
woonhuis gelegen maar ten opzichte hiervan een halve slag gedraaid. Aan de rechterzijde is een houten aanbouw (garage) aangebouwd die niet
onder de bescherming valt. Het bakhuis bezit een rechthoekige plattegrond met aan een der korte zijde een bijna vierkante smallere projectie.
Sinds 1950 is het bakhuisje buiten gebruik. Het bakhuisje bezit een bouwlaag en wordt door een zadeldak met verbeterde Hollandse pan gedekt.
In het rechter dakschild komt een schoorsteen voor. De gevels zijn in baksteen (kruisverband) opgetrokken en worden door een cordonlijst in
tweeën gedeeld waardoor de suggestie van twee bouwlagen ontstaat. De gezaagde dakranden en de windveer aan de voorzijde zijn vermoedelijk
als eenvoudigere vorm afgeleid van de oorspronkelijke versiering. Alleen de windveer aan de voorzijde wordt door een makelaar bekroond.
De VOORGEVEL bezit in het midden een opgeklampte deur met kraalprofiel delen op hardstenen dorpel. De deuropening wordt door een
rollaag afgesloten. Boven de cordonlijst is een venster geplaatst met drie gekoppelde ramen waarvan het middelste bestaat uit een zesruits raam
dat door een keper wordt afgesloten. Ter weerszijden is een tweeruits kleiner raampje aangebracht. Alleen de keperboog bezit een rollaag. De
LINKER ZIJGEVEL wordt door twee meerruits draairamen bepaald die zijn voorzien van luiken en rusten op een houten lekdorpel. Boven de
cordonlijst bevinden zich twee drieruits klapraampjes met een onderdorpel van keramiek tegels. De vensters worden door een rollaag
afgesloten. De ACHTERGEVEL is blind uitgevoerd evenals de zich hier bevindende lagere uitbouw. De RECHTER ZIJGEVEL wordt door de
aanbouw van een houten garage aan het zicht onttrokken. In het INTERIEUR bevindt zich een brede oven met dubbele ijzeren deuren. Er onder
bevindt zich de asruimte. Links van de oven bevindt zich een openhaard. Het betreft hier een unieke aanleg.

Waardering
Het BAKHUISJE dateert uit ca. 1850.
- Van architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteiten van de hoofdvorm en de voor een bakhuisje ongewoon rijke
uitvoering. In aanleg is het bakhuisje in gave toestand bewaard. Bijzonder is de plaatsing van een oven en haard in het interieur naast elkaar
hetgeen voor Nederland uniek is.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de relatie met de boerderij en de ligging in het landschap.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de oorsprong van de boerderij Wilbrinkshof in het buurtschap Wals, die tot in de 15de eeuw
teruggaat.
Bronnen SHBO-info opmeettek. 1966.
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Complexnummer

Wetsartikel:

523684 Toelichting:

6 (Ingeschreven monument)

Naam:

Sint Antonius van Padua

COMPLEXOMSCHRIJVING
Inleiding
Het R.K. parochiecomplex Sint Antonius van Padua bestaat uit twee objekten: A: De PAROCHIEKERK Sint Antonius van Padua (Dr
Ariënsstraat l). B: De PASTORIE (Dr Ariënsstraat 3).
KERK en PASTORIE van de parochie Sint Antonius van Padua, zijn gebouwd in 1914 door HERMAN KROES uit Amersfoort. Van dezelfde
architect Kroes zijn bekend, in vergelijkbare opzet, een kerk met pastorie te Spijk (Gemeente Rijnwaarden, 1913) en een kerk met pastorie te
Wehl (192 5).
De kerk is in hoofdzakelijk neo-romaanse bouwstijl uitgevoerd. De kenmerken gaan terug op de romaanse stijl waarbij het blokachtige en
gesloten karakter van het gebouw kenmerkend is. Maar ook de spaarvelden en lisenen in de torens met rondbogen en dobbelsteen kapitelen
en het rondboogportaal zijn voor deze stijl karakteristiek. In het interieur valt het rondbooggewelf op. Op de gotiek geïnspireerd zijn het
rozetvenster in de voorgevel en de lancetvensters in de zijbeuken en eindgevels van de dwarsarmen.
De pastorie is gebouwd in een soort overgangsstijl waarin nieuwe elementen uit die tijd worden gecombineerd met het traditionele type. Een
karakteristieke vormgeving betreft het vierkante grondplan, twee bouwlagen met op vier hoeken van het afgeplatte omlopende schilddak een
schoorsteen. Opmerkelijk element in de voorgevel is het opgewipte dak in het midden van de gevel. De kerk Sint Antonius en pastorie liggen
in het noordelijke deel van het dorp Ulft aan de rand van het buitengebied. De kerk heeft aan de voorzijde een bescheiden plein dat door een
laag gemetseld muurtje van de weg is gescheiden. In het front van het plein bevindt zich een Christusbeeld (keramiek, door Leo Jungblut uit
Bilthoven) geflankeerd door twee lage muurtjes die samen een halve cirkel vormen. Ten noorden van de kerk is het kerkhof (in 1941
aangelegd) gesitueerd. Aan de zuidzijde is de pastorie gelegen (middels een tussenlid met de kerk verbonden) die aan drie zijden door een
tuin (in oorspronkelijk engelse stijl) wordt omgeven en van de weg gescheiden door een smeedijzeren tuinhek. Kerkhof, plein en de tuin
komen echter niet voor rijksbescherming in aanmerking. Het complex bezit daarmee twee complexonderdelen. Kerk en pastorie zijn aan de
Dr Ariënsstraat gesitueerd ten westen van de Oude IJssel. De Dr Ariënsstraat vormt een onderdeel van in verschillende straten overgaande
verbindingsweg die leidt van Etten naar Gendringen. Ter hoogte van het complex buigt de weg vanuit Etten naar het zuidoosten. Het aan de
noordzijde van de kerk gelegen kerkhof grenst aan een industriegebied. Het terrein ten zuiden van de rechts naast de kerk gelegen pastorie,
is gedeeltelijk onbestemd. Het zuidelijke gebied heeft voor het overige een bebouwingsbestemming.
De basilicale kerk en de pastorie zijn beide geheel uitgevoerd in baksteen. De daken van de kerk en de pastorie zijn met leien gedekt in resp.
maasdekking en schubdekking. Het complex vormt dankzij de twee torens en de topgevel van de kerk en de pastorie met afgeplat dak en een
tussenlid een contrastrijk maar levendig silhouet mede dankzij de in- en uitspringende bouwmassa's.
COMPLEXWAARDERING
KERK en PASTORIE dateren uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een kerk en pastorie uit de vroege 20ste eeuw. Beide zijn in ten opzichte van
elkaar verschillende stijlen uitgevoerd en verkeren in een gaaf bewaarde staat. Door de relatief grote gaafheid van het gehele complex in
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aanleg, aankleding en bebouwing is het complex een goed voorbeeld van de typologische ontwikkeling van een dergelijk kerkelijk centrum.
De twee gebouwen zijn van de hand van de architect Herman Kroes die ook in Spijk en Wehl een kerk met pastorie heeft gebouwd die
echter minder rijk zijn uitgevoerd.
- Van stedenbouwkundige waarde als goed voorbeeld van een ensemble van een historisch gegroeid stedelijk gebied en speelt daarin door
zijn dominante situatie in een buitenbocht van de Dr Ariënsstraat een beeldbepalende rol.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege zijn bestemming, welke verbonden is met de sociaalhistorische en economische ontwikkeling van
dit deel van het dorp. Na verkaveling van de "IJsselweiden" in 1908 is ter plaatse een kerk met pastorie, school en onderwijzerswoning
gebouwd. De verkaveling van de grond heeft geleid tot meer uitbreiding van het dorp in noordelijke richting naar Etten.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523685

X:

222947

Naam:

Sint Antonius van Padua

Y:

435278

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Dr Ariënsstraat 1 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerk en kerkonderdeel; Kerk Rooms-katholieke kerk

Toelichting: Redengevende Omschrijving: De driebeukige KERK heeft een plattegrond in de vorm van een Latijns kruis en is opgebouwd in baksteen
(kruisverband). Het hoge middenschip wordt door lagere zijbeuken geflankeerd. De hierdoor ontstane ruimte is door vier rondvensters in een
verder gesloten muurvlak ingevuld. Het dwarsschip sluit in hoogte aan op het middenschip die beide zijn afgedekt met een zadeldak. De
zijbeuken die vier traveeën tellen, zijn door een licht-hellend lessenaarsdak beëindigd. Het koor is voorzien van een halfronde absis met een
lagere calotte die tegen de eindgevel van het koor rust. Het westfront is voorzien van twee torens aan weerszijden van het schip, afgedekt met
tentdaken met smeedijzeren kruizen en een windhaan. Op de viering bevindt zich een kleine, met zink beklede, open achtzijdige dakruiter met
klok, koepelvormig beëindigd, waarop een kruis. Ten zuidoosten van koor en zuidelijke dwarsarm bevindt zich de sacristie met tentdak. De
aanbouw is door een lage, plat afgedekt tussenlid met de kerk verbonden.
De rondom aanwezige houten bakgoot (schip en zijbeuken) rust op gesneden klossen. De merendeels rondboogvormig beëindigde
gevelopeningen zijn voorzien van hardstenen lekdorpels. Alle vensters zijn in principe voorzien van eenvoudig glas-in-lood. De gevels rusten
op een trasraam afgesloten door schuingeplaatste rollaag van drieklezoren. De VOORGEVEL is symmetrisch ingedeeld en wordt door twee
risalerende hoektorens verticaal geleed. In de middenpartij bevindt zich de rondboogvormige ingang die middels vier vertandingen is
teruggelegd. De ingang is te bereiken via twee hardstenen treden. Het deurkozijn rust op hardstenen neuten en dito dorpel. Boven de houten
dubbele deur met siersmeedwerk bevindt zich het timpaan, door archivolten omgord, met in hoog reliëf de Heilige Antonius van Padua,
prekend voor de vissen. Aan weerszijden bevindt zich een klein smal, halfrond venster middels een enkele vertanding naar glas-in-lood
invulling. Een kleine waterlijst waaronder een bloklijst volgt de boogomlijsting van deze drie openingen. In het gevelvlak boven de
waterslaglijst, die zich ook over de hoektorens voortzet, bevindt zich een groot rondvenster met glas-in-lood, waarin met baksteen
roosvenstertraceringen dat is gevat in een uitstekende koppenlaag. Aan weerszijden van het venster siermetselwerk in de vorm van een
gekanteld vierkant met diagonalen in rode verblendsteen. De geveltop wordt langs de dakrand beëindigd met o.a. een tandlijst en boeiplank. Een
deel van de geveltop wordt afgescheiden door een horizontale tandlijst, waarop een triplet van rondboogvensters aansluit. Op het nokeinde is
een stenen kruis geplaatst. De twee torens zijn aan de vier zijden vrijwel identiek. Aan de voorzijde in het basement een relatief klein
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rondboogvenster. De linker toren heeft aan de zijkant een hiermee identiek venster, de rechter twee zeer kleine vensters. Het gedeelte boven de
waterlijst is aan alle zijden over de volle hoogte voorzien van een spaarveld, eindigend onder de open torenbeëindiging tussen de lisenen met
een bloklijst die onder alle daklijsten van de kerk voorkomt. Twee deelzuiltjes aan iedere zijde van de toren delen de met rondbogen eindigende
galmgaten in drieën. De tentdaken sluiten direct op de beëindigende bloklijst aan. In de spaarvelden bevindt zich aansluitend op de waterlijst
(of beginnend boven het dak van de zijbeuk) een smal venster over de halve hoogte van de tweede geleding. De muurvlakken daarboven zijn
voorzien van siermetselwerk als in de middenpartij; bij de rechter toren is aan voor- en zijkant tegen deze versiering een wijzerplaat geplaatst.
In de LINKER ZIJGEVEL is de eerste travee van het vier traveeën tellende schip door de toren sterk versmald. De traveeën worden door vlakke
steunberen met een afzaat voorzien van leien, gescheiden. In elke travee is een triplet opgenomen waarvan het middelste venster iets hoger is.
De eerste travee bezit slechts één venster. In de derde travee bevindt zich onder het triplet een in 1941 uitgebouwde biechtstoel, volledig
gesloten, twee smeedijzeren muurankers, beëindigd met een bloklijst en afgedekt met een aangekapt driezijdig tentdakje met leien. De lichtbeuk
wordt gevormd door rondvensters tussen forser uitgevoerde steunberen dan in de zijbeuken. In het dakvlak boven elke travee komt een
dakkapel met luik voor, afgedekt door een aangekapt schilddakje van leien, voorzien van een piron. Het dwarsschip bezit aan de westzijde een
deur met siersmeedwerk in een rondboogopening waarvan het boogveld met baksteen is ingevuld. De kopgevel is symmetrisch ingevuld met
een vijfdelig venster in de plaats van de drie in de zijbeuken, in dezelfde vorm met een klimmende reeks naar het middenvenster. De helft van
de geveltop is afgescheiden door een bloklijst, waarboven een rondvenster. De zijbeuk van het koor, welke slechts één travee lang is wordt met
een dakschild beëindigd. In beide gevels van de zijbeuk één vrij klein venster met figuratief glas-in-lood. In de oostgevel van het dwarsschip
bevindt zich een ondiepe, lage en plat afgedekte aanbouw met bloklijst en boeiboord. Voorts een rondboogvenster en dakkapel als bij het schip.
Tegen de voor het overige gesloten ACHTERGEVEL van het koor is een iets smallere halfronde absis geplaatst, voorzien van een zinken bakgoot.
Verdeeld over de gevelronding zeven vensters met figuratief glas-in-lood van G.T.M. Lelivelt uit Doesburg uit 1949. De RECHTER ZIJGEVEL is
identiek aan de linker, met dien verstande dat tegen de kopgevel van het dwarsschip en de zijbeuk van het koor een plat afgedekte aanbouw
aanwezig is, welke zorgt voor de verbinding met de sacristie en de pastorie. De sacristie is identiek gedetailleerd als de kerk en bezit een
tentdak (zeer korte nok). In de zuidgevel bevindt zich een kruiskozijn, gevat in een rondboogopening waarvan het boogveld is ingevuld met
siermetselwerk. De ramen zijn voorzien van gekleurd glas-in-lood. De oostgevel is voorzien van twee kloosterkozijnen, gedetailleerd als het
venster in de zuidgevel. De zuidgevel van de gang die voor de eindgevel van de dwarsarm is gelegen bezit drie stolpramen met een enkelruits
bovenlicht. Het venster wordt door een 1½-steens strek afgesloten.
Het INTERIEUR van de kerk wordt gekenmerkt door merendeels crème gestucte wanden en gewelven, met siermetselwerk in het lambris. De
constructieve delen zijn in schoon metselwerk uitgevoerd zoals de kolommen en de daaruit voortkomende gordelbogen en scheibogen. De vloer
is geheel in terrazzowerk waarin soms een parelmoerachtig effect wordt bereikt. Op belangrijke punten zijn mozaïeken toegepast. Het lambris
is soms halfsteens, soms in kruisverband opgebouwd en wordt afgesloten door een lijst van groen/wit en geel/rood geblokte tegels waarboven
een doorgaande rood/geel/rode lijst. In de binnenzijde van de triomfboog is siermetselwerk aangebracht van gele, rode en zwarte baksteen.
De vierkante kolommen in middenschip en viering met een verkenning op de hoek zijn voorzien van een verbreed basement met hardsteen
afdekking. Ter plaatse van de geboorte van gordel- en scheibogen is een eenvoudige, witte kapiteellijst aangebracht. De knik tussen gewelf en
muurvlak wordt door een gemetselde bloklijst benadrukt. De rondvensters doorbreken deze lijst en zijn voorzien van een steekkap in het
tongewelf. Het tongewelf wordt door gordelbogen in traveeën verdeeld, alleen de viering is door een graatgewelf overkluisd. De scheibogen
worden door een uitstekende lijst gescheiden van het pleisterwerk van de wanden. De zijbeuken worden door dwarse tongewelven overdekt. De
donkere lekdorpels van de vensters worden door een wandlijst gekoppeld. Onder elk triplet bevinden zich twee bakstenen nissen waarin
reproducties van de kruisweg in een houten lijst. Het dwarsschip van één travee lang bezit twee kleine scheibogen als gevolg van de halve
diepte van de zijbeuken. De eerste travee wordt door een orgeltribune ingenomen, ondersteund door twee kolommen en drie bogen, waarop
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een houten, in het midden uitgebouwde balustrade. Het orgel is van de firma Valckx & v. Kouteren, Rotterdam, uit 1949, waarbij de pijpen zijn
opgesteld aan weerszijden van het roosvenster. Het orgel valt niet onder de bescherming. Viering- en koorvloer zijn verhoogd. De aanwezige
deuren zijn dubbele, dan wel enkele paneeldeuren met veelal glas-in-lood in de bovenste paneel-openingen. De kerkbanken zijn waarschijnlijk
nog de originele exemplaren en bezitten floraal houtsnijwerk op de eindwangen.

Waardering
- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een kerk in overwegend neo-romaanse stijl. Kenmerkend zijn het
blokachtige en gesloten karakter van het gebouw; de spaarvelden en lisenen in de torens met rondbogen en dobbelsteen kapitelen en het
rondboogportaal. In het interieur valt het rondbooggewelf op. Uit de gotische bouwstijl zijn overgenomen het rozetvenster in de voorgevel en
de lancetvensters in de zijbeuken en eindgevels van de dwarsarmen. De kerk valt op door bijzondere esthetische kwaliteiten in in- en exterieur,
zoals gave verhoudingen en detailleringen. In het interieur is het gebruik van kleuraccenten opmerkelijk vooral het overwegend zeer gaaf
bewaard gebleven interieur (inclusief inventaris), dat van een weliswaar sobere maar wel zeer zorgvuldige materiaal- en kleurkeuze blijkt geeft
in hoofdopzet en detaillering;
- Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een stedebouwkundig concept met kerkhof en pastorie in de bocht van de Dr Ariënsstraat
die als straat deel uitmaakt van de verbindingsweg Etten-Gendringen. De kerk vervult in dit bestel een beeldbepalende rol. De kerk maakt
tevens deel uit van een historisch gegroeid (klein)stedelijk gebied en is daarvoor van belang.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege zijn bestemming die verbonden is met een sociaalhistorische en economische ontwikkeling: de kerk
maakt onderdeel uit van een complex dat behalve de kerk bestond uit pastorie, kerkhof en de inmiddels gesloopte school en
onderwijzerswoning en is als herinnering hieraan van belang.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523686

X:

222951

Naam:

pastorie

Y:

435263

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Dr Ariënsstraat 3 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Religieuze gebouwen; Kerkelijke dienstwoning; Pastorie(F)

Toelichting: Redengevende Omschrijving: PASTORIE behorend bij de kerk St. Antonius van Padua, is een vrij sober opgezet blokvormig gebouw op een
nagenoeg vierkante plattegrond. Het telt twee bouwlagen met omlopend, op de vier hoeken van het afgeplatte schilddak, een schoorsteen.
Tegen de linkerzijde bevindt zich een tussenlid naar de kerk. De in kruisverband opgetrokken gevels zijn slechts versierd met een rollaag op het
trasraam. Ter hoogte van de aanzet van de bogen boven de vensters van de twee bouwlagen bevinden zich twee sierbanden, gevormd door twee
uitgemetselde koppenlagen. Het dak is voorzien van een geprofileerde houten bakgoot op gesneden klossen. De vensters worden aan de
bovenzijde beëindigd met een segmentboog, waartegen de bovendorpel van het bovenlicht aansluit. De lekdorpels zijn overwegend van
hardsteen. De soms gekoppelde vensters, die dan als stel aan de bovenzijde een segmentboog vormen, zijn voorzien van enkelruits schuivende
onderramen en glas-in-lood bovenramen, op de verdieping met gekleurd en gebrandschilderd glas. De VOORGEVEL is symmetrisch opgezet
met drie vensterassen, waarbij de dakrand in het midden is opgewipt om een geveltop te vormen. In de linker en in de rechter vensteras
bevinden zich gekoppelde vensters, in de middelste een enkele. In de geveltop een rondvenster-triplet waarvan de zijvensters blind zijn en het
middelste een enkelruits draairaam bevat. De LINKER ZIJGEVEL wordt op de begane grond bijna geheel door de uit één bouwlaag bestaande
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platgedekte aanbouw in beslag genomen. Op het overblijvende deel vlak bij de ingang is een smal venster geplaatst, gedetailleerd als de overige
vensters. Op de verdieping bevinden zich links een w.c. raampje, een deur met glas-in-lood bovenlicht en een venster. In het dakvlak een klein
dakraam. Het rechter gedeelte van de gevel is blind uitgevoerd.
Het tussenlid dat oost-west is georiënteerd en naar de kerk leidt, bezit in de bijna tot de voorgevel van de pastorie reikende verbindingsgang
een paneeldeur met glas-in-lood bovenlicht, waarnaast een venster als beschreven. Het deurkozijn rust op hardstenen neuten en dorpel en is te
bereiken via twee hardstenen treden. De gevels zijn voorzien van een rollaag op het trasraam en van twee uitspringende koppenlagen ter
plaatse van de bovendorpels van de vensters. De gevels worden beëindigd door een geprofileerde houten bakgoot op gesneden klossen. De
gevelopeningen zijn voorzien van een 1½ steens segmentboog afsluiting. De ramen rusten op houten lekdorpels. De noordzijde van het tussenlid
bezit van links gezien een opgeklampte deur met tweemaal vier ruiten van kathedraalglas met dito segmentboogvormig afgesloten bovenlicht.
Het deurkozijn bezit een houten dorpel. Twee ramen in de vorm als het genoemde bovenlicht, een venster van het eerder beschreven type.
Naast een enkel door tweemaal drie ruitjes bevattende identieke deur als hiervoor genoemd bevindt zich een raam gelijk aan het type
bovenlicht. Het deurkozijn rust op hardstenen neuten en dito dorpel en is bereikbaar via twee hardstenen treden. De zuidzijde (tuinzijde) van
het tussenlid bevat van links naar rechts: een paneeldeur met enkelruits bovenlicht, twee vensters met enkelruits ramen, een nagenoeg
identieke deur, gevolgd door een venster met enkelruits raam. Alle gevelopeningen worden hier door een steense strek afgesloten. Het noordzuid gelegen deel van het tussenlid heeft aan de westzijde een opgeklampte deur met rijk ijzerbeslag. Het deurkozijn rust op hardstenen neuten
en dito dorpel. Voor de deur ligt een opgehoogd bakstenen vloertje. Het bovenlicht is identiek aan die welke eerder zijn besproken. Ter hoogte
van de aanzet van de boog van het bovenlicht loopt over alle gevels van het tussenlid eenzelfde uitgemetselde dubbele sierband als in de gevels
van de pastorie.
De ACHTERGEVEL is links voorzien van een grote rechthoekige houten serre met stenen borstwering. De zesruits bovenramen zijn voorzien
van gekleurd glas-in-lood, met kruismotief. De dakrand is analoog aan de goot met klossen en profilering van de hoofdmassa. Twee enkelruits
ramen flankeren dubbele tuindeuren. De zijkanten bestaan uit drie enkelruits ramen met tweemaal drie ruits glas-in-lood ramen. Het balkon
bevat een originele houten balustrade met eenvoudig snijwerk. Toegang tot het balkon middels dubbele deuren met gewijzigd bovenlicht
(ingebracht klapraam). Middenvensteras met op de begane grond een paneeldeur met tweemaal drie ruitjes en segmentboogvormig afgesloten
bovenlicht. Het kleine venster rechts (w.c.) bevat een enkelruits raampje, en wordt door een halfsteense strek afgesloten. Op de verdieping komt
een gekoppeld venster voor dat in de rechterzijde begane gronds wordt herhaald. Het venster sluit bijna aan op het licht uitspringende
tussenlid. In het dakvlak zijn twee dakramen ondergebracht.
In de RECHTER ZIJGEVEL zijn twee vensterassen met enkelvoudige vensters aanwezig, die echter niet precies boven elkaar zijn gesteld. In het
vrij sobere INTERIEUR zijn de originele marmeren schouwen bewaard gebleven met in de wangen verdiept liggende, vergulde motieven,
verwant aan de geometrische art-deco stijl. Deze schouwen bezitten doorlopende posten waartussen het dekblad geplaatst is. Tevens zijn
aanwezig een eenvoudige steektrap met gesneden trappaal en gestileerde balusters. Het tochtportaal wordt afgesloten met een glas-in-lood deur
en een bovenlicht met een gebrandschilderde, sterk gewolkte invulling. De serre bevat naast een schuifdeur glas-in-lood in de bovenlichten.

Waardering
Pastorie gebouwd in 1914 door de uit Amersfoort afkomstige architect Herman Kroes.
- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een pand in een soort overgangsstijl waarin nieuwe elementen uit die tijd worden
gecombineerd met het traditionele type: gekoppelde ramen worden door één segmentboog afgesloten, uitspringende sierlijsten en een opgewipt
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dak in de voorgevel. Een karakteristieke vormgeving betreft het vierkante grondplan, twee bouwlagen met op vier hoeken van het afgeplatte
omlopende schilddak een schoorsteen. Het pand valt op door esthetische kwaliteiten, in in- en exterieur, zoals gave verhoudingen en fraaie
onderdelen van de gevels zoals de segmentboogvormige raamkozijnen en de glas-in-lood bovenlichten.
- Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een historisch gegroeid (klein)stedelijk gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol.
Tevens maakt het onderdeel uit van een stedenbouwkundig concept met kerk en kerkhof in de bocht van de Dr Ariënsstraat die als straat deel
uitmaakt van de verbindingsweg Etten-Gendringen. De pastorie vervult in dit bestel een beeldbepalende rol.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege zijn bestemming die verbonden is met een sociaalhistorische en economische ontwikkeling: de
pastorie maakt onderdeel uit van een complex dat behalve de pastorie bestond uit kerk, kerkhof en de inmiddels gesloopte school en
onderwijzerswoning en is als herinnering hieraan van belang.
Complexnummer

Wetsartikel:

523687 Toelichting:

6 (Ingeschreven monument)

Naam:

Smidshuus

COMPLEXOMSCHRIJVING
Inleiding
BOERDERIJ ('SMIDSHUUS') van het type vierkap.
De boerderij bezit een bouwgeschiedenis die moeilijk is te reconstrueren. De thans als woning in gebruik zijnde boerderij zou volgens
overlevering uit 1873 dateren. Uit kadastrale kaarten blijkt dat er reeds in 1830 ter plaatse al sprake was van bebouwing. De naam 'Smidshuus'
is vermoedelijk een verwijzing naar de eerste bewoner of eigenaar van de (daghuurders)boerderij. Het boerenerf is ten noorden van de
Terborgseweg gelegen. Deze belangrijke verbindingsweg leidt van Dinxperlo naar Ulft door het dorp Breedenbroek. De boerderij is ten
noordwesten van de dorpskern gesitueerd en ligt vrij in het weiland. De nok van het woonhuis is recht op de Terborgseweg gesitueerd
terwijl de nokken van de vier aaneengebouwde schuren hiermee parallel liggen. Voor het voorhuis bevindt zich een groententuin, links
hiervan een boomgaard en een zandstenen put. Op het erf staan aan de achterzijde en aan de linkerzijde moderne schuren die niet onder de
bescherming valen. Hier tussen gelegen bevindt zich de zwartgeteerde wagenschuur.
Het complex bestaat uit de volgende beschermde onderdelen:
A - HALLEHUIS-BOERDERIJ met vier aaneengebouwde schuren
B - Houten WAGENSCHUUR, zwartgeteerd
De BOERDERIJ dateert vermoedelijk uit 1873. Voorhuis en aangrenzende schuren zijn op een samengestelde plattegrond uitgelegd. De gevels
zijn in baksteen opgetrokken en gemetseld in kruisverband. Het type vierkap-boerderij getuigt van een duidelijke ontwikkeling van het
boerenbedrijf vanuit een voorhuis met schuur. De vrijliggende schuur die aan de achterzijde van de aaneengebouwde schuren is gesitueerd
bezit een rechthoekige plattegrond en is uit horizontale planken opgebouwd. Schuur en boerderij zijn met rode Oud Hollandse pan gedekt;
alleen het dakschild boven de linker zijgevel van de linker schuur is belegd met de gesmoorde variant van dit type dakpan. Nokken en kepers
zijn belegd met de Hollandse vorstpan.
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Complex-waardering

- Van architectuurhistorisch waarde als goed voorbeeld van een in hoofdvorm en detaillering gaaf bewaarde vierkap boerderij met
vrijstaande schuur. In de positionering van de onderdelen is sprake van een fraai complex gelegen in het historisch gegroeide buitengebied.
Het ensemble is van belang vanwege het zichtbaar houden van de ontwikkelingsgeschiedenis van het boerenerf.
- Van stedenbouwkundig waarde vanwege de vrije ligging in het landschap en speelt daarin een belangrijke rol.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de oorsprong van de boerderij die teruggaat in detweede helft van de 19de eeuw en volgens
overlevering heeft de lokatie reeds oudere bewoning gekend.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523688
Adres:

Prinsenstraat 14 te Breedenbroek

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Boerderij; Boerderij

X:

228579

Naam:

Y:

433493

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Boerderij met aangrenzende bijschuren. Het met een schilddak gedekte voorhuis is met de nok ten opzichte van de
vier schilddaken dwars geplaatst. De twee, vanuit het voorhuis gezien, rechtse daken zijn met het dak van het woonhuis aangekapt. De nokken
liggen op gelijke hoogte en zijn met de nokeinden van het voorhuis verbonden. Van de vier schuren bezitten de twee buitenste aan de
buitenzijde dakschilden die laag zijn doorgetrokken. De vier dakschilden van de achtergevel zijn alle afgewolfd en hebben hun dakvoet op een
gelijke hoogte.
De VOORGEVEL van het voorhuis, met een over drie zijden voortzettende gecementeerde plint en rondlopend klinkerpad tegen de gevels, is
verdeeld in drie vensterassen en een deuropening die, gescheiden door een venster, links in de gevel voorkomt. De paneeldeur in de portiek met
gecementeerde wanden bezit een tweeruits bovenlicht. Het voorhuis bezit in de drie vensters in de eerste bouwlaag alle beluikte vierruits
schuiframen met tweeruits bovenlichten. De ramen rusten op gecementeerde lekdorpels. De vensters worden door een 1½ steens strek
beëindigd. Boven de vensters en de in een portiek geplaatste deur, bevinden zich gedeelde zaadzolderraampjes die eveneens door een strek
boven worden afgesloten. In de twee zijgevels komen twee identieke, aan deze raampjes gelijke schijn-zolderraampjes voor. In het dakschild aan
de voorzijde komt een lage schoorsteen voor.
De LINKER ZIJGEVEL van het voorhuis bestaat uit twee vensterassen van de eerder beschreven raamtypen begane gronds en in de verdieping.
De RECHTER ZIJGEVEL van het voorhuis is behoudens het tweeruits kelderraam met diefijzer in de rechterzijde en daarboven een tweeruits
schuifraam van de opkamer met dito bovenlicht, identiek aan de linker zijgevel. Het kelderraam wordt door een streklaag ontlast. Links van het
voorhuis en ten opzichte van de gevellijn teruggelegen, sluiten de twee voorgevels aan aan de aaneengebouwde schuren. De meest linkse
schuur bevat een dubbele inrijdeur waarin in de linker een enkele ruit is opgenomen. De rechterdeur bestaat uit twee scharnierende helften.
Een 1½ steens segmentboog sluit de deuren boven af. Ter weerszijden is een vierruits stalraampje geplaatst gevat tussen een halfsteens lekdorpel
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en boven een halfsteens segmentboogje. Het metselwerk in de linkerzijde is gewijzigd en bestaat ter hoogte van de verdieping uit halfsteens
verband. Het venster boven de deeldeuren bezit evenals de deeldeuren rechts, een vierruits schijnraam beëindigd door een strek. De gevel van
de schuur rechts bezit ter weerszijden van een (moderne) deur, een tweeruits schuifraam met tweeruits bovenlicht. Het venster wordt boven
door een strek beëindigd. De vensters bezitten alle een uitgemetselde rollaag als lekdorpel. De LINKER ZIJGEVEL is asymmetrisch ingedeeld.
Van links naar rechts zijn twee betonnen stalraampjes op lekdorpeltegels aanwezig. Rechts twee halfrond afgesloten meerruits raampjes waarin
twee lancetkoppen, rustend op een dorpel van baksteen (drieklezoren). De rechterzijde wordt in beslag genomen door drie opgeklampte
staldeuren met een halfsteens bakstenen dorpel. In de twee muurvakken tussen de deuren bevinden zich twee zesruits stalraampjes, waarvan de
bovenste drie ruitjes getoogde valraampjes zijn en rusten op een halfsteens dorpel. In het dakschild is een smalle hoog opgetrokken schoorsteen
geplaatst.
De ACHTERGEVELS van de vier schuren hebben zich in verschillende bouwfasen tot één gesloten gevel ontwikkeld. Deur- en raamopeningen
vertonen een grote verscheidenheid. Het muurwerk vertoont evenals de overige gevels van de schuren op diverse plaatsen wijzigingen in het
metselwerk. In de achtergevel komen van links naar rechts twee kleine opgeklampte staldeuren voor waarvan de linker door een rollaag wordt
afgesloten die zich bijna tot de smallere deur rechts voortzet. Een zesruits gietijzer rondboogvenster met een uit twee raamtypen samengesteld
bovenlicht is hier rechts van gesteld. Het venster wordt door een rollaag ontlast. Een getoogd staldeurtje, voorzien van kraalprofielen,
completeert de gevel.
De tweede schuur van links bezit dubbele, teruggelegen deeldeuren waarvan de linker deur uit twee helften bestaat en de rechter deur een
enkele ruit bevat. Een 1½ steens segmentboog sluit de deuropening af. Het venster rechts van de deeldeuren is op het (dageraad)bovenlicht na,
identiek aan het eerder genoemde raam. De derde schuur bezit lage dubbele mest-uitrijdeuren. In de rechterdeur is een gedeeld raampje
opgenomen. De deuren worden door één steens segmentboog ontlast. De rechterzijde wordt door een venster met teruggelegen enkelruits raam
en een venster met gekoppeld drieruits raam naast een opgeklampte deur in beslag genomen. Boven de genoemde twee ramen en deur bevindt
zich een eensteens segmentboog die vermoedelijk oorspronkelijk identieke mestdeuren ontlastte zoals in de derde schuur. De vierde schuur
betreft een doorrijschuur waarbij de deeldeuren in het verlengde van die van de voorgevel liggen. De deuren zijn identiek aan die voorkomende
in de tweede schuur. Links hiervan is een klein halfrond afgesloten drieruits stalraampje geplaatst waarin twee lancetkoppen door een rollaag
omgord.
Het rechter gedeelte van de gevel wordt in beslag genomen door een haaks op de achtergevel geplaatste uitbouw die wordt gedekt door een uit
het wolfseinde lager doorgetrokken dakschild. In de voorzijde van de uitbouw bevindt zich een opgeklampte deur met enkele ruit. De linker
zijde, die haaks staat op de gevellijn van de vier schuren, bezit een hiermee identieke deur waarin een raam met ruitvorm. Hierboven bevindt
zich de geveltop bestaande uit plankendelen waarin een luik. De rechterzijde maakt deel uit van de linker zijgevel en is aldaar besproken. De
RECHTER ZIJGEVEL van het achterhuis springt ten opzichte van de gevellijn van het voorhuis naar voren door de integratie van een mestvaalt
die oorspronkelijk uitpandig was gelegen. Dit blijkt onder meer uit het verlengde dakschild aan deze zijde. In de gevel komen vier gietijzeren
tweeruits stalramen voor, alle door een rollaag beëindigd. De kopzijde van de gevel bezit een gietijzeren spinnekopraampje in een muurvlak dat
is dichtgezet waarin vermoedelijk twee uitrijdeuren waren gevat. Onder de dakrand bevindt zich in metalen belettering de naam van de
boerderij 'SMIDSHUUS'.
In het overwegend sobere INTERIEUR is de hal deels opnieuw ingedeeld. De indeling van het voorhuis is voor het overige nagenoeg
oorspronkelijk. In de grote keuken is een met 18de eeuwse tegels uitgeruste houten schouw aanwezig. De schouw bevat tegels met
voorstellingen van een vaas met bloemen. Temidden hiervan en tegenover elkaar opgesteld zijn, groot uitgevoerd en uit meerdere tegels
bestaand een kat en een hond afgebeeld. Achter de schouw bevindt zich een bewaard gebleven alkoof. In de schuren vormen
ankerbalkgebinten de constructie waarvan enkele balken zijn voorzien van telmerken. De tweede schuur van links deed dienst als paardenstal
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en de vloer is belegd met estrikken. De rechter schuur die verlengd is was een varkensschuur.

Waardering
BOERDERIJ daterend uit ca. 1873
- Van architectuurhistorische waarde vanwege een in hoofdvorm en detaillering gaaf bewaarde vierkap boerderij. De type "vierkap" (waarvan
een schuur als doorrijschuur) vormt een goed voorbeeld van de funktionele en typologische ontwikkeling van een hallenhuis-boerderij in de
tweede helft van de 19de eeuw.
- Van stedenbouwkundige waarde in relatie tot de overige complex-onderdelen.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de oorsprong van de lokatie die veel oudere bewoning heeft gekend.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523689
Adres:

Prinsenstraat 14 te Breedenbroek

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Boerderij; Bijschuur

X:

228561

Naam:

Y:

433509

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving
Vrijstaande houten, zwartgeteerde WAGENSCHUUR ligt aan de achterzijde van de boerderij en bezit een rechthoekige plattegrond waarbij de
voorgevel naar het westen is gericht. De nok van het dak is noord-zuid georiënteerd, overeenkomstig de nok van de hiervoor beschreven vier
aaneengebouwde schuren. De schuur bezit een omlopend schilddak met een aan de voorzijde korter dakschild. Het dakschild aan de achterzijde
is rechts doorgetrokken en wordt door rondhout ondersteund. Evenals de boerderij is deze met oud Hollandse pannen belegd. De VOORGEVEL
bestaat uit vijf dubbele aaneengeschakelde deuren die alle zijn opgeklampt. Van de vier deuren van gelijke hoogte bezit alleen de meest rechtse
deur horizontale planken. Links van de middenas bevinden zich dubbele deuren die duidelijk groter zijn. De ruimte tussen de bovenzijde van de
deuren en de dakrand wordt ingenomen door horizontaal geplaatste plankdelen. De uiteinden van de vier ankerbalkgebinten steken buiten de
gevel uit.
De LINKER EN RECHTER ZIJGEVEL alsook de ACHTERGEVEL zijn laag en geheel blind uitgevoerd. INTERIEUR: De schuur doet dienst als
wagenschuur en bezit vier ankerbalkgebinten die door kromme schoren worden verstijfd.

Waardering
WAGENSCHUUR maakt onderdeel uit van het complex met boerderij uit 1873.
- Van architectuurhistorische waarde vanwege de verschijningsvorm in in- en exterieur van de geheelin planken opgetrokken schuur.
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- Van stedenbouwkundige waarde in relatie tot de overige complex-onderdelen.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de oorsprong van de lokatie die een veel oudere bewoning heeft gekend.

Complexnummer

Wetsartikel:

523690 Toelichting:

6 (Ingeschreven monument)

Naam:

De Dru

COMPLEX OMSCHRIJVING
Inleiding
Het fabriekscomplex van Diepenbrock en Reigers te Ulft (DRU), met een oppervlakte van ca. 14 ha., is een historisch gegroeid fabrieksterrein.
Het is gesitueerd aan de westelijke zijde van de IJssel en wordt aan de west- en zuidzijde begrensd door het dorp Ulft. De situering van het
DRU-complex is nauw verbonden met de ruimtelijke, historische en sociale ontwikkeling van het dorp Ulft.
Het bedrijf kan beschouwd worden als een van de eerste ijzergieterijen langs de Oude Ijssel. Het op grote schaal voorkomende ijzeroer in de
Oude IJsselstreek heeft aanleiding gegeven voor het ontstaan van diverse ijzermolens in dit gebied. In 1754 vond de stichting plaats van een
eerste ijzerhut in de heerlijkheid Bergh na verleende goedkeuring van graaf Johan Baptist. In datzelfde jaar werd de Ulftse ijzerhut door de
graaf van Bergh in gebruik genomen. Maar deze ijzerhut werd enkele jaren later, in 1774, verkocht aan twee families: Diepenbrock en
Reigers, die het ijzergieten voortzetten. Vandaar de naam DRU: Diepenbrock en Reigers Ulft.
Van het in Ulft gewonnen gietijzer werden voornamelijk 'fijne' waren gemaakt, zoals platen, potten, pannen, ketels en kachels. Na verloop
van tijd werden ook ijzeren ramen en dakgoten vervaardigd. Rond het midden van de 19de eeuw ontwikkelde DRU zich door toevoeging van
het emailleerproces tot een metaalfabriek met een groot afzetgebied. Gedurende vele jaren produceerde DRU allerhande gietijzeren
huishoudelijke artikelen. Rond de eeuwwisseling maakte DRU onder F.B. Deurvorst (1874-1927) een enorme bloei door. DRU was een
merknaam in ieder huishouden in Nederland voor potten, pannen, kolenkachels, badkuipen en wastafels. In de jaren zestig, toen het aardgas
in Slochteren gevonden werd, schakelde DRU van kolen- op gaskachels over met de productie van gashaarden en convectoren. Daarnaast
werd diversificatie gezocht op het gebied van industriële toelevering ten behoeve van de automobiel-, reprografische- en de melk/bierkoeltankindustrie.
F.B. Deurvorst breidde de fabriek uit, verving oude gebouwen en liet een directeursvilla bouwen. De markante 'Villa Zeno' is inmiddels
afgebroken.
Na de jaren 1895, waarin bijna alles onder de slopershamer verdween dat aan de oude hut herinnerde, zijn de plannen getekend die het begin
vormden van het huidige DRU-complex. In de 20e eeuw hebben vele uitbreidingen plaatsgevonden, die hebben geleid tot een omvangrijk
industrieel complex met vele voorbeelden van oude fabrieksarchitectuur.
Tot de oudste nog bestaande gebouwen uit de 'Deurvorst-periode' behoren de 'oude' en de 'nieuwe' machinekamer, de 'oude' daterend uit
1898, de 'nieuwe' van enkele jaren later. In de vijftiger jaren werd de elektriciteit van elders betrokken en raakte de machinekamer buiten
gebruik; later werd de stoommachine gesloopt. In 1902 werd het drie verdiepingen tellende pand (gebouw B) gebouwd, dat de modelmakerij,
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de eetzaal en de portierskamer bevatte; later werd de portiersloge aangebouwd.
Tegen de oostzijde van de modelmakerij werd in 1905 een nieuw vijf verdiepingen tellend magazijn (gebouw C) gebouwd voor de opslag van
de talloze modellen waar DRU mee werkte. Stilistisch tonen beide gebouwen verwantschap met de neo-renaissance. Tegen de oostzijde van
het magazijn uit 1905 werd tussen 1905 en 1910 een stamperij gebouwd met drie gelijke sheddaken (gebouw D).
In 1913 liet Deurvorst aan de andere kant van het toenmalige fabriekscomplex een nieuwe emailleerfabriek met daarbij behorende watertoren
(gebouw A) bouwen. De architect was G. Beltman. Het architectenbureau Beltman uit Enschede, dat door vele generaties Beltman werd
geleid, heeft een grote reputatie opgebouwd op het terrein van de industriële architectuur in Nederland. De watertoren moest aanvankelijk
vooral water leveren dat nodig is bij de voorbereiding van het emailleren.
Naar ontwerp van architect G. Beltman werden ook in 1919 het Centrale Magazijn gebouwd, dat onderdeel uitmaakt van het samengestelde
gebouw E - dat is ontstaan door diverse bij- en aanbouwen rond een pakhuis/magazijn dat al vóór 1870 werd gebouwd - en de in 1920
gebouwde badkuipenemailleerfabriek.
In dezelfde neo-renaissance stijlmotieven als het magazijn uit 1905 werd in de periode 1903-1909 een dienstengebouw (gebouw H) gebouwd,
waarin het loonbureau waren gehuisvest, een werkplaats en het brandspuitlokaal.
De fabrieksstraat Olde Hutstraat is een kenmerkend onderdeel van het DRU-terrein. De fabrieksstraat vormt een goed voorbeeld van
planologie in relatie tot het productieproces en de infrastructurele eisen. Er is hier sprake van een relatief goed bewaarde, ten dele gesloten
gevelwand. Kenmerkend is ook de uit onder meer stelcon (beton) platen bestaande bestrating.
Het gebouwencomplex aan de oostzijde, waarvan gebouw F en gebouw G deel uitmaken is in verschillende fasen gebouwd in een periode
van 1895 tot na 1938. De gebouwen F en G zijn de oudste onderdelen. Gebouw G was vroeger een gedeelte van de in 1972/1973 stopgezette
gieterij 1 uit 1895. Aan de noordzijde van de gieterij werd in dezelfde periode gebouw F gebouwd, waarin het exhausterlokaal / poetsafdeling
was ondergebracht en de droog- en fijnslijperij en keurkamer.
De gebouwen A - emailleerfabriek met watertoren (1913) B - modelmakerij (1902) C - magazijn (1905) D - stamperij (1905-1910) zijn niet
alleen waardevol vanuit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt, maar ook vanwege stedenbouwkundige aspecten, zoals
markeringspunten van het fabrieksterrein en voor de herkenbaarheid van de fabrieksstraat Olde Hutstraat. Ook de gebouwen F exhausterlokaal/poetsafdeling en slijperij (1895) G - gieterij (1895) H - dienstengebouw (1903-1909) zijn van groot belang voor het in stand
houden van het karakter van de fabrieksstraat. Het samengestelde gebouw E - ontstaan door aan- en bijbouwen rond een pakhuis van vóór
1870 (1895-1920) is vanuit stedenbouwkundig oogpunt van belang en bepaalt de pleinfunctie van het F.B. Deurvorstplein.
Complexwaardering
Het fabriekscomplex van Diepenbrock en Reigers te Ulft is een historisch gegroeid fabrieksterrein en is
- Van architectuurhistorische waarde vanwege het karakteristieke beeld van een fabrieksterrein uit de late 19de eeuw en de eerste helft van
de 20ste eeuw. Het complex is een van eerste nog gaaf bewaarde gieterijen aan de Oude IJssel. Het complex geeft een kwalitatief goed en
redelijk gaaf overzicht van de industriële bouwkunst; met zijn fabriekshallen, enkele kleinere gebouwen en de watertoren. Er zijn in de
fabrieksgebouwen, waarvan sommige met neo-renaissance stijlmotieven, diverse constructiemethoden en materialen toegepast die
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kenmerkend zijn voor de hiervoor genoemde periode, zoals gietijzer en betonbouw. De diverse gebouwenonderdelen: hoogbouw, sheddaken,
spant- en boogconstructies in beton of ijzer uitgevoerd, geven een staalkaart van de industriële archeologie. Het gebouw met de watertoren
en vermoedelijk de gebouwen oostelijk gelegen van de ingang van de Hutteweg zijn ontworpen door het architectenbureau Beltman uit
Enschede.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de situering, die nauw verbonden is met de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp Ulft. Binnen
het complex zelf is met name de fabrieksstraat Olde Hutstraat van belang als een goed voorbeeld van planologie in relatie tot het
productieproces en de infrastructurele eisen.
- Van cultuurhistorische waarde als representatief compleet voorbeeld van een ijzergietergieterij waarvan de diverse functionele onderdelen
nog grotendeels aanwezig zijn en vanwege het feit dat de DRU in zijn bijna 250-jarig bestaan is uitgegroeid van een regionaal belangrijke
ijzerhut tot een bedrijf met (inter)nationale uitstraling en daarmee een groot stempel heeft gedrukt op de historische en sociale ontwikkeling
van het dorp Ulft.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523691

X:

223440

Naam:

DRU

Y:

434723

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Hutteweg 24 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie; Emailleerfabriek emailleerfabriek met watertoren

Toelichting: Redengevende Omschrijving: GEBOUW A
De EMAILLEERFABRIEK met WATERTOREN werd in 1913 gebouwd, naar een ontwerp van architect G. Beltman, en is gesitueerd op de hoek
Noordstraat en Olde Hutstraat. Opvallend is dat de kop van de watertoren is uitgevoerd in dezelfde stijl als de modelmakerij uit 1902 en het
magazijn uit 1905, terwijl de rest van de emailleerfabriek al veel meer de stijl van het zakelijker 'nieuwe bouwen' heeft. Na het stilleggen van de
emailleeractiviteiten in 1982 zijn er delen aangebouwd en is het als componentenmagazijn in gebruik genomen.
De emailleerfabriek is gebouwd op een nagenoeg vierkant grondplan en telt drie bouwlagen. De bouwvolumes zijn gegroepeerd rond een grote
fabriekshal, die wordt overdekt met een groot aantal sheddaken. De omringende bouwvolumes hebben een plat dak met bitumineuze bedekking.
De gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen. Gele verblendsteen is ter decoratie verwerkt in de uitgemetselde daklijst en in de
boogfriezen van de watertoren. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. In de noordgevel is het gebruik van betonnen elementen
zichtbaar.
De meest representatieve gevel is de OOSTGEVEL aan de fabrieksstraat Olde Hutstraat. Het gevelvlak heeft een horizontale en verticale
geleding door de toepassing van segmentboog-vormige, ijzeren ramen met roedenverdeling. De ramen worden kleiner naarmate deze zich
hoger in de gevel bevinden. De begane grond bevat ramen met een vijfentwintigruits verdeling, de vensters op de eerste verdieping hebben een
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vijftienruits verdeling en op de tweede verdieping een tienruits verdeling. Het gevelvlak wordt beëindigd met een decoratieve, uitgemetselde
daklijst, waarin gele verblendsteen is verwerkt.
De ZUIDGEVEL, in een zelfde architectuur als de oostgevel, is slechts voor een klein gedeelte zichtbaar door de belendende bebouwing.
De WESTGEVEL is volledig ingebouwd in het totale complex.
De NOORDGEVEL, aan de Noordstraat, is opgebouwd uit betonnen kolommen waar ijzeren beplating de ruimte tussen de kolommen opvult.
De DRU-fabriek behoort tot de weinige ondernemingen in Gelderland die nog beschikken over een eigen WATERTOREN. De watertoren is in
tegenstelling tot de overige delen van de emailleerfabriek rijkelijk voorzien van decoratie. De 25 m. hoge toren is opgetrokken in roodbruine
baksteen. De vierkante schacht, waarin het stichtingsjaar van DRU '1754' is aangegeven boven een gele horizontale band van verblendsteen,
bevat in drie van de vier gevelvlakken een segmentboogvormig, ijzeren raam met roedenverdeling. De schacht wordt afgesloten met een grotere
vierkante betonnen plaat waarop het waterreservoir is geplaatst. De vier gevelvlakken van het waterreservoir zijn identiek en bevatten elk drie
vensteropeningen. De gevelvlakken worden beëindigd met in gele verblendsteen uitgevoerde boogfriezen, waarboven een betonnen daklijst ter
decoratie van het tegenwoordige platte dak. Oorspronkelijk was de watertoren voorzien van een piramide dak, dat in de nok was opgetild en op
die manier een klein torentje vormde.
In het INTERIEUR zijn betonconstructies toegepast. Het bouwvolume ten noorden van de fabriekshal bestaat uit een betonnen skelet van
portaalspanten met hoge afgeschuinde hoeken. Het is waarschijnlijk een van de eerste betonconstructies in deze vorm in Nederland. Deze
constructie is zeldzaam en historisch interessant.
De bouwvolumes aan de oost- en zuidzijde van de fabriekshal hebben een betonconstructie die is opgebouwd uit balken in dwarsrichting, die in
het midden van de overspanning worden ondersteund door een betonnen kolom. De aansluiting tussen de ligger en de kolom heeft een
afgeschuinde hoek.

Waardering
- Van architectuurhistorische waarde vanwege het goede en redelijk gave voorbeeld van een fabrieksgebouw uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Het op een hoek gelegen gebouw bevat de watertoren die, ondanks het ontbreken van een dak maar met detailleringen in gele
verblendsteen, een markant punt vormt. Daarnaast bezit de watertoren zeldzaamheidswaarde omdat het hier één van de weinige voorbeelden
betreft van een fabriekscomplex waarvan de toren bewaard is gebleven.
In het interieur van de drie bouwlagen tellende fabriek is de toepassing van de voor die tijd opmerkelijke betonconstructie bijzonder. Sheddaken
dekken de naar achter gelegen grote fabriekshal af en vormen binnen het gebouw een belangwekkend onderdeel.
- Van stedenbouwkundig belang vanwege de situering op de hoek Noordstraat en Olde Hutstraat. Het gebouw vormt een onderdeel van een
historisch gegroeid fabrieksterrein en speelt daarin een beeldbepalende rol. Daarnaast heeft het object een ensemblewaarde in relatie tot zijn
omringende bebouwing.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege zijn oorspronkelijke functie in relatie tot het productieproces van de ijzergieterij welke is verbonden
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met de belangrijke industriële ontwikkeling in de Liemers en daarmee een aspect van de economische geschiedenis vertegenwoordigt.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523692

X:

223593

Naam:

DRU

Y:

434543

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Hutteweg 24 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie; Fabriekshal modelmakerij

Toelichting: Redengevende Omschrijving: GEBOUW B
De MODELMAKERIJ werd gebouwd in 1902, met stijlmotieven die zijn ontleend aan de neo-renaissance. De portiersloge is van later datum.
Mogelijk is de modelmakerij ook een ontwerp van architectenbureau Beltman uit Enschede. Het gebouw heeft een lichte verdraaiing t.o.v. de
rest van de bebouwing die waarschijnlijk door de loop van de perceelsgrens komt. Het gebouw is gesitueerd aan de ingang van het
fabriekscomplex aan de Hutteweg, die vanaf de begintijd van DRU de toegangsweg heeft gevormd.
Het pand is gebouwd op een rechthoekig grondplan en telt drie bouwlagen. De gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen. Een grijze
steen, deels afgewisseld met gele verblendsteen, is ter decoratie verwerkt in de over de gehele breedte van het gevelvlak lopende horizontale
banden. Een gele verblendsteen is toegepast in het boogfries en de daklijst. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Rondom loopt een
uitgemetselde plint.
De gevelvlakken hebben een horizontale en verticale geleding door de toepassing van segmentboogvormige, ijzeren ramen; op de begane grond
met een twintigruits verdeling, op de eerste verdieping een zestienruits verdeling en een achtruits verdeling op de tweede verdieping. De
horizontale geleding wordt versterkt door banden, uitgevoerd in grijze steen en gele verblendsteen, die de ramen onderling verbinden ter
hoogte van boven-, onder- en wisseldorpel. De gevelvlakken worden geflankeerd door gemetselde pilasters, die aan de bovenzijde opgaan in het
boogfries en de verhoogde gemetselde daklijst van het platte dak. In de oorspronkelijke toestand stond op deze daklijst een bijna manshoog open
muurwerk als balustrade. Decoratieve muurankers, door DRU zelf gegoten, sieren de gevelvlakken.
De WESTGEVEL is drie vensterassen breed. Op de begane grond rechts is een vijfzijdige erkerachtige uitbouw geplaatst. Op een bakstenen
borstwering zijn in vier zijden een venster met een van roeden voorzien bovenlicht geplaatst; het vijfde vlak bevat een niet-oorspronkelijke
deur met een zesruits bovenlicht. De geprofileerde, overstekende kroonlijst rust op klossen.
De ZUIDGEVEL is tien vensterassen breed. Aan de voorzijde is tegen deze gevel de portiersloge gebouwd, die eenzelfde architectuur heeft,
maar van later datum is. Ook deze portiersloge was oorspronkelijk voorzien van een balustrade.
In de NOORDGEVEL hebben enkele ingrepen plaatsgevonden. Eén segmentboogvormig, ijzeren raam op de begane grond is vervangen door een
schuifdeur en de originele garagedeur is vervangen door een grote, stalen schuifdeur.
De constructie in het INTERIEUR is opgebouwd uit stalen/gietijzeren kolommen en liggers, waarover de houten vloerbalken liggen. De ijzeren
kolommen worden op de hogere verdiepingen kleiner in dimensionering en hebben een bijzondere detaillering.
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Waardering
- Van architectuurhistorisch belang vanwege het goede en redelijk gave voorbeeld van een fabrieksgebouw uit 1902. Het drielaagse gebouw is
onder meer bijzonder door de toepassing van het in gele verblendsteen uitgevoerde boogfries onder de dakrand.

- Van stedenbouwkundig belang vanwege de situering aan de ingang van het fabriekscomplex aan de Hutteweg, die vanaf de begintijd van DRU
de toegangsweg heeft gevormd. Het gebouw vormt een onderdeel van een historisch gegroeid fabrieksterrein en speelt daarin een
beeldbepalende rol. Daarnaast heeft het object een ensemblewaarde in relatie tot zijn omringende bebouwing.
- Van cultuurhistorisch belang vanwege zijn oorspronkelijke functie welke is verbonden met de belangrijke industriële ontwikkeling in de
Liemers en daarmee een aspect van de economische geschiedenis vertegenwoordigt.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523693

X:

223621

Naam:

DRU

Y:

434552

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Hutteweg 24 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie; Fabriekshal magazijn

Toelichting: Redengevende Omschrijving: GEBOUW C
Tegen de oostzijde van de modelmakerij (gebouw B) werd in 1905 het MAGAZIJN gebouwd, eveneens met stijlelementen ontleend aan de neorenaissance. Mogelijk is dit magazijn ook een ontwerp van architectenbureau Beltman uit Enschede.
Het pand is gebouwd op een rechthoekig grondplan en telt vijf bouwlagen. De gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen. Een grijze steen,
deels afgewisseld met gele verblendsteen, is ter decoratie verwerkt in de over de gehele breedte van het gevelvlak lopende horizontale banden.
Een gele verblendsteen is toegepast in het boogfries en de daklijst. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Langs de zuidgevel loopt een
uitgemetselde plint.
De gevelvlakken hebben een horizontale en verticale geleding door de toepassing van segmentboogvormige, ijzeren ramen met een zestienruits
verdeling. De ramen op de bovenste verdieping hebben een twaalfruits verdeling. De horizontale geleding wordt versterkt door banden,
uitgevoerd in grijze steen en gele verblendsteen, die de ramen onderling verbinden ter hoogte van boven-, onder- en wisseldorpel. De
gevelvlakken worden, met uitzondering van de noordgevel, geflankeerd door gemetselde pilasters, die aan de bovenzijde opgaan in het boogfries
en de verhoogde gemetselde daklijst van het platte dak. In de oorspronkelijke toestand stond op deze daklijst een bijna manshoog open
muurwerk als balustrade. Decoratieve muurankers, door DRU zelf gegoten, sieren de gevelvlakken.
De WESTGEVEL is t/m de vierde verdieping ingebouwd door het modellenmagazijn (gebouw B). Slechts de vijf ramen van de bovenste
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verdieping zijn zichtbaar.
De NOORDGEVEL is geheel blind en niet voorzien van enige decoratie.
De OOSTGEVEL is eveneens voor een deel ingebouwd door de stamperij (gebouw D).
Alleen de ZUIDGEVEL is volledig in het zicht.
De constructie in het INTERIEUR is opgebouwd uit stalen/gietijzeren kolommen en liggers, waarover de houten vloerbalken liggen. De ijzeren
kolommen worden op de hogere verdiepingen kleiner in dimensionering en hebben een bijzondere detaillering.

Waardering
- Van architectuurhistorisch belang vanwege het goede en redelijk gave voorbeeld van een fabrieksgebouw uit 1905. Het vijflaagse gebouw is
onder meer bijzonder door de toepassing van het in gele verblendsteen uitgevoerde boogfries onder de dakrand.

- Van stedenbouwkundig belang vanwege de situering aan de ingang van het fabriekscomplex aan de Hutteweg, die vanaf de begintijd van DRU
de toegangsweg heeft gevormd. Het gebouw vormt een onderdeel van een historisch gegroeid fabrieksterrein en speelt daarin een
beeldbepalende rol. Daarnaast heeft het object een ensemblewaarde in relatie tot zijn omringende bebouwing.
- Van cultuurhistorisch belang vanwege zijn oorspronkelijke functie welke is verbonden met de belangrijke industriële ontwikkeling in de
Liemers en daarmee een aspect van de economische geschiedenis vertegenwoordigt.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523694

X:

223643

Naam:

Y:

434570

Gemeente:

Adres:

Hutteweg 24 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie; Fabriekshal Stamperij

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: GEBOUW D
Tegen de oostzijde van het magazijn uit 1905 (gebouw C) werd tussen 1905 en 1910 een STAMPERIJ gebouwd, voorzien van drie sheddaken. In
de periode 1928-1938 werd aan de oostzijde de gloeiafdeling aangebouwd op een grondplan, waarvan de vorm werd bepaald door het verloop
van de Oude IJssel.
Het pand werd gebouwd op een rechthoekig grondplan, waartegen een latere aanbouw met een afgeschuinde oostzijde. Het telt één bouwlaag,
gedekt met drie sheddaken. De latere uitbouw heeft een plat dak.
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De gevels van de stamperij zijn opgetrokken in baksteen. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Door de verschillende aanbouwen is
alleen de ZUIDGEVEL zichtbaar, waarvan de baksteen is voorzien van een witte verflaag. Door de sheddaken is de gevel verticaal geleed in drie
identieke traveeën. In elke travee bevinden zich twee slanke, segmentboogvormige, ijzeren ramen die in het metselwerk onder één gemetselde
boog zijn geplaatst. De ramen zijn voorzien van een roedenverdeling.
De sheddaken zijn aan de minst steile zijde gedekt met rood/oranje dakpannen. De overgang van gevel naar dak wordt gevormd door een
tandsgewijze gemetselde daklijst, die ter hoogte van de nok eindigt in een smalle, rechthoekige hals.
De latere aanbouw is opgetrokken in baksteen en eveneens witgeschilderd.
De NOORDGEVEL heeft een rommelige indeling door de later aangebrachte gevelopeningen.
De OOSTGEVEL bevat vier rechthoekige, ijzeren ramen met een achttienruits verdeling.
In de ZUIDGEVEL zijn twee overeenkomstige ramen toegepast. Dit gevelvlak wordt geflankeerd door gemetselde pilasters waartussen, onder de
dakrand een in reliëf gemetseld fries is aangebracht.
In het INTERIEUR bestaat de ondersteuning van de sheddaken uit drie stalen liggers, die worden ondersteund door ijzeren kolommen en ten
behoeve van een kolomvrije ruimte van ruim negen meter gedeeltelijk zijn onderspannen.

Waardering
- Van architectuurhistorisch belang vanwege het goede en redelijk gave voorbeeld van een fabrieksgebouw uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw. Dit eenlaagse gebouw is bijzonder onder meer door de toepassing van sheddaken die door onderspannen balken worden gedragen.
- Van stedenbouwkundig belang vanwege de situering aan de ingang van het fabriekscomplex aan de Hutteweg, die vanaf de begintijd van DRU
de toegangsweg heeft gevormd. Het gebouw vormt een onderdeel van een historisch gegroeid fabrieksterrein en speelt daarin een
beeldbepalende rol. Daarnaast heeft het object een ensemblewaarde in relatie tot zijn omringende bebouwing.
- Van cultuurhistorisch belang vanwege zijn oorspronkelijke functie welke is verbonden met de belangrijke industriële ontwikkeling in de
Liemers en daarmee een aspect van de economische geschiedenis vertegenwoordigt.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523695
Adres:

X:
Y:

223619

Naam:

DRU

434574

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Hutteweg 24 te Ulft
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Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie; Fabrieksgebouw Samengesteld gebouw

Toelichting: Redengevende Omschrijving: GEBOUW E
Dit gebouwencomplex is SAMENGESTELD uit verschillende op zichzelf staande delen die in de loop van de tijd zijn bij- en aangebouwd. Het
oudste gedeelte wordt gevormd door een pakhuis/magazijn, dat al vóór 1870 werd gebouwd. De uitbreiding van het complex heeft
plaatsgevonden vanuit de situering van dit pakhuis/magazijn, met een laadloods en een ijzermagazijn omstreeks 1900 en een verfspuiterij in de
periode 1900-1905. Naar ontwerp van architect G. Beltman werd in 1919 een stamperij met een drie verdiepingen hoog magazijngebouw
toegevoegd.
Het oudste gedeelte van dit samengestelde gebouw wordt gevormd door een pakhuis/magazijn dat al vóór 1870 werd gebouwd en het enige
overgebleven element is van de oude DRU. De gevelwanden van het gebouw zijn, ondanks de aanbouwen, nog zichtbaar. In 1966 is de
zolderverdieping verdwenen.
Tegen dit oude pakhuis/magazijn is aan de WESTZIJDE tussen 1900 en 1905 de oude verfspuiterij, tekenkamer en magazijn gebouwd. In eerste
instantie telde de oude verfspuiterij één bouwlaag. In de periode 1905-1922 is het met een verdieping verhoogd. Het bovenste gedeelte van de in
roodbruine baksteen opgetrokken gevel is voorzien van de originele segmentboogvormige, ijzeren ramen met een negenruits roedenverdeling.
Op de begane grond zijn de oorspronkelijke vensters vervangen door kunststof. Het gevelvlak wordt beëindigd door de in reliëf uitgemetselde
daklijst van het platte dak.
Een verdere uitbreiding van het complex heeft plaatsgevonden vanuit de situering van het oude pakhuis/magazijn. Aan de noordzijde is tegen
het oude pakhuis/magazijn rond 1900 de laadloods en later stamperij aangebouwd. Ook van dit gebouw is in 1966 de bovenste verdieping (onder
een zadeldak) verdwenen. Deze laadloods is alleen met een in roodbruine baksteen opgetrokken kop- en langsgevel in het zicht. Gele
verblendsteen is ter decoratie gebruikt in de ontlastingsbogen en de horizontale banden ter hoogte van de bovenzijde van de vensters op de
verdieping. Een grijze steen is toegepast in de horizontale banden die de ramen aan de boven- en onderzijde verbinden. De gevels worden
verticaal geleed door pilasters die de langsgevel (NOORDGEVEL) in zeven traveeën opdeelt. Beide gevels worden horizontaal geleed in tweeën
door een gemetselde rand in grijze baksteen. De langsgevel (noordgevel) bevat op de begane grond segmentboogvormige, ijzeren ramen met
een twintigruits verdeling. De eveneens segmentboogvormige, ijzeren ramen op de verdieping zijn kleiner van formaat en voorzien van een
twaalfruits verdeling. De kopgevel (WESTGEVEL) bevat ter hoogte van de verdieping dezelfde ramen als in de langsgevel, maar op de begane
grond zijn in de grote segmentboogvormige opening de twee oorspronkelijke grote deuren, die toegang boden aan de tramwagons, vervangen
door een pui waarin zich een deur en ramen bevinden. De gevelvlakken worden beëindigd door de decoratief gemetselde daklijst van het nu
platte dak.
Aan de oostzijde van het oude pakhuis/magazijn is eveneens in de periode rond 1900 het oude ijzermagazijn aangebouwd. Ook dit gebouw was
voorzien van een zadeldak, dat in 1966 gesloopt is.
Tegen de oostzijde van dit voormalige ijzermagazijn werden in 1919, naar ontwerp van architect G. Beltman een stamperij met een drie
verdiepingen hoog magazijn (vier verdiepingen) en nog een stamperij gebouwd. Tegenwoordig heeft het magazijngebouw geen functie meer en
staat het leeg. De gevels van dit magazijngebouw zijn opgetrokken in roodbruine baksteen. Door de aanbouwen is alleen de noordelijke
kopgevel geheel zichtbaar, de beide langsgevels en de achtergevel zijn t/m de eerste verdieping ingebouwd. De kopgevel (NOORDGEVEL) wordt
verticaal geleed door pilasters, die ter hoogte van de dakrand opgaan in de in reliëf uitgemetselde daklijst. Van de oorspronkelijke
segmentboogvormige, ijzeren ramen met een twintigruits verdeling op de begane grond zijn er twee dichtgemetseld en is er één vervangen
door een deur. Op de verdiepingen zijn overeenkomstige ramen aangebracht, maar kleiner van formaat en met een twaalfruits verdeling. De zijPagina 52 van 61
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en achtergevels bevatten op de twee bovenste verdiepingen eveneens segmentboogvormige, ijzeren twaalfruits ramen. Het magazijngebouw is
uitgevoerd in een betonnen kolommen- en liggerstructuur. De dubbele rij kolommen dragen de betonnen langsliggers waartussen de betonnen
vloerbalken met afgeschuinde hoeken liggen, die de betonnen vloer dragen. Het betonnen dak is voorzien van een grote lichtstraat, die
gedragen wordt door de betonnen liggers. Deze lichtstraat voorzag in de oorspronkelijke toestand door middel van een atrium de verdiepingen
van extra daglicht.
Van de andere stamperij is alleen de oostelijke langsgevel en de noordelijke kopgevel zichtbaar. De kopgevel (NOORDGEVEL) sluit aan tegen de
kopgevel van het magazijngebouw en heeft dezelfde in reliëf uitgemetselde dakrand, waarachter een sheddak constructie. In de langsgevel
(OOSTGEVEL) zijn de oorspronkelijke segmentboogvormige, ijzeren ramen dichtgemetseld, is een grote schuifdeur aangebracht en zijn enkele
bijgebouwtjes aangebouwd.

Waardering
- Van architectuurhistorisch belang vanwege de redelijk gave hoofdvorm van de samenstellende gebouwen met bijzondere detailleringen.
- Van stedenbouwkundig belang vanwege de situering aan het F.B. Deurvorstplein. Behalve dat de gebouwen de begrenzing van het plein
vormen, zijn zij vanwege hun rooilijn van dit gedeelte van belang. De gebouwen vormen een onderdeel van een historisch gegroeid
fabrieksterrein en spelen daarin een belangrijke rol. Daarnaast hebben de gebouwen een ensemblewaarde in relatie tot hun omringende
bebouwing.
- Van cultuurhistorisch belang vanwege zijn oorspronkelijke functie welke is verbonden met de belangrijke industriële ontwikkeling in de
Liemers en daarmee een aspect van de economische geschiedenis vertegenwoordigt.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523696

X:

223530

Naam:

DRU

Y:

434684

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Hutteweg 24 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie; Fabrieksgebouw

Toelichting: Redengevende Omschrijving: GEBOUW F Inleiding
Aan de noordzijde van de gieterij (gebouw G) is met enige tussenruimte in 1895 gebouw F gebouwd. Het gebouw is samengesteld uit het
EXHAUSTERLOKAAL/ POETSAFDELING met, opnieuw enige tussenruimte, de droog- en fijnSLIJPERIJ en keurkamer. In de periode 1927-1938 is
de ruimte tussen gieterij en exhausterlokaal/poetsafdeling dichtgebouwd als uitbreiding van het exhausterlokaal/poetsafdeling. In de periode na
1938 is het gedeelte tussen het exhausterlokaal/poetsafdeling en de slijperij dichtgebouwd ten behoeve van de slijperij.
Het gebouw maakt deel uit van de ten dele gesloten oostelijke gevelwand van de fabrieksstraat Olde Hutstraat
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Omschrijving
Het pand is gebouwd op een in wezen rechthoekig grondplan met een afgeschuinde oostzijde en telt één bouwlaag onder een plat dak. Met
name de westgevel heeft een representatieve uitstraling. Met uitzondering van een gedeelte van de oostgevel grenzen de overige gevels of
hebben gegrensd aan andere bebouwing en zijn niet zodanig ontworpen.
De WESTGEVEL is opgetrokken in roodbruine baksteen en wordt verticaal geleed door gemetselde pilasters. Ter hoogte van de daklijst worden
deze pilasters onderling verbonden door een in reliëf uitgemetselde lijst ter beëindiging van het gevelvlak. De indeling per travee is
verschillend, mede veroorzaakt door diverse wijzigingen. Er zijn traveeën die een segmentboogvormig, ijzeren raam bevatten met een
roedenverdeling, soms verschillend van afmeting; traveeën met rechthoekige ramen; traveeën waar de ramen zijn vervangen door een deur en
er zijn blinde traveeën. Door de verticale geleding vormt deze westgevel ogenschijnlijk een samenhangend geheel, maar toont in feite een
rommelig beeld door de diversiteit in de traveebehandeling.
Het gedeelte van de OOSTGEVEL dat zichtbaar is, heeft eveneens een verticale geleding en wordt door gemetselde pilasters in zes traveeën
gedeeld. Per travee is een slank, segmentboog-vormig, ijzeren raam met roedenverdeling geplaatst. Het gevelvlak wordt beëindigd met een in
reliëf gemetselde daklijst. Gietijzeren kolommen ondersteunen de I-balken waarop houten kinderbalken rusten.

Waardering
- Van architectuurhistorisch belang vanwege het goede en redelijk gave voorbeeld van een fabrieksgebouw uit 1895. Het eenlaagse fabriekspand
bezit in het platte dak bijzondere rupslantaarns.
- Van stedenbouwkundig belang vanwege de situering aan de Olde Hutstraat. Het gebouw vormt een onderdeel van een historisch gegroeid
fabrieksterrein en speelt daarin een beeldbepalende rol. Daarnaast heeft het object een ensemblewaarde in relatie tot zijn omringende
bebouwing.
- Van cultuurhistorisch belang vanwege zijn oorspronkelijke functie in relatie tot het productieprocesa van de ijzergieterij welke is verbonden
met de belangrijke industriële ontwikkeling in de Liemers en daarmee een aspect van de economische geschiedenis vertegenwoordigt.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523697

X:

223544

Naam:

DRU

Y:

434653

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Hutteweg 24 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie; IJzergieterij

Toelichting: Redengevende Omschrijving: GEBOUW G Inleiding
Dit fabrieksgebouw was vroeger een gedeelte van de in 1972/73 stopgezette GIETERIJ 1 uit 1895. De aanliggende bebouwing aan de oost- en
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zuidzijde is afgebroken. Het gebouw maakt deel uit van de ten dele gesloten oostelijke gevelwand van de fabrieksstraat Olde Hutstraat.
Omschrijving
Het pand is gebouwd op een rechthoekig grondplan en telt één bouwlaag onder een licht geknikt zadeldak met bitumineuze bedekking. Het dak
wordt ondersteund door een Polonçeau-spant met vier velden.
De gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen. Langs de westgevel loopt een uitgemetselde plint. In de oorspronkelijke situatie was alleen
de westgevel volledig zichtbaar en een klein gedeelte van de noordelijke kopgevel. Na afbraak van de omliggende bebouwing zijn ook de oosten zuidgevel in het zicht gekomen.
De WESTGEVEL wordt door gemetselde pilasters verticaal geleed in acht traveeën. Elke travee bevat een segmentboogvormig, ijzeren raam met
roedenverdeling. Op twee plaatsen is het raam vervangen door een grote schuifdeur. Ter hoogte van de gootlijst worden de pilasters verbonden
door een trapsgewijze uitkragende rand metselwerk ter beëindiging van het gevelvlak.
In het deel van de kopgevel (NOORDGEVEL) dat zichtbaar is bevinden zich drie segmentboogvormige, ijzeren ramen met oorspronkelijk in het
midden daarboven, een rond, ijzeren raam dat nu is dichtgemetseld.
De ZUIDGEVEL en de OOSTGEVEL zijn nu afgewerkt met damwandprofielen.

Waardering
- Van architectuurhistorisch belang vanwege het goede en redelijk gave voorbeeld van een fabrieksgebouw uit 1895. Het dak wordt ondersteund
door een Polonçeau-spant met vier velden.
- Van stedenbouwkundig belang vanwege de situering aan de Olde Hutstraat. Het gebouw vormt een onderdeel van een historisch gegroeid
fabrieksterrein en speelt daarin een beeldbepalende rol. Daarnaast heeft het object een ensemblewaarde in relatie tot zijn omringende
bebouwing.
- Van cultuurhistorisch belang vanwege zijn oorspronkelijke functie in relatie tot het productieproces van de ijzergieterij welke is verbonden
met de belangrijke industriële ontwikkeling in de Liemers en vertegenwoordigt als zodanig een aspect van de economische geschiedenis.

Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

523698

X:

223574

Naam:

DRU

Y:

434589

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Hutteweg 24 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie; Bedrijfsruimte Dienstengebouw
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Toelichting: Redengevende Omschrijving: GEBOUW H
Het DIENSTENGEBOUW werd in de periode 1903-1909 gebouwd met stijlmotieven die zijn ontleend aan de neo-renaissance. Mogelijk is dit
dienstengebouw ook een ontwerp van architectenbureau Beltman uit Enschede. Het pand is gesitueerd aan het F.B. Deurvorstplein, nabij de
ingang van het fabriekscomplex.
Het pand is gebouwd op een samengesteld grondplan en telt twee bouwlagen. De gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen. Een grijze
steen, deels afgewisseld met gele verblendsteen, is ter decoratie verwerkt in de over de gehele breedte van het gevelvlak lopende horizontale
banden. Een gele verblendsteen is toegepast in het boogfries en de daklijst. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Langs de zuid- en de
westgevel loopt een uitgemetselde plint.
De ZUIDGEVEL en de WESTGEVEL zijn de representatieve gevels. Deze gevelvlakken hebben een horizontale en verticale geleding door de
plaatsing van de vensters. Oorspronkelijk waren dit segmentboogvormige, ijzeren ramen met een roedenverdeling, die ooit zijn vervangen door
rechthoekige, stalen ramen. De vensters op de verdieping zijn iets kleiner van afmeting dan de vensters op de begane grond. De horizontale
geleding van de gevels wordt versterkt door banden, uitgevoerd in grijze steen en gele verblendsteen, die de ramen onderling verbinden ter
hoogte van boven-, onder- en vroegere wisseldorpel. De gevelvlakken worden geflankeerd door gemetselde pilasters, die aan de bovenzijde
opgaan in het boogfries en de verhoogde gemetselde daklijst van het platte dak. In de oorspronkelijke toestand stond op deze daklijst een bijna
manshoog open muurwerk als balustrade. Decoratieve muurankers, door DRU zelf gegoten, sieren de gevelvlakken.
Tegen de OOSTGEVEL, met een iets minder representatief karakter, werd het eenlaagse brandspuitlokaal gebouwd in een zelfde architectuur.
Het enige verschil is dat de daklijst van grijze steen en gele verblendsteen ontbreekt. De drie vensteropeningen zijn dichtgemetseld. Tegen de
oostgevel staat nog een eenlaags gebouw onder een zadeldak. Dit behoort niet tot het in de periode 1903-1909 gebouwde dienstengebouw, maar
was onderdeel van de in 1972/73 afgebroken gieterij 1.
De NOORDGEVEL was oorspronkelijk niet zichtbaar en heeft verder geen gevelindeling. Deze gevel grensde aan de oude gieterij 1.

Waardering
- Van architectuurhistorisch belang vanwege het goede voorbeeld van een dienstengebouw uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
- Van stedenbouwkundig belang vanwege de situering aan het F.B. Deurvorstplein nabij de ingang van het complex. Het gebouw vormt een
onderdeel van een historisch gegroeid fabrieksterrein en speelt daarin een belangrijke rol. Daarnaast heeft het object een ensemblewaarde in
relatie tot zijn omringende bebouwing.
- Van cultuurhistorisch belang vanwege zijn oorspronkelijke functie in relatie tot het productieproces van de ijzergieterij welke is verbonden
met de belangrijke industriële ontwikkeling in de Liemers en daarmee een aspect van de economische geschiedenis vertegenwoordigt.
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Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

526148

X:

223408

Naam:

DRU

Y:

434624

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Bij Hutteweg 24 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie; Emailleerfabriek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Het gebouwencomplex van de badkuipenemailleerderij is ontstaan in 1920-1927, die tot 1966 als zodanig heeft
gefunctioneerd.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

526149

X:

223489

Naam:

DRU

Y:

434603

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Adres:

Bij Hutteweg 24 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie; IJzergieterij

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Het gebouwencomplex van de badkuipengieterij is ontstaan in 1922-1948 en heeft als zodanig gefunctioneerd tot
1966.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

526150
Adres:

Bij Hutteweg 24 te Ulft

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Industrie; Ketelhuis

X:

223620

Naam:

DRU

Y:

434635

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Het ketelhuis met machinekamers en pompinstallatie is gebouwd in 1895 en markeert mede het begin van de
nieuwe DRU na sloop van de oude ijzerhut. De zandbereiding en zandhokken dateren uit het einde van de 19e eeuw en zijn onder meer van
belang als functioneel onderdeel van het productieproces.
Complexnummer

Wetsartikel:

529142 Toelichting:

6 (Ingeschreven monument)

Naam:

Het Nieuw Kasselder

Omschrijving complex
Boerderijcomplex bestaande uit: 1. een T-boerderij met aangebouwde schuren, 2. erfaanleg en 3. een vrijstaande schuur.
Inleiding
Bijzonder gaaf bewaard historisch gegroeid BOERDERIJCOMPLEX 'Het Nieuw Kasselder' bestaande uit een T-BOERDERIJ met aangebouwde
SCHUREN (1), ERFAANLEG (2) en een vrijstaande SCHUUR (3). Het complex dateert in de huidige vorm grotendeels uit 1907. De boerderij
bevat waarschijnlijk een oudere kern en is gebouwd in een traditionele trant met invloeden van de neorenaissancestijl. Het complex is
Pagina 57 van 61

Oude IJsselstreek - Rijksmonumentencomplexen, actualiteit 7 februari 2014 (ODB versie 10.2.11)
gelegen op een lichte verhoging in het landschap in het buitengebied ten noorden van Sinderen. Een onverharde laan met aan weerszijden
bomen vormt de verbinding tussen het boerderijcomplex en het eveneens onverharde Kasselderkerkpad. De laan komt uit op het grotendeels
onverharde achtererf van het complex. Aan de rechterzijde van het achtererf grenst de achtergevel van de boerderij met aangebouwde
schuren. Aan de linkerzijde bevindt zich de vrijstaande schuur met de nokrichting haaks op het achtererf. Aan de voorzijde van het voorhuis
van de boerderij bevindt zich een siertuin met rechts van het voorhuis de moestuin. Rechts voor de boerderij op circa 100 meter afstand
grenzend aan het Kasselderkerkpad bevindt zich een geriefbos wat voorzag in de houtvoorziening voor de boerderij.
Waardering
Het bijzonder gaaf bewaard historisch gegroeid BOERDERIJCOMPLEX 'Het Nieuw Kasselder' bestaande uit een T-BOERDERIJ met
aangebouwde SCHUREN (1), ERFAANLEG (2) en een vrijstaande SCHUUR (3) is van algemeen architectuurhistorische, cultuurhistorische en
stedenbouwkundige waarde:
- als goed, gaaf en compleet voorbeeld van een in een traditionele trant gebouwde vroeg twintigste eeuwse T-boerderij met bijgebouwen en
erfaanleg, hoofdzakelijk uit 1907, met in de detaillering van het voorhuis enige invloed van de neorenaissancestijl;
- als een van de best bewaarde voorbeelden van een dergelijke boerderijtype in de gemeente Oude IJsselstreek uit de bovengenoemde
periode;
- als fraai gesitueerd complex gelegen op een lichte verhoging in het historisch gegroeide buitengebied ten noorden van het dorp Sinderen;
- als goed voorbeeld van het agrarische leven in de Achterhoek in de vroege twintigste eeuw in het algemeen en in de gemeente Oude
IJsselstreek in het bijzonder.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

527401
Adres:

Kasselderkerkpad 2 te Sinderen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Boerderij; Boerderij

X:
Y:

229629

Naam:

Het Nieuw Kasselder

437858

Gemeente:

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving onderdeel 1:
T-BOERDERIJ met aangebouwde SCHUREN (1) als onderdeel van het boerderijcomplex 'Het Nieuw Kasselder' gebouwd op een onregelmatige
plattegrond en samengesteld uit een deel met dwarsgeplaatst voorhuis onder een afgewolfd zadeldak gedekt met gesmoorde Muldenpannen. Op
de nok bevinden zich twee bakstenen schoorstenen met dekplaten. Het dak van het achterhuis is aan de zijde van de achtergevel afgewolfd en is
gedekt met gesmoorde oud-Hollandse pannen. Evenwijdig aan het achterhuis is een schuur aangebouwd onder een afgewolfd zadeldak gedekt
met gesmoorde Muldenpannen. In het linker dakschild bevindt zich de bakstenen schoorsteen van de bakoven in de schuur. Tegen de schuur is
een tweede schuur aangebouwd onder een tot een lessenaarsdak gewijzigd dak. De gevels worden overwegend afgesloten door geprofileerde
bakgoten op klossen. De schuine delen van het dak zijn boven de gevels voorzien van windveren. De gebouwen zijn opgetrokken in rode
baksteen, gemetseld in kruisverband. De gevels zijn voorzien van een gepleisterde grijs gesausde plint.
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De zorgvuldig gedetailleerde VOORGEVEL van de boerderij is zes traveeën breed en heeft in de vierde travee de ingang. De ingang bestaat uit
een inpandig portiek dat voorzien is van een zwart-witte tegelvloer. De voordeur is uitgevoerd als een paneeldeur met vier panelen waarboven
een enkelruits bovenlicht. De overige traveeën van de begane grond bezitten ieder een venster met de indeling van een enkelruits schuifraam.
De verdieping is voorzien van zes zoldervensters met enkelruits ramen. De vensters en de portiekopening worden afgesloten door blinde
segmentboogjes met gebosseerde aanzetstenen en van diamantkoppen voorziene sluitstenen. Deze boogvelden zijn gedecoreerd met florale
motieven. De gevel heeft zeven decoratieve gietijzeren muurankers. De terugliggende voorgevel van de links gelegen vaaltschuur is
symmetrisch ingedeeld en is drie traveeën breed. De tweede travee is voorzien van een opgeklampte deur en een tweeruits bovenlicht. De twee
overige traveeën op de begane grond zijn voorzien van zesruits schuiframen. De verdieping is voorzien van drie kleinere vensters met tweeruits
ramen. De deuropening en de vensteropeningen worden afgesloten door blinde segmentboogjes met gepleisterde boogvelden voorzien van
florale decoraties. De links aansluitende gevel is voorzien van diverse stalramen.
De twee traveeën brede LINKER ZIJGEVEL van het voorhuis heeft op de begane grond twee vensters als in de voorgevel waarvan één venster
nog voorzien is van een T-schuifraam en het ander venster voorzien is van enkelruits raam. Uiterst links bevindt zich een deuropening waarin
een paneeldeur en een enkelruits bovenlicht. De verdieping bezit twee kleinere vensters voorzien van stolpramen en enkelruits bovenlichten.
De vensters worden afgesloten als in de voorgevel. De zijgevel van de schuur is voorzien van meerdere stalraampjes en staldeuren.
De ACHTERGEVEL is samengesteld uit de brede nagenoeg symmetrisch ingedeelde gevel van het achterhuis van de boerderij en de rechts
hiervan gelegen minder hoge en asymmetrisch ingedeelde gevels van de schuren. De achtergevel van de boerderij bezit een door een korfboog
met aanzetstenen en een sluitsteen afgesloten deeldeuropening met deeldeuren. Aan weerszijden van de openingen bevindt zich een halfrond
afgesloten zevenruits ijzeren stalraam en een door een korfboog met aanzetstenen en een sluitsteen afgesloten staldeurtje. Boven de
deeldeuropening bevindt zich een halfronde stalraamopening met aan weerszijden een occulus waarin een ijzeren margrietraam. De gevel van
de direct rechts gelegen schuur bezit een door een korfboog met aanzetstenen en een sluitsteen afgesloten deeldeuropening die voorzien is van
deeldeuren. Aan weerszijden hiervan bevindt zich een door een segmentboogje afgesloten ijzeren stalraam van het type spinnekop. Links van
het linker stalraam bevindt zich een rechtgesloten staldeurtje. In de geveltop bevinden zich twee oculi met ijzeren margrietramen. De uiterst
rechts gelegen lage schuur is voorzien van twee rechtgesloten staldeurtjes.
De RECHTER ZIJGEVEL van het voorhuis heeft een indeling als de linker zijgevel met onder het rechter venster een getralied kelderlicht. De
gevel van het achterhuis heeft links een deuropening voorzien van een deur en een tweeruits bovenlicht. Aan weerszijden van de deuropening
bevindt zich een venster met een zesruits schuifraam. Onder het linker venster bevindt zich een kelderlicht. Direct rechts van de deuropening
heeft de gevel een klein cirkelvormig raampje. Het resterende deel van de gevel is voorzien van drie getoogde staldeurtjes, een getoogd
betonnen stalraam en twee halfronde ijzeren stalraampjes.
Het grotendeels gaaf bewaarde INTERIEUR van de boerderij heeft in het voorhuis onder meer nog een gang belegd met ruitvormige tegels in de
kleuren oker, zwart en grijs. De tegels zijn gelegd in een regelmatig patroon van zeshoeken. De vloer is aan weerszijden voorzien van een
tegelfries met florale motieven. De woonkamer en keuken zijn voorzien van tegelvloeren met zeshoekige tegels. De woonkamer bezit een
geschilderde lambrisering bestaande uit gemarmerde panelen met ingezwenkte hoeken tegen een zwarte achtergrond. De keuken bezit nog een
gehoute schouw met naastgelegen vitrinekast. De rechter voorkamer bezit nog een marmeren schoorsteenmantel en een mogelijk nog in de
oorspronkelijke kleur groen geschilderd houten plafond. In het achterhuis bevinden zich onder meer nog een kast voor lijn- oliekoeken en een
meidenkamer waaronder een kelder met een houten zoldering en een klinkervloer. Het achterhuis is voorzien van dubbele ankerbalkgebinten.
Opvallend is de in de aangebouwde schuur gelegen bakoven, een element dat meestal in een vrijstaand bakhuis wordt aangetroffen.
Waardering
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De BOERDERIJ met aangebouwde SCHUREN (1) als onderdeel van het boerderijcomplex 'Het Nieuw Kasselder' is van algemeen
architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:
- vanwege de toepassing van een voor de bouwtijd karakteristieke detaillering en materiaalgebruik waarbij onder meer de toepassing van
gedecoreerde gepleisterde boogvelden opvalt;
- vanwege de vele bewaard gebleven oorspronkelijke interieurelementen waaronder een keuken met schouw en vitrinekast, een bakoven en
gehoute deuren. Opvallend en betrekkelijk zeldzaam is de bewaard gebleven geschilderde lambrisering in de woonkamer. Ook de bakoven in de
aangebouwde schuur heeft een zeldzaamheidswaarde;
- vanwege de functioneel ruimtelijke samenhang met de overige onderdelen van het complex zoals de vrijstaande schuur en het erf.
Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

529143

X:

229620

Naam:

Y:

437846

Gemeente:

Adres:

Bij Kasselderkerkpad 2 te Sinderen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Boerderij; Erfinrichting

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving onderdeel 2: ERFAANLEG
Erfaanleg als onderdeel van het boerderijcomplex 'Het nieuw Kasselder' als verbindend element tussen de overige onderdelen van het complex:
de schuur en de boerderij met aangebouwde schuren. Het complex is gelegen op een lichte verhoging in het landschap in het buitengebied ten
noorden van Sinderen. Een onverharde toegangsweg met aan weerszijden bomen vormt de verbinding tussen het boerderijcomplex en het
eveneens onverharde Kasselderkerkpad. De toegangsweg komt uit op het grotendeels onverharde achtererf van het complex. Het achtererf heeft
een functioneel karakter waaraan de achtergevel van de boerderij en de voorgevel van de droogschuur grenst. Aan de voorzijde van het
voorhuis van de boerderij bevindt zich een siertuin met rechts van het voorhuis de moestuin. Achter de moestuin bevond zich een boomgaard
die momenteel niet meer aanwezig is.
Waardering
De ERFAANLEG als onderdeel van het boerderijcomplex 'Het Nieuw Kasselder' is van algemeen tuinhistorisch, cultuurhistorisch en
stedenbouwkundig belang:
- vanwege de karakteristieke indeling van een boerenerf bestaande uit een functionele inrichting van het grotendeels onverharde achtererf en
een specifieke aanleg aan de voorzijde waarbij een onderverdeling is aangebracht tussen het siergedeelte en het nutsgedeelte bestaande uit een
moestuin, voormalige boomgaard en een bleekveld;
- vanwege de onverharde toegangsweg met aan weerszijden bomen;
- vanwege de situering van het complex op een lichte verhoging in het landschap.
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Monumentnummer

Wetsartikel: 6 (Ingeschreven monument)

529144

X:

229665

Naam:

Y:

437848

Gemeente:

Adres:

Bij Kasselderkerkpad 2 te Sinderen

Functie:

Oorspronkelijke functie: Boerderij, molen, bedrijf; Boerderij; Schuur(M)

Oude IJsselstreek

Toelichting: Redengevende Omschrijving: Omschrijving onderdeel 3: vrijstaande SCHUUR.
Vrijstaande SCHUUR als onderdeel van het boerderijcomplex 'Het Nieuw Kasselder' gesitueerd met de nokrichting haaks op het achtererf
tegenover de achtergevel van de boerderij. De schuur is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en heeft één bouwlaag onder een afgewolfd
zadeldak dat recentelijk opnieuw gedekt is met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De gevels zijn deels opgetrokken in hout
deels in steen.
De VOORGEVEL grenst aan het achtererf. Links in de VOORGEVEL bevindt zich een dubbele deuropening waarachter zich het 'koetshuis'
bevond. Rechts van deze opening bevindt zich een tweede dubbele deuropening die dienst deed als inrijopening. In de RECHTER ZIJGEVEL
bevindt zich centraal een brede dubbele deuropening. De ACHTERGEVEL is een blinde gevel zonder openingen. De LINKER ZIJGEVEL was
oorspronkelijk identiek aan de rechter zijgevel. De houtconstructie laat zien dat deze deuropening later is dichtgezet.
In het INTERIEUR van de schuur bevinden zich ankerbalkgebinten.
Waardering
De vrijstaande SCHUUR als onderdeel van het boerderijcomplex 'Het Nieuw Kasselder' is van algemeen architectuurhistorisch, cultuurhistorisch
en stedenbouwkundig belang:
- vanwege de toepassing van een voor de bouwtijd karakteristiek materiaalgebruik en toegepaste constructie grotendeels bestaande uit hout en
ankerbalkgebinten;
- vanwege de functioneel ruimtelijke samenhang met de overige onderdelen van het complex zoals de boerderij met aangebouwde schuren en
het erf;
- vanwege de situering op het achtererf;
- vanwege de functie van de schuur als 'koetshuis' en dorsschuur.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1
2

ADRES
Bontebrug 84
Bontebrug 106

SOORT MONUMENT
Gereformeerde kerk
voormalig café en winkel

PLAATS
Bontebrug
Bontebrug

Aaltenseweg 2
Aaltenseweg 5
Brokkenstraat 2
Brokkenstraat 6/6a
Den Dam bij 19
Den Dam 27
Duitshofweg 2
Iemenhorst 3
Luimesweg 18
Molenweg 21
Molenweg 23
Prinsenstraat 1
Prinsenstraat 8
Prinsenstraat 12
Prinsenstraat 14
Terborgseweg 12a
Terborgseweg 28
Terborgseweg 30-34
Weidenhoek 3
Dorpsstraat 1 en 1p
Dorpsstraat 3
Dorpsstraat 27
Klompendijk 2
Molenstraat 18-20
Oudekerkstraat 6
Oudekerkstraat 8
Oudekerkstraat 10
Palmlaan 1
Rafelderseweg 7
St. Lidwinastraat 2
Warmseweg 3a
Warmseweg 22
Anholtseweg 1
Anholtseweg 17
Anholtseweg 27
Anholtseweg 29
Anholtseweg 38
Anholtseweg 41
Anholtseweg 42-46
Anholtseweg 47
Anholtseweg 52
Engbergseweg
ongenummerd
Grotestraat 1-1a
Grotestraat 14
Grotestraat 22
Grotestraat 24
Grotestraat 25 /
Ganzenmarkt 1

Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Trafohuisje
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Voormalige maalderij
Bijgebouwen molen
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Voormalige boerderij
Boerderij/café
R.K. Kerkelijk complex
Boerderij
(Voormalig) klooster met tuinmanswoning en schuur
Voormalig schoolgebouw “de Wielder”
woonhuis
woonhuis
Funderingsresten molen
woonhuis
woonhuis
woonhuis
Voormalige boerderij
boerderij
Voormalige schoolmeesterwoning
Boerderijwoning
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis/atelier
Woonhuis
Entreepalen Engbergen

Breedenbroek
Breedenbroek
Breedenbroek
Breedenbroek
Breedenbroek
Breedenbroek
Breedenbroek
Breedenbroek
Breedenbroek
Breedenbroek
Breedenbroek
Breedenbroek
Breedenbroek
Breedenbroek
Breedenbroek2
Breedenbroek
Breedenbroek
Breedenbroek
Breedenbroek
Etten
Etten
Etten
Etten
Etten
Etten
Etten
Etten
Etten
Etten
Etten
Etten
Etten
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen

Horeca/ woonhuis
Woonhuis
Horeca
Woonhuis (het “Posthuis”)
Woonhuis/Winkelpand

Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen

Bron: Gemeente Oude IJsselstreek, 17 maart 2014.
Het pand staat op de gemeentelijke monumentenlijst en staat ingeschreven in het rijksmonumentenregister.

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Grotestraat 27
Grotestraat 2a
Grotestraat 2(b-e)
Grotestraat 4
Grotestraat 60
Grotestraat 9
Grotestraat 91
IJsselstraat 14
Ijsselstraat 16
Ijsselstraat 18
Ijsselstraat 2
Ijsselstraat 3
Ijsselstraat 5
Ijsselweg 3
Kerkplein 1
Staringstraat
Ulftseweg
Ulftseweg 17
Ulftseweg 19
Ulftseweg 9
Veldweg 14-16
Walseweg 9
Wiekenseweg 10
Wiekenseweg 30
Wiekenseweg bij 32
Wiekenseweg t.o. 12

Praktijkruimte arts
woonhuis
woonhuis
woonhuis
Bedrijfspand
Woonhuis en schuur
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
Woonhuis
Koetshuis bij pastorie (rijksmonument)
hekpijlers en kruiswegstaties begraafplaats
Joodse begraafplaats
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Woonhuis
Kantoor
schoorsteenpijp en ketelhok bij oude melkfabriek
R.K.begraafplaats

Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen
Gendringen

76
77
78
79
80

Gruttersweg 4
Hoge Weg 43,45
Twente Route 10
Van den Bergsdijk 5
Veenweg 52

boerderij
vml. Smederij, winkel, woonhuis
boerderij Zweerink
boerderij
boerderij Bievink

Heelweg
Heelweg
Heelweg
Heelweg
Heelweg

81
82

Beuningstraat 4
Hollandseweg 12a
(voorheen Gildestraat 8)
Jonkerstraat 16
Jonkerstraat 18
Julianaweg 33
Kapelweg 4
Meetkamp 4
Nieuweweg 14
Nieuweweg 9
Oude Postweg 4
Uilenweg 3

boerderij
boerderij

Megchelen
Megchelen

boerderij
boerderij
woonhuis
boerderij
boerderij
boerderij
boerderij
Voormalige maalderij
boerderij

Megchelen
Megchelen3
Megchelen
Megchelen
Megchelen
Megchelen
Megchelen
Megchelen
Megchelen

Acacialaan 25
Acacialaan 9
Emmerikseweg 2 (voorheen
Papenkampseweg 1)
Emmerikseweg 26
Emmerikseweg 35-37
Emmerikseweg 41
Emmerikseweg 4
hoek Netterdensestraat /
Woldenburgseweg
Jonkerstraat 11
Jonkerstraat 13
Papenkampseweg

Boerderij
woonhuis
Voormalig schoolgebouw

Netterden
Netterden
Netterden

Boerderij
Boerderij
Boerderij
Schoolgebouw
Brandspuithuisje

Netterden
Netterden
Netterden
Netterden
Netterden

Boerderij
Boerderij
Trafohuisje

Netterden
Netterden
Netterden

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
3

Nagekomen informatie; pand is inmiddels afgevoerd van de gemeentelijke monumentenlijst.

103
104
105
106
107
108

Papenkampseweg 7-N001
Revenseweg 2
Walburgisplein 1
Walburgisplein 2
Walburgisplein 4 (pastorie)
Woldenburgseweg 1

Boerderij
Boerderij
Hekwerk, barenhuisje en ommuring
Schoolmeesterswoning
Smeedijzeren hekwerk
Verenigingsgebouw

Netterden
Netterden
Netterden
Netterden
Netterden
Netterden

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Heidedijk 5
Kapelweg 3
Kerkenstraat 4
Kerkenstraat 5
Prins Bernhardstraat 1
Prins Bernhardstraat 31
Terborgseweg 23-N001
Terborgseweg 21
Terborgseweg 37
Terborgsewerg 66
Ulftseweg 38

boerderij Broens-Verholte
boerderij Kemper/Pothof
pastorie
kleuterschool
café ‘t Centrum
hoofdonderwijzerswoning
trafohuisje
villa Maria
villa
“Reijrinks” molen
woning “Vredenburgh”

Silvolde
Silvolde
Silvolde
Silvolde
Silvolde
Silvolde
Silvolde
Silvolde
Silvolde
Silvolde
Silvolde

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Boskapelle 3
Harterinkdijk 17
Idinkweg 15
Kapelweg 13
Kapelweg 25
Rabelingstraat 17
Sinderenseweg 59
Sinderenseweg 61
Wissinklaan 8
Wissinklaan 16

boerderij “de Boskapel”
boerderij Meursstede
boerderij Idink
boerderij “de Wildenbeest”
diensthuis oude spoorlijn en wachthuisje
Timmermanswoning
vml. Pastorie
Keurhorsterkerk
boerderij de Venneman
boerderij “’t Wissink”

Sinderen
Sinderen4
Sinderen
Sinderen
Sinderen
Sinderen
Sinderen
Sinderen
Sinderen
Sinderen

130
131
132
133
134
135
136

Doetinchemseweg 6-8
Doetinchemseweg 45-47
Ettensestraat 17
Ettensestraat 36
Hoofdstraat 73
Hoofdstraat 83
Laan van Wisch
1/Hoofdstraat 89
Hoofdstraat 94;96
Hoofdstraat 98
Hoofdstraat 100
Looiersweg 10-12
Paasberglaan 7
Silvoldseweg
Silvoldseweg
Silvoldseweg 3-5-7
Silvoldseweg 10
Silvoldseweg 12
Silvoldseweg 19
Silvoldseweg 27
Silvoldseweg 64
Sint Jorisplein 1
Sint Jorisplein 2
Sint Jorisplein 3-8
Sint Jorisplein 12
Sint Jorisplein 14
Stationsweg 1
Stationsweg 25

Richtershuis
dubbel woonhuis met looierij
woonhuis
woonhuis
H. Georgiuskerk
woonhuis
Pakhuisgeveltje/ huis Deurvorst

Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg

woonhuis
kantoor Waterschap
Voormalige Vakschool voor meisjes Wisch
dubbel woonhuis
villa “De Paaschberg”
Toegangspoort algemene begraafplaats
Toegangspoort hervormde begraafplaats
oude postkantoor
Kantongerecht
woonhuis (Knies)
herenhuis (Sorgedrager)
vml. Villa
Begraafcomplex
PTT-gebouw
vml. Brandspuithuisje
Gasthuiswoningen
kantoorpand
De Roode Leeuw
villa “De Beijenhof”
stationsgebouw

Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg
Terborg

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

4

Nagekomen informatie: pand is inmiddels afgevoerd van de gemeentelijke monumentenlijst.

157

Walstraat 22

schoolgebouw

Terborg

158
159
160

Hofstraat t.o. nr. 11
Berghseweg 39
Biezenakker 8
(voorheen Riezenweg 29)
Bongersstraat 62
Bongersstraat 66
Bongersstraat 68
Bongersstraat 70
Bongersstraat 72
Bongersstraat 74
Bongersstraat 76
Deken Nijkampstraat 19
Dr. Ariënsstraat 11
F. Daamenstraat 2
F.B. Deurvorststraat 1-3
F.B. Deurvorststraat 10
F.B. Deurvorststraat 14-14a
F.B. Deurvorststraat 21
F.B. Deurvorststraat 25
F.B. Deurvorststraat 43-43a
F.B. Deurvorststraat 44-46
F.B. Deurvorststraat 48
F.B. Deurvorststraat 45
F.B. Deurvorststraat 5-5a
Hofstraat 21
Hutteweg 2 (voorheen 4)
Hutteweg bij 2
Ir. Sassenstraat 29
Ir. Sassenstraat 38
J.F. Kennedyplein 8
J.F. Kennedyplein 9
Nijverheidsweg 2
Oversluis 1
Oversluis 11
Oversluis 13-15
Stokhorsterweg 3
Tamboerpad 2a
Van Nispenstraat 37
Brinkweg 3
Elsterweg 3-3a
Hesterweg 9
Hoofdstraat 31 en 33
Hoofdstraat 33
Hoofdstraat 4
Vicarisweg 35
Dames Jolinkweg 9
Doetinchemseweg 5
Doetinchemseweg 8
Eikenlaan 2/ Hiddinkdijk 1-3
Giezenveld 20/24
Kerkplein 7
Lichtenvoordseweg 21
Spoorstraat 19
Spoorstraat 21
Spoorstraat 33
Spoorstraat 40
Veenweg 14

Hekwerk begraafplaats en baarhuisje
woonhuis
woonhuis voormalige boerderij

Ulft
Ulft
Ulft

woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
Woonhuis, voormalige stalruimte
woonhuis voormalig schoolmeesterwoning
voormalige transformatorhuis
Woonhuis/winkelpand
woonhuis
woonhuis winkel
Voormalig café Joy
woonhuis winkel
voormalig klooster
horeca woonhuis
Horeca woonhuis
voormalige bewaarschool
woonhuis
Woonhuis
Voormalige maalderij
Grenspalen
woonhuis
woonhuis voormalige boerderij
Pastorie
H.H. Petrus en Pauluskerk
woonhuis voormalig schoolmeesterwoning
woonhuis voormalige sluiswachterswoning
Dokterswoning
Woonhuis, voormalige winkel café
Woonhuis voormalige boerderij
Verenigingsgebouw voormalige molen
Huize Finis
Boerderij
Woonhuis/boerderij
Woonhuis / boerderij
R.K. Kerk
pastorie
Woonhuis
Boerderij met bijgebouwen
Zij- en voor- topgevels van het winkelpand
NPB kerk
winkel/woonhuis
woonhuizen
Trafohuisje
gemeentehuis
Olde Wehme
woonhuis
woonhuis
woonhuis
woonhuis
Huize Pallandt/de Breukelaar

Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Ulft
Varsselder
Varsselder
Varsselder
Varsselder
Varsselder
Varsselder
Varsselder
Varsseveld
Varsseveld
Varsseveld
Varsseveld
Varsseveld
Varsseveld
Varsseveld
Varsseveld
Varsseveld
Varsseveld
Varsseveld
Varsseveld

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

214

Zaagmolenpad 2

woonhuis Frisia

Varsseveld

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

Beekweg 1
Bosweg 5
Breedenbroekseweg 4
Engbergseweg 4
Engbergseweg 8
Grensweg 10
Plantenweg 1
Stakenborgweg 1
Stakenborgweg 3
Doetinchemseweg 135
Terborgseweg 42-44

Boerderij
Openluchttheater
Woonhuis
Huize Engbergen
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Boerderij
Huize Tandem met bijschuur en tuinhuisje
boerderij Halfweg

Voorst
Voorst
Voorst
Voorst
Voorst
Voorst
Voorst
Voorst
Voorst
Westendorp
Westendorp

ALLEEN VOORBESCHERMING (NOG) NIET GEPLAATST
F.B. Deurvorststraat 6-1 Ulft, vml. “Dansschool Witjes”

Gemeente Oude IJsselstreek
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Afwateringsstructuur

OIJ082

IJsseldijk

Dijk/Kade

Voor 1850

Aanwezig

Overig

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ332

'langs de Boven Slinge'

Dijk/Kade

Onbekend

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ198

Boven Slinge

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ199

Aa-strang

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ200

Keizersbeek

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ201

Reefsche Wetering

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ202

Zwartebeek/Veerbeek

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ203

Kleefsche Graaf

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ204

Hettergraaf

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ205

Roode Wetering

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ206

Riezengraaf

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ207

Seesinkbeek

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ208

Beneden Slinge

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ209

Grenskanaal

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ210

Bielheimerbeek

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ211

Waalsche Water

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ212

Ziegenbeek

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ213

Bergerslagbeek

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ214

Koningsbeek

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ215

Warmsche Waterleiding

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ216

Oude IJssel

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ217

Akkermansbeek

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ352

Stoerstrank

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ353

"Afwateringskanaal Oude
IJsseldijk"

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Erfgoedcentrum Achterhoek
en Liemers

TOP10

Rijksmonument
(complex)

511180

OIJ354

"Afwateringskanaal Oude
IJsseldijk"

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Erfgoedcentrum Achterhoek
en Liemers

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ355

"Vijvers Landfort"

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Rijksmonument
(complex)

512219

OIJ356

"Vijvers Wisch"

Historische
waterloop

Voor 1850

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Rijksmonument
(complex)

511180

OIJ326

Afsluitbare duiker
Grenskanaal Netterden

Sluis/duiker/stuw

Onbekend

Aanwezig

Waterschap Rijn en IJssel

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ327

Afsluiter Lowenberger
Landwehr naar
Grenskanaal Netterden

Sluis/duiker/stuw

Onbekend

Aanwezig

Waterschap Rijn en IJssel

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ328

Duiker Grenskanaal
Netterden

Sluis/duiker/stuw

Onbekend

Aanwezig

Waterschap Rijn en IJssel

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ329

Overlaat Lander Netterden

Sluis/duiker/stuw

Onbekend

Aanwezig

Waterschap Rijn en IJssel

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ330

Stuw Stakenborg Voorst

Sluis/duiker/stuw

Onbekend

Aanwezig

Waterschap Rijn en IJssel

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ331

Stuw Ulft Oude IJssel

Sluis/duiker/stuw

Onbekend

Aanwezig

Waterschap Rijn en IJssel

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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Defensie

OIJ083

Nederland-Duitsland,
paalnummer 706

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ084

Nederland-Duitsland,
paalnummer 707

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ085

Nederland-Duitsland,
paalnummer 707

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ086

Nederland-Duitsland,
paalnummer 708

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ087

Nederland-Duitsland,
paalnummer 708

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ088

Nederland-Duitsland,
paalnummer 709

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ089

Nederland-Duitsland,
paalnummer 709

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ090

Nederland-Duitsland,
paalnummer 710

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ091

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ092

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ093

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ094

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ095

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ096

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ097

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ098

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ099

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ100

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ101

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ102

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ103

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ104

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ105

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ106

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ107

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ108

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ109

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ110

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ111

Nederland-Duitsland,
paalnummer 711

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ112

Nederland-Duitsland,
paalnummer 712

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ113

Nederland-Duitsland,
paalnummer 713

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ114

Nederland-Duitsland,
paalnummer 714

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ115

Nederland-Duitsland,
paalnummer 714

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ116

Nederland-Duitsland,
paalnummer 714

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ117

Nederland-Duitsland,
paalnummer 714

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ118

Nederland-Duitsland,
paalnummer 714

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ119

Nederland-Duitsland,
paalnummer 715

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ120

Nederland-Duitsland,
paalnummer 716

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ121

Nederland-Duitsland,
paalnummer 717

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ122

Nederland-Duitsland,
paalnummer 717

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ123

Nederland-Duitsland,
paalnummer 717

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ124

Nederland-Duitsland,
paalnummer 717

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ125

Nederland-Duitsland,
paalnummer 718

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ126

Nederland-Duitsland,
paalnummer 719

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ127

Nederland-Duitsland,
paalnummer 720

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ128

Nederland-Duitsland,
paalnummer 722

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ129

Nederland-Duitsland,
paalnummer 724

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ130

Nederland-Duitsland,
paalnummer 724

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ131

Nederland-Duitsland,
paalnummer 724

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ132

Nederland-Duitsland,
paalnummer 724

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ133

Nederland-Duitsland,
paalnummer 724

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ134

Nederland-Duitsland,
paalnummer 724

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ135

Nederland-Duitsland,
paalnummer 724

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ136

Nederland-Duitsland,
paalnummer 724

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ137

Nederland-Duitsland,
paalnummer 724

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ138

Nederland-Duitsland,
paalnummer 724

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ139

Nederland-Duitsland,
paalnummer 725

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ140

Nederland-Duitsland,
paalnummer 725

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ141

Nederland-Duitsland,
paalnummer 725

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ142

Nederland-Duitsland,
paalnummer 725

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ143

Nederland-Duitsland,
paalnummer 726

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ144

Nederland-Duitsland,
paalnummer 727

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ145

Nederland-Duitsland,
paalnummer 727

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ146

Nederland-Duitsland,
paalnummer 727

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ147

Nederland-Duitsland,
paalnummer 727

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ148

Nederland-Duitsland,
paalnummer 727

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ149

Nederland-Duitsland,
paalnummer 727

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ150

Nederland-Duitsland,
paalnummer 727

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ151

Nederland-Duitsland,
paalnummer 727

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ152

Nederland-Duitsland,
paalnummer 727

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ153

Nederland-Duitsland,
paalnummer 727

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ154

Nederland-Duitsland,
paalnummer 727

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ155

Nederland-Duitsland,
paalnummer 727

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ156

Nederland-Duitsland,
paalnummer 727

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ157

Nederland-Duitsland,
paalnummer 727

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ158

Nederland-Duitsland,
paalnummer 727

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ159

Nederland-Duitsland,
paalnummer 728

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ160

Nederland-Duitsland,
paalnummer 728

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ161

Nederland-Duitsland,
paalnummer 728

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ162

Nederland-Duitsland,
paalnummer 728

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ163

Nederland-Duitsland,
paalnummer 729

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ166

Nederland-Duitsland,
paalnummer 721

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ167

Nederland-Duitsland,
paalnummer 723

Grenspaal

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ248

Sinderen

Kasteel

Voor 1850

Restant

Huidige topografie

GBKN

Rijksmonument

39087

OIJ253

Landfort

Kasteel

Voor 1850

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument
(complex)

512219

OIJ254

Wesenthorst

Kasteel

Voor 1850

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

16065

OIJ255

Kasteel Wisch

Kasteel

Voor 1850

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument
(complex)

511180

OIJ256

Schuylenburg

Kasteel

Voor 1850

Restant

Rijksmonumentenbestand

Overig

Rijksmonument

16070

OIJ257

Swanenburg

Kasteel

Voor 1850

Restant

Rijksmonumentenbestand

Luchtfoto

Rijksmonument

16066

OIJ258

Ulft

Kasteel

Voor 1850

Restant

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

16074

OIJ259

Hettergraaf of Lander

Landweer

Voor 1850

Restant

Brokamp

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ260

Kleefschegraaf

Landweer

Voor 1850

Mogelijk

Brokamp

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ322

Kleefschegraaf

Landweer

Voor 1850

Restant

Brokamp

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ307

Oorlogsgraven Algemene
Begraafplaats van
Varsseveld

Oorlogsgraf/graven

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Oorlogsmusea.nl

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ312

Brits erehof op de Roomskatholieke Begraafplaats
van Gendringen

Oorlogsgraf/graven

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Oorlogsmusea.nl

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ303

Oorlogsmonument
Rademakersbroek

Oorlogsmonument WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Oorlogsmusea.nl

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

Pagina 12 van 61

Gemeente Oude IJsselstreek - Cultuurhistorische objecten
DID:

NAAM:

ELEMENT:

OIJ304

Plaquette dames Jolink

OIJ305
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BRON:

BRON GEOMETRIE: STATUS:
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Oorlogsmonument WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Oorlogsmusea.nl

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

Bevrijdingsmonument
Varsseveld

Oorlogsmonument WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Oorlogsmusea.nl

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ306

Oologsmonument
Varsseveld

Oorlogsmonument WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Oorlogsmusea.nl

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ308

Joods Monument Terborg

Oorlogsmonument WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Oorlogsmusea.nl

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ309

Oorlogsmonument Terborg

Oorlogsmonument WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Oorlogsmusea.nl

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ310

Plaquette omgekomen NS
medewerker

Oorlogsmonument WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Oorlogsmusea.nl

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ311

Oorlogsmonument Etten

Oorlogsmonument WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Oorlogsmusea.nl

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ313

monument in de Sint
Martinuskerk

Oorlogsmonument WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Nationaal Comite 4 en 5 mei

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ314

Plaquette aan de Ds. van
Dorpsstraat

Oorlogsmonument WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Nationaal Comite 4 en 5 mei

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ315

Monument voor werkkamp
Rees

Oorlogsmonument WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Nationaal Comite 4 en 5 mei

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ316

Monument aan de Doctor
Dreesstraat

Oorlogsmonument WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Nationaal Comite 4 en 5 mei

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ317

Monument in het
Kamnikplantsoen

Oorlogsmonument WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Nationaal Comite 4 en 5 mei

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ318

Plaquette op de St.-Petrus
en Pauluskerk

OIJ319

Gedenkramen en
wandsteen in het
gemeentehuis
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BRON:

BRON GEOMETRIE: STATUS:

VERWIJZING:

Oorlogsmonument WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Nationaal Comite 4 en 5 mei

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

Oorlogsmonument WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Nationaal Comite 4 en 5 mei

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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Jodenberg

OIJ002
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Begraafplaats/kerk Voor 1850
hof

Herkenbaar

Rijksmonumentenbestand

Overig

Rijksmonument
(complex)

515458

Geen/onbekend

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

65

OIJ003

Joodse begraafplaats

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

66

OIJ004

R.K. begraafplaats

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

75

OIJ005

Geen/onbekend

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

105

OIJ006

Algemene begraafplaats
Terborg

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

149

OIJ007

Geen/onbekend

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

158

OIJ008

Algemene begraafplaats
Rentinkkamp

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Huidige topografie

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ009

Hervormde Begraafplaats
Etten

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Huidige topografie

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ010

Hervormde Begraafplaats

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Huidige topografie

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ011

RK Begraafplaat H.
Martelaren van Gorkum

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Huidige topografie

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ012

RK begraafplaats Etten

OIJ013

PERIODE ONTSTAAN:

ZICHTBAARHEID:

BRON:

BRON GEOMETRIE: STATUS:

VERWIJZING:

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Huidige topografie

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

RK begraafplaats Silvolde

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Huidige topografie

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ014

RK begraafplaats Sint
Antonius

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Huidige topografie

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ015

RK Begraafplaats H.
Martinus Parochie

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Huidige topografie

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ016

RK begraafplaats Petrus en
Paulus Parochie

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Huidige topografie

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ017

RK Begraafplaats Parochie
Petrus en Paulus

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Huidige topografie

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ018

Geen/onbekend

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Huidige topografie

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ325

Adellijke begraafplaats

Begraafplaats/kerk Voor 1850
hof

Aanwezig

www.sinderen.com

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ350

Joodse begraafplaats
Schippersweg Heelweg

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Erfgoedcentrum Achterhoek
en Liemers

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ351

Grafeiland Landfort

Begraafplaats/kerk Voor 1850
hof

Aanwezig

Erfgoedcentrum Achterhoek
en Liemers

GBKN

Rijksmonument
(complex)

512219

OIJ712

Hervormde begraafplaats
Terborg

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

143

OIJ713

Algemene begraafplaats
Terborg

Begraafplaats/kerk Onbekend
hof

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

142
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OIJ358

"De Lichtenberg"

Laan

Voor 1850

Herkenbaar

Gelders Genootschap

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ359

"De Lichtenberg"

Laan

Voor 1850

Herkenbaar

Gelders Genootschap

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ360

"De Lichtenberg"

Laan

Voor 1850

Herkenbaar

Gelders Genootschap

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ361

"De Lichtenberg"

Laan

Voor 1850

Herkenbaar

Gelders Genootschap

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ362

"De Lichtenberg"

Laan

Voor 1850

Herkenbaar

Gelders Genootschap

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ363

Laan van Wisch

Laan

Voor 1850

Herkenbaar

Rijksmonumentenbestand

Gelijk aan BRON

Rijksmonument
(complex)

511180

OIJ364

Laan van Wisch

Laan

Voor 1850

Herkenbaar

Rijksmonumentenbestand

Gelijk aan BRON

Rijksmonument
(complex)

511180

OIJ365

Landfortseweg

Laan

Voor 1850

Herkenbaar

Rijksmonumentenbestand

Gelijk aan BRON

Rijksmonument
(complex)

512219

OIJ247

Wisch

Landgoed/buitenpl Voor 1850
aats

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

Gelijk aan BRON

Rijksmonument
(complex)

511180

OIJ249

Landfort

Landgoed/buitenpl Voor 1850
aats

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

Gelijk aan BRON

Rijksmonument
(complex)

512219

OIJ323

Tandem

Landgoed/buitenpl 1850 - 1939
aats

Aanwezig

Welstandsnota

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ320

Landfort

Landhuis

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument
(complex)

512219

Voor 1850
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OIJ321

Kasteel Wisch

Landhuis

Voor 1850

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument
(complex)

511180

OIJ324

Tandem

Landhuis

1850 - 1939

Aanwezig

Welstandsnota

GBKN

Gemeentelijk
monument

224

OIJ338

Huize Engbergen

Landhuis

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

218
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Industrie en nijverheid

OIJ164

Geen/onbekend

Grenspaal

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

Overig

Gemeentelijk
monument

183

OIJ165

Geen/onbekend

Grenspaal

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

Overig

Gemeentelijk
monument

183

OIJ245

DRU

IJzergieterij

Voor 1850

Herkenbaar

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument
(complex)

523690

OIJ246

Lovink

IJzergieterij

1850 - 1939

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ268

Geen/onbekend

Maalderij

Onbekend

Herkenbaar

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

12

OIJ269

Geen/onbekend

Maalderij

Onbekend

Herkenbaar

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

90

OIJ270

Geen/onbekend

Maalderij

Onbekend

Herkenbaar

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

182

OIJ272

De Nieuwe Molen

Maalderij

1850 - 1939

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument
(complex)

515467

OIJ261

Molen van Hal/Voorste
Molen

Molen

1850 - 1939

Restant

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

515762

OIJ262

De Engel

Molen

1850 - 1939

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

39092

OIJ263

Gerritsen molen

Molen

1850 - 1939

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

39086

OIJ264

Kempermolen

Molen

1850 - 1939

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

16067
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OIJ265

Reijrinksmolen

Molen

1850 - 1939

Restant

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

118

OIJ266

Geen/onbekend

Molen

1850 - 1939

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

16069

OIJ267

Molen van Lukassen

Molen

1850 - 1939

Restant

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

16075

OIJ271

Polse Molen/De Pol

Molen

Voor 1850

Restant

Molendatabase

GBKN

Geen
monumentenstatus

217

OIJ273

Kwaksmolle

Molen

1850 - 1939

Restant

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

527581

OIJ625

Geen/onbekend

Molen

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

26

OIJ368

Kluunpand

Restant
veenafgraving

1850 - 1939

Restant

Overig

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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Nederzettingen- en bebouwingsstructuur

OIJ019

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

19

OIJ020

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

87

OIJ021

Halfweg

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

225

OIJ022

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

83

OIJ023

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

82

OIJ024

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

81

OIJ025

Bievink

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

80

OIJ026

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

79

OIJ027

Zweerink

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

78

OIJ028

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

76

OIJ029

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ030

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

33

OIJ031

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

215

OIJ032

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

21

OIJ033

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

86

OIJ034

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

16

OIJ035

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

15

OIJ036

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

14

OIJ037

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

11

OIJ038

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

10

OIJ039

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

9

OIJ040

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

8

OIJ041

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

6
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OIJ042

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

5

OIJ043

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

4

OIJ044

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

3

OIJ045

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

31

OIJ046

Kemper/Pothof

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

110

OIJ047

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

219

OIJ048

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

201

OIJ049

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

197

OIJ050

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

195

OIJ051

't Wissink

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

129

OIJ052

De Venneman

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

128

OIJ053

De Wildenbeest

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

123
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OIJ054

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

84

OIJ055

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

221

OIJ056

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

88

OIJ057

Meursstede

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

121

OIJ058

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

220

OIJ059

De Boskapel

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

120

OIJ060

Idink

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

122

OIJ061

Broens-Verholte

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

109

OIJ062

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

104

OIJ063

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

103

OIJ064

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

101

OIJ065

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

100
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OIJ066

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

97

OIJ067

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

96

OIJ068

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

223

OIJ069

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

95

OIJ070

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

92

OIJ071

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

91

OIJ072

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

89

OIJ073

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

222

OIJ074

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Herkenbaar

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

18

OIJ075

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Onbekend

Herkenbaar

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

30

OIJ076

Geen/onbekend

(Voormalige)
boerderij

Voor 1850

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

39094

OIJ077

Het Nieuw Kasselder

(Voormalige)
boerderij

1850 - 1939

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument
(complex)

529142
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OIJ078

Smidshuus

(Voormalige)
boerderij

1850 - 1939

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument
(complex)

523687

OIJ079

Wilbrinkshof

(Voormalige)
boerderij

1850 - 1939

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument
(complex)

523681

OIJ367

Harmenshuis

(Voormalige)
boerderij

Voor 1850

Aanwezig

Kadastrale minuutplan 18111832

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ624

Smidshuus

(Voormalige)
boerderij

1850 - 1939

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

17

OIJ080

Geen/onbekend

Bijzonder gebouw 1850 - 1939

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument
(complex)

515458

OIJ333

Schaapskooi

Bijzonder gebouw 1850 - 1939

Aanwezig

Waterschap Rijn en IJssel

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ334

Geen/onbekend

Bijzonder gebouw Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

117

OIJ335

Herberg de Roode Leeuw

Bijzonder gebouw Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

154

OIJ336

Gemeentehuis

Bijzonder gebouw Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

207

OIJ337

Sorgedrager

Bijzonder gebouw Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

147

OIJ339

Huize Finis

Bijzonder gebouw Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

194

OIJ340

Olde Wehme

Bijzonder gebouw Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

208
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Bijzonder gebouw Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

214

De Beijenhof

Bijzonder gebouw Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

155

OIJ343

De Paaschberg

Bijzonder gebouw Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

141

OIJ344

Villa Maria

Bijzonder gebouw Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

116

OIJ345

Geen/onbekend

Bijzonder gebouw Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

148

OIJ346

Vredenbrugh

Bijzonder gebouw Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

119

OIJ347

Het Posthuis

Bijzonder gebouw Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

48

OIJ348

Knies

Bijzonder gebouw Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

146

OIJ349

Huize Pallandt/de
Breukelaar

Bijzonder gebouw Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

213

OIJ168

Terborg

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ169

Terborg

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ170

Terborg

Historische
dorpskern

Voor 1850

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ171

Terborg

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ172

Etten

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ173

Etten

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ174

Etten

Historische
dorpskern

Voor 1850

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ175

Ulft

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ176

Ulft

Historische
dorpskern

Voor 1850

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ177

Silvolde

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ178

Silvolde

Historische
dorpskern

Voor 1850

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ179

Silvolde

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ180

Gendringen

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ181

Gendringen

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ182

Gendringen

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ183

Gendringen

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ184

Gendringen

Historische
dorpskern

Voor 1850

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ185

Varsseveld

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ186

Varsseveld

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ187

Varsseveld

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ188

Varsseveld

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ189

Varsseveld

Historische
dorpskern

Voor 1850

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ190

Varsseveld

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ191

Varsseveld

Historische
dorpskern

1850 - 1939

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ192

Varsseveld

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ193

Gendringen

Historische
dorpskern

1850 - 1939

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ194

Gendringen

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ195

Gendringen

Historische
dorpskern

WOII + aanloop (19391945)

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ196

Gendringen

Historische
dorpskern

1850 - 1939

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ197

Terborg

Historische
dorpskern

1850 - 1939

Aanwezig

Vestigia-rapport V653

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ338

Huize Engbergen

Landhuis

Onbekend

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

218
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Ontginningsstructuur-historisch geografische eenheden

OIJ446

'Hettergraaf'

Binnendijkse
verlande
riviermeander

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4325

OIJ449

'Millinger Landwehr'

Binnendijkse
verlande
riviermeander

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4326

OIJ397

'Oude IJssel Akkermansbeek'

Broeken in
Onbekend
rivierterrassengebi
ed

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3388

OIJ400

'Warmsche Waterleiding'

Broeken in
Onbekend
rivierterrassengebi
ed

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4304

OIJ401

'Waalsche Water'

Broeken in
Onbekend
rivierterrassengebi
ed

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4305

OIJ409

'Etten'

Broeken in
Onbekend
rivierterrassengebi
ed

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3598

OIJ412

'Etten'

Broeken in
Onbekend
rivierterrassengebi
ed

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4309

OIJ417

'Vethuizensche Wetering'

Broeken in
Onbekend
rivierterrassengebi
ed

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4312
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OIJ421

'Silvoldsche Slagen'

OIJ428

PERIODE ONTSTAAN:
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BRON:

BRON GEOMETRIE: STATUS:

VERWIJZING:

Broeken in
Onbekend
rivierterrassengebi
ed

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3608

'Oude IJssel - Aa-strang'

Broeken in
Onbekend
rivierterrassengebi
ed

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3606

OIJ431

'Azewijnse Straat'

Broeken in
Onbekend
rivierterrassengebi
ed

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

5034

OIJ432

'Etten'

Broeken in
Onbekend
rivierterrassengebi
ed

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3599

OIJ436

'Wilhelminahoeve'

Broeken in
Onbekend
rivierterrassengebi
ed

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3600

OIJ443

'Netterden'

Broeken in
Onbekend
rivierterrassengebi
ed

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3597

OIJ450

'groote Reeven'

Broeken in
Onbekend
rivierterrassengebi
ed

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

5046

OIJ373

'Wildschouw'

Droge
Onbekend
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3864

OIJ374

'De Have'

Droge
Onbekend
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3865
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OIJ380

'Landstraat'

OIJ395

PERIODE ONTSTAAN:
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BRON:

BRON GEOMETRIE: STATUS:

VERWIJZING:

Droge
Onbekend
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3916

'Varsseveld'

Droge
Onbekend
kampontginningen

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3913

OIJ416

'Silvoldsche Buurt'

Droge
Onbekend
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3866

OIJ429

'De Heurne'

Droge
Onbekend
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3869

OIJ383

'Zwarte Veen'

Jonge
ontginningen in
veengebieden

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4269

OIJ386

'Het Goor'

Jonge
ontginningen in
veengebieden

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4270

OIJ425

'Ulft'

Jonge
ontginningen op
plateaus en
laagten

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4342

OIJ372

'Heidedijk'

Jonge
Onbekend
ontginningen/boss
en in het natdroge zandgebied

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3434
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OIJ377

'Wolfersveen/Stuivezand'

OIJ384

PERIODE ONTSTAAN:

ZICHTBAARHEID:

BRON:

BRON GEOMETRIE: STATUS:

VERWIJZING:

Jonge
Onbekend
ontginningen/boss
en in het natdroge zandgebied

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3192

'Geesink Waterleiding'

Jonge
Onbekend
ontginningen/boss
en in het natdroge zandgebied

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3923

OIJ385

'De Vennebulten'

Jonge
Onbekend
ontginningen/boss
en in het natdroge zandgebied

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3458

OIJ404

'Voorbroek'

Jonge
Onbekend
ontginningen/boss
en in het natdroge zandgebied

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3860

OIJ405

'Varsseveldse Weg'

Onbekend
Jonge
ontginningen/boss
en in het natdroge zandgebied

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3862

OIJ378

'Halse Weg'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3421

OIJ379

'Heelweg-West'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3447
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OIJ381

'Heelweg-West'

OIJ382

PERIODE ONTSTAAN:

ZICHTBAARHEID:

BRON:

BRON GEOMETRIE: STATUS:

VERWIJZING:

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3924

'Landstraat'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3929

OIJ387

'Westendorp'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3441

OIJ388

'Touwslag'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3930

OIJ389

'Noorderbroek'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3446

OIJ390

'Nieuw Vossers'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3927

OIJ391

'Noorderbroek'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3446

OIJ392

'Heelweg-Oost'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3449

OIJ393

'Schepersbrug'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3914
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OIJ394

'Varsseveld'

OIJ396

PERIODE ONTSTAAN:

ZICHTBAARHEID:

BRON:

BRON GEOMETRIE: STATUS:

VERWIJZING:

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3450

'Varsseveld'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3439

OIJ398

'Gaanderen'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3438

OIJ407

'Silvolde'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3863

OIJ411

'Silvoldsche Buurt'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

5042

OIJ418

'Silvolde'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3607

OIJ419

'Oostendorp'

NatOnbekend
droge/broekige
kampontginningen

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3867

OIJ375

'De Bluemer'

Ontginningen/oud Onbekend
e bossen op
hogere plateaus

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4323

OIJ403

'Heuven'

Ontginningen/oud Onbekend
e bossen op
hogere plateaus

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4308
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OIJ423

'Engbergen'

OIJ424

PERIODE ONTSTAAN:

ZICHTBAARHEID:

BRON:

BRON GEOMETRIE: STATUS:

VERWIJZING:

Ontginningen/oud Onbekend
e bossen op
hogere plateaus

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4336

'Riezegraaf'

Ontginningen/oud Onbekend
e bossen op
hogere plateaus

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3603

OIJ433

'Engbergen'

Ontginningen/oud Onbekend
e bossen op
hogere plateaus

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4337

OIJ434

'Voorst'

Ontginningen/oud Onbekend
e bossen op
hogere plateaus

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4335

OIJ437

'Engbergen'

Ontginningen/oud Onbekend
e bossen op
hogere plateaus

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4336

OIJ438

'Wieken'

Ontginningen/oud Onbekend
e bossen op
hogere plateaus

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4327

OIJ440

'Engbergen'

Ontginningen/oud Onbekend
e bossen op
hogere plateaus

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4337

OIJ444

'Netterden'

Ontginningen/oud Onbekend
e bossen op
hogere plateaus

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3596

OIJ447

'Megchelen'

Ontginningen/oud Onbekend
e bossen op
hogere plateaus

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4330
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OIJ376

'Silvolde'

OIJ399

PERIODE ONTSTAAN:

ZICHTBAARHEID:

BRON:

BRON GEOMETRIE: STATUS:

VERWIJZING:

Ontginningen/oud Onbekend
e buitens op
plateaus en
laagten

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3604

'Havesathe de Kemenade'

Ontginningen/oud Onbekend
e buitens op
plateaus en
laagten

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3650

OIJ402

'Warmsche Veld'

Ontginningen/oud Onbekend
e buitens op
plateaus en
laagten

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4307

OIJ413

'De Poel'

Ontginningen/oud Onbekend
e buitens op
plateaus en
laagten

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4314

OIJ414

'Schuilenburg'

Ontginningen/oud Onbekend
e buitens op
plateaus en
laagten

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4344

OIJ415

'Kasteel Wisch'

Ontginningen/oud Onbekend
e buitens op
plateaus en
laagten

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

5035

OIJ422

'Milt'

Ontginningen/oud Onbekend
e buitens op
plateaus en
laagten

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4328
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OIJ426

'Bontebrug'

OIJ427

PERIODE ONTSTAAN:

ZICHTBAARHEID:

BRON:

BRON GEOMETRIE: STATUS:

VERWIJZING:

Ontginningen/oud Onbekend
e buitens op
plateaus en
laagten

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4341

'Varsselder'

Ontginningen/oud Onbekend
e buitens op
plateaus en
laagten

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3601

OIJ439

'Langenhorstweg'

Ontginningen/oud Onbekend
e buitens op
plateaus en
laagten

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4340

OIJ441

'Regnieter Bach'

Ontginningen/oud Onbekend
e buitens op
plateaus en
laagten

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4339

OIJ442

'Megchelen'

Ontginningen/oud Onbekend
e buitens op
plateaus en
laagten

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3605

OIJ445

'Huize Landfort'

Ontginningen/oud Onbekend
e buitens op
plateaus en
laagten

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3659

OIJ448

'Hoge Straat (Megchelen)'

Ontginningen/oud Onbekend
e buitens op
plateaus en
laagten

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4331
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OIJ406

'Varsseveldse Weg'

Oude bossen in
het nat-droge
zandgebied

Onbekend

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3861

OIJ408

'Idinkbosch'

Oude bossen in
het nat-droge
zandgebied

Onbekend

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3440

OIJ410

'Idinkbosch'

Oude bossen in
het nat-droge
zandgebied

Onbekend

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3440

OIJ435

'Anholtsche Broek'

Oude bossen in
het nat-droge
zandgebied

Onbekend

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3612

OIJ420

'Kroezenhoek'

Verdroogde
regelmatig
ingedeelde
broeken in het
zandgebied

Onbekend

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3609

OIJ430

'Wiendelshuus'

Verdroogde
regelmatig
ingedeelde
broeken in het
zandgebied

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3611
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THEMA:

Ontginningsstructuur-verkaveling

OIJ566

Het Hoge Venne

Bebouwing/water

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

-99

OIJ567

Westendorp

Bebouwing/water

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

-99

OIJ568

Varsseveld

Bebouwing/water

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

-99

OIJ569

Terborg/Silvolde

Bebouwing/water

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

-99

OIJ570

'waterzuivering'

Bebouwing/water

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

-99

OIJ571

Etten

Bebouwing/water

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

-99

OIJ572

Ulft/Gendringen

Bebouwing/water

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

-99

OIJ573

Slotermeer

Bebouwing/water

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

-99
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OIJ574

Solarpark Azewijn

Bebouwing/water

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

-99

OIJ575

Varsselder

Bebouwing/water

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

-99

OIJ576

Breedenbroek

Bebouwing/water

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

-99

OIJ577

Geen/onbekend

Bebouwing/water

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

-99

OIJ578

Netterden

Bebouwing/water

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

-99

OIJ579

Megchelen

Bebouwing/water

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

-99

OIJ464

'Noorderbroek'

Bossen

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3445

OIJ465

'De Vennebulten'

Bossen

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3458

OIJ475

'Noorderbroek'

Bossen

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3445
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OIJ490

'Havesathe de Kemenade'

Bossen

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3650

OIJ498

'Varsseveldse Weg'

Bossen

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3862

OIJ499

'Varsseveldse Weg'

Bossen

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3861

OIJ503

'Idinkbosch'

Bossen

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3440

OIJ506

'Idinkbosch'

Bossen

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3440

OIJ510

'Schuilenburg'

Bossen

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4344

OIJ511

'Kasteel Wisch'

Bossen

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

5035

OIJ546

'Engbergen'

Bossen

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4337

OIJ549

'Anholtsche Broek'

Bossen

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3612
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OIJ556

'Engbergen'

Bossen

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4337

OIJ562

'Huize Landfort'

Bossen

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3659

OIJ454

'Landstraat'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3916

OIJ456

'Spiekermanweg'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3922

OIJ480

'Varsseveld'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3913

OIJ495

'Heuven'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4308

OIJ497

'Wildschouw'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3864

OIJ500

'De Have'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3865

OIJ504

'Lintelo'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3879
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OIJ512

'Silvoldsche Buurt'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3866

OIJ517

'De Bluemer'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4323

OIJ523

'Riezegraaf'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3603

OIJ534

'De Heurne'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3869

OIJ535

'Zwarte Beek'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3610

OIJ541

'Engbergen'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4336

OIJ547

'Voorst'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4335

OIJ553

'Engbergen'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4336

OIJ554

'Wieken'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4327
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OIJ561

'Netterden'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3596

OIJ564

'Megchelen'

Onregelmatig
blokvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4330

OIJ451

'Wolfersveen/Stuivezand'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3192

OIJ458

'Klein Rietveld'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3422

OIJ459

'Het Goor'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3457

OIJ461

'Zwarte Veen'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4269

OIJ462

'Geesink Waterleiding'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3923

OIJ463

'Noorderbroek'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3443

OIJ466

'Het Goor'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4270
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OIJ467

'Twenteroute'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3926

OIJ468

'Koolsche Waterleiding'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3448

OIJ476

'Heelwegsche Veld'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3460

OIJ479

'Heidedijk'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3434

OIJ489

'Den Halfweg'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3437

OIJ496

'Voorbroek'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3860

OIJ501

'Etten'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4343

OIJ505

'Etten'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3598

OIJ513

'Terborg'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3602
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OIJ520

'Kroezenhoek'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3609

OIJ525

'Ulft'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4342

OIJ526

'groote Reeven'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

5046

OIJ529

'Silvoldsche Slagen'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3608

OIJ530

'Terborg'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3602

OIJ532

'groote Reeven'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

5046

OIJ536

'De Maat'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4320

OIJ537

'Wiendelshuus'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3611

OIJ538

'Azewijse Straat'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4322
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OIJ539

'Azewijnse Straat'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

5034

OIJ545

'Etten'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3599

OIJ548

'Zwarte Beek'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4334

OIJ552

'Wilhelminahoeve'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3600

OIJ559

'Hesselinkweide'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4332

OIJ560

'Netterden'

Regelmatig bloktot strookvormig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3597

OIJ452

'Halse Weg'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3421

OIJ453

'Heelweg-West'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3447

OIJ455

'Heelweg-West'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3924
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OIJ457

'Landstraat'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3929

OIJ460

'Heelweg-Oost'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3925

OIJ469

'Westendorp'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3441

OIJ470

'Touwslag'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3930

OIJ471

'Noorderbroek'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3446

OIJ472

'Nieuw Vossers'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3927

OIJ473

'Noorderbroek'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3446

OIJ474

'Heelweg-Oost'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3449

OIJ477

'Schepersbrug'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3914

Pagina 50 van 61

Gemeente Oude IJsselstreek - Cultuurhistorische objecten
DID:

NAAM:

ELEMENT:

PERIODE ONTSTAAN:

ZICHTBAARHEID:

BRON:

BRON GEOMETRIE: STATUS:

VERWIJZING:

OIJ478

'Varsseveld'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3450

OIJ481

'Heelwegsche Veld'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

5029

OIJ482

'Heidedijk'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3435

OIJ483

'Varsseveld'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3439

OIJ484

'Heidedijk'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3435

OIJ485

'Oude IJssel Akkermansbeek'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3388

OIJ486

'Den Halfweg'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3436

OIJ487

'Lintelo'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3461

OIJ488

'Gaanderen'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3438
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OIJ491

'Warmsche Waterleiding'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4304

OIJ492

'Waalsche Water'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4305

OIJ493

'Warmsche Veld'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4307

OIJ494

'Den Halfweg'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3436

OIJ502

'Silvolde'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3863

OIJ507

'Silvoldsche Buurt'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

5042

OIJ508

'Etten'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4309

OIJ509

'De Poel'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4314

OIJ514

'Vethuizensche Wetering'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4312
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OIJ515

'Silvolde'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3607

OIJ516

'Ziek'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3389

OIJ518

'Silvolde'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3604

OIJ519

'Oostendorp'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3867

OIJ521

'Holserweg'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4324

OIJ522

'Sinderen'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3868

OIJ524

'Drie Koningenweg'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4321

OIJ527

'Bontebrug'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4341

OIJ528

'De Heurne'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3613
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OIJ531

'Varsselder'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3601

OIJ533

'Oude IJssel - Aa-strang'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3606

OIJ540

'Milt'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4328

OIJ542

'Millinger Landwehr'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4326

OIJ543

'Azewijnsche Broek'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3595

OIJ544

'Voorstsche Waterleiding'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4338

OIJ550

'Braakhinterwaterleiding'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4333

OIJ551

'Miltse Weg'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4329

OIJ555

'Langenhorstweg'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4340
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OIJ557

'Regnieter Bach'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4339

OIJ558

'Megchelen'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

3605

OIJ563

'Hettergraaf'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4325

OIJ565

'Hoge Straat (Megchelen)'

Wisselend
regelmatig en
onregelmatig

Onbekend

Herkenbaar

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

4331
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Religieuze elementen

OIJ274

NH Kerk

Kerk

Voor 1850

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

39093

OIJ275

NH kerk St. Maarten

Kerk

Voor 1850

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

16063

OIJ276

NH Kerk St. Maarten

Kerk

Voor 1850

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

16068

OIJ277

NH kerk

Kerk

Voor 1850

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

16071

OIJ278

NH Kerk St. Mauritius

Kerk

Voor 1850

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

39085

OIJ279

NH Kerk St. Joris en Barbara Kerk

Voor 1850

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

39091

OIJ281

Advent/Pro Rege

Kerk

Wederopbouw (1945-1968) Aanwezig

Huidige topografie

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ282

RK Kerk Martinus

Kerk

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ283

Antoniuskapel

Kerk

Voor 1850

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

39088

OIJ284

Gereformeerde kerk

Kerk

Wederopbouw (1945-1968) Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

1

OIJ285

H. Georgiuskerk

Kerk

1850 - 1939

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

134

OIJ286

RK Kerk H. Mauritius

Kerk

1850 - 1939

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

515474

OIJ287

H.H. Petrus en Pauluskerk

Kerk

Wederopbouw (1945-1968) Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

187

OIJ290

Keurhorsterkerk

Kerk

1850 - 1939

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

127

Aanwezig
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OIJ291

NPB kerk

Kerk

1850 - 1939

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

203

OIJ292

RK kerk

Kerk

1850 - 1939

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

198

OIJ293

RK kerk

Kerk

1850 - 1939

Aanwezig

Gemeentelijke
monumentenlijst

GBKN

Gemeentelijk
monument

20

OIJ294

RK kerk St. Walburgis

Kerk

Voor 1850

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

16072

OIJ296

Sint Antonius van Padua

Kerk

1850 - 1939

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument
(complex)

523684

OIJ297

RK Kerk Sint Martinus

Kerk

1850 - 1939

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

523700

OIJ298

RK Kerk Sint Martinus

Kerk

1850 - 1939

Aanwezig

Rijksmonumentenbestand

GBKN

Rijksmonument

523704

OIJ288

Huize St. Lidwina

Klooster

1850 - 1939

Herkenbaar

Erfgoedcentrum Nederlands
Kloosterleven

GBKN

Gemeentelijk
monument

22

OIJ295

RK Kloosterkapel

Klooster

1850 - 1939

Herkenbaar

Reliwiki

GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ357

Sint Claraklooster

Klooster

1850 - 1939

Restant

Overig

Gelijk aan BRON

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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Verkeer en transport

OIJ218

Landstraat

Hessenweg

Voor 1850

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ242

Doetinchemseweg/Silvoldse Hessenweg
weg/Terborgseweg/Ulftsew
eg/Voorstsestraat/Grensweg

Voor 1850

Aanwezig

Cultuurhistorische
waardenkaart provincie
Gelderland

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ219

Warmseweg

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ220

Dames
Jolinkweg/Aaltenseweg

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ221

Lichtenvoordseweg/Provinci Historische weg
ale weg N18

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ222

Ulftsestraat/Ettenseweg

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ223

Ir Sassenstraat/F.B.
Deurvorststraat

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ224

Varsseveldseweg/Terborgse Historische weg
weg/Burgemeester
Goldbergstraat/Spoorstraat

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ225

Kerkplein

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ226

Emmerikseweg

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

Pagina 58 van 61

Gemeente Oude IJsselstreek - Cultuurhistorische objecten
DID:

NAAM:

OIJ227

ELEMENT:

PERIODE ONTSTAAN:

ZICHTBAARHEID:

BRON:

BRON GEOMETRIE: STATUS:

VERWIJZING:

Netterdensestraat/Wiekense Historische weg
weg/Grotestraat

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ228

Anholtseweg

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ229

Zwanenburgseweg/Julianaw Historische weg
eg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ230

Millingseweg

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ231

Bontebrug/Dinxperloseweg/ Historische weg
Terborgseweg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ232

Oude
Historische weg
Dinxperloseweg/Berkenlaan

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ233

Doetinchemseweg

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ234

Zeddamseweg/Ettensestraat Historische weg
/Hoofdstraat

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ235

Laan van Wisch

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ236

Walstraat/Vulcaanstraat/Ha Historische weg
melstraat

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ237

Papenkampseweg

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ238

Hofstraat/Wethouder van
Akenstraat

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ239

Sint
Lidwinastraat/Dorpsstraat

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ240

Stationsweg

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ241

Bongersstraat/Oversluis/Ulft Historische weg
seweg/Terborgseweg/Silvol
dseweg/Doetinchemseweg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ243

Ulftseweg/Bongersstraat/Ov Historische weg
ersluis

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ244

Hutteweg

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ366

Kapelweg

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Overig

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ369

Molenweg

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Heemkundige vereniging
Old Sillevold

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ370

Den Dam

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Heemkundige vereniging
Old Sillevold

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ371

Sinderenseweg

Historische weg

Voor 1850

Aanwezig

Heemkundige vereniging
Old Sillevold

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ299

Spoorlijn WinterswijkZevenaar

Spoorlijn

1850 - 1939

Aanwezig

Huidige topografie

Op basis van GBKN

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ300

Terborg-GendringenAnholt

Tramlijn

1850 - 1939

Herkenbaar

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.

OIJ301

Lichtenvoorde-TerborgZeddam

Tramlijn

1850 - 1939

Herkenbaar

Bonnebladen

TOP10

Geen
monumentenstatus

N.v.t.
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OIJ302

"Aftakking naar de ijzerhut"

Tramlijn

1850 - 1939

Herkenbaar

Bonnebladen

TOP10

N.v.t.

Geen
monumentenstatus
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