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 R|ccfswlk VAN |ESCHEZMD: STADS- EN DORPSGLZIC/ITE||

 (art. 21 Monnmentenwet)

 Gemeenie: Steenderen

 Plaats: Bro nkhorst

 Provlncle: YelderlRnd

 DE 1k1I lf.l Sl'l?lîïé Vâ 11 CULITVUJI q ktzuitEzïTz 11 11l$ iljhliïûu CHX PJ?J|IJI. JK l/àllîtlu-

 13 li J.l.E' ltil 1çI ï; 1'1 CLt Vé 11 VOL 'ztf;Ll UL S'/JJ' ktstlh 1 lçtl 1?) 1,1 it UI 1$1'.2 11 LI JK' i'| O iCDlèl 1112 lt 0

 #

 Ov erwege nde dat Bro à'tklœorst gemeexnte î;t ee nderenv Eelege n i n een

 . ?

 V'ri JWel Oltge S CholVlf)n onlgev':t IV î eerl si Eld J13 i is Mtei VOOr l'tel Jïerïl rt-

 (1 e e l 1. n d t| l de e 1-1 l de e e uw gebô LIWCIB 'boerd eri J e 11 8.8 n kl ei nu

 %90 nu l'lge 1,1 9 gegl=oe||erd 1%0 i'ld 021 (1 e lnî (ltî *1 ï3 iIO.Wï|Q| l'ct2àllel , Wel k |eheel

 een Veeld oplevert Arlàn algemek' n bel!à ng M't:ï Zlïçege het k| rakt er en de

 s ()llatn nheIi.d ervan;

 C'el e t op a Ttt ikel 20 v'a 13. d e Mo t'ktunen't e l'ïWe't ;

 C'eh oord de lïlo ntllae nt e Z.t'ta Rd , (le rag d V& al Ule ZE||IIe|'| D.'t in S% e & rsd e:t'f|à'ï v

 oedepu'teel%d.e Fst aten van Qeld isrlfàrlçl en d in R:k âlfsplanologi EI (Kle

 commi ssie ;

 1) 312 1$ Ja U I of in 17 :

 Het gebled :L n de gemegràte S't ee Meren zoïïls i s anngfgeven 011 de

 ? ys ouj-

 bi J deze be s chikki ng behore ntle 'tekezïl ng lltlfnnler 052 en z ja

 s (|hreverl i n (1fz % oeli cht i l7kf.4 bi J de ze be s clàikk i 11.fl , aarl 'Lta Wi J ZetA

 |7 s st ad sgezi cht i /1 de zin va 11 artikeà 20 Val'ï Eii bîolmïûerx enWet .

 l/a |A dekle bes ctlàîklci ng , Wahàrv'tl n Oededellng zal Wortlen gecltht:n i. n de

 Hederlandse Staat s cotlrtz |7% , ZRI afsfzipâ.f 1 Worden éiez O rjd en eé:tl de

 lkïo nume nt e nra 84 d , d f$ ra h! d V'art de élf) Zle e Zï't e Si |..ZJ Ndo re nu O'fâfl |PUX E|eà*dil

 ê;t a'k en vfàla tlfölderlalnd en de Ri Jksplïl rholtlgi sqhe Cotlo'lli SlfJie .

 1))1 id'f lçI |ilthlkllt Vlï i'l Otlbellult ftàl CRizîTlill

 . #

 'til 11 lflïï .,làfLkb S CI-I à PJF'.ZI|JI J.Et- k'/klitii

 ( Dr . 1$5| Jï M Kl o ln1) (5 )

 DE lkil lf'.tl SIPER VA 11 Vob|töilul SYJ/IfJIiL'. l(G

 . 11 1ç 1tUI M'Iiàï k,I ,Tï:E Oitllà; I|X IVG .

 ( 2: r îî' œ 1/ . (3 chut )

 24 Ju.rxi. l 97 l overoeokomstig àet oorspronkeislke,

 Beschlkking van:

 van cult uur , Lèe (,474 gt |e ..

 Mlnisterëeù en Myaut sehappel:k lx Wer|.; , de ïë'tretiis. an de Mqnymenynraad,

 -.1 . J pt-ie't qz-egî,,'

 'é à /Mo ( ,' -.* t'''z'

 |||:|l || ||r I i || ||I : ||,|2 . | .. . , ...-........... . .. . ... . .. ........ ..-....'....ï?| ' ,'|ï. .- '.'. ...|||.

 l 8 I --o|tui'ù van Inschr|lvln|: 6 sep S-ember :1.971

 hlr.: :5: - î?:.? .
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 REGISTER VAH BESCHERMDE STADS. EN DORPSGEZICHTEN

 (ark 21 Monumenlenwel)

 TOELICHTING; blj de besehikk|ng fot aanwilzing van een bescbermd stads gezlchk In

 BROI/I|IORSQ s.t eenderen

 Gemeenle)

 TOELIGIITI1çG bij het besluit tot al nwlézing van ee n beachermd

 stadsaezicht ex artikel 20 vnn de lv|onumentenlvet te BRON||OR|Q

 semee nte îlteenderen. 9

 Het beschermde stadsgeztcht oravat hel op de bljç|evoegde kaert

 (Rilksdienst voor de Mo nuzente nzorg tek nr.052) door ee n sttppel

 liln ol|grensde gebied.

 I n de valïei van de Ilsselg halverwege Doesburg en |utphen

 ligt, op o ngeveer 500 meter oostelijk v:4n de huidige rivierbeddi ;

 het plaatsle Bronkhors'k Het is ontstaan bll de gelillçnauige

 burchkg welke in de l4de eeaw voor het eerst Svordt vernleldg doeh

 vermoedelillc reeds i n de lode eeuw is gebouwd op een strategisch

 gelegen natuarlilke hoogte in de drass'zge uiterwaarden van de

 Ilssel.

 Hoewel de nederzetti| i n 1482 door de heer vsn Bronc|orst

 werd begiftigd nlet bepaalde stedelijke rechten, met uitzonderi|

 evenwel van het rechl vnn wetgevi ng en rechtsprtlaltg is Bro nkhorst

 nooit tot ee n plaats met een oekere stedelilke allure uitgegroeid

 De omveng is alttjd beperkt gebleven en de bebouwtng was en bleef

 merendeels van agrarische aard. Van de |icldeleeuyyse bebouwl ng zîj

 slechts enkele reste n van de kapel overgebleven Deze kapel werd

 i n 1633, mbt de overige bebouw: ng| grotendeels door brand verwoes,

 doch werd herbouwd Het kasteel is: nadet het in de l|de eeuw

 herhaaldeïijlç in andere hatzden was overgegaan en steeds verder in

 verval was geramlct, in 1828 afgebrolcen; een met geboomte begroei-

 de heuvel nlarlceert thans nog de plap'ts, en neemt aldus door ztln

 massa enigszins de functle van het slot over. De huldige bebouwln,

 van het plaatsle bestaal ait voor het merendeel l8de- en ïgde-

 eeawse boez%derlje/ï en kleine wor| ngen gegroepeerd rondom de in

 9

 de Jaren 1960-61 gere st aareerde kapel . Dan rtataa st re st nog het l'?d

 e euwse Hu|'. s Opheïtëert dat op f rar,zl.e wi J ze de bebouwde lcern al n de

 #

 noord ze Jde begre nst De mee st e pa nde n ze Jn o.p de ntoltanïente|i jst

 geplaalst llet geheel biedt een lzitzonderl: Jk ruooi beeld j waarâ.n

 behalve aard en al zkleg v'a n d e bebotlwing $ oo k de boo|nbeplantl ng

 van kïeltzrkfr 1, s .

 Het f raaie la nds chap van d e Ilsselvalle'.t word t in dit gedeel-

 te nog éreke|erkt door een grote opel'zhcid . Doordat :1e eenvoudîge

 bebotzwi n?g ? vooràomeli jk gegroepeerd ln ngs de weg vu.tz C;t eeladeren

 ' % 'Mtorster v'eel v op een nat tzttrli Jke hoogte t 1,1 het ter-

 mtar het Bz of

 re:t n 5. s fgelegen v levert het stad J e vanaf de o nders ehei dene toe-

 voerweaen een schilderaehtig beeld op. De vrl jwel ongeschonden

 situerztng vazl het st ad J e 1. n z:ï Jn onlgf/vl ng ( sle cht s het gebo tm vtâ n

 he't geulaal bl J de ult txondi ng va 1,1 de Grot e Beek vorgtt ee rz di ssonan ' )

 i s derhalve l'ûedebela|tlke nd gewee|'t voor llel aafihouden va n een rutme

 omgrenzi ng Daartflee q. s teve ns de u:t t l 844 datere ntle Bro l'ikhorat er

 t'llole nu éreboumz op de plaat s van de tot de heerli Jkhej. d behore nde

 dlpangfnolen, in he't bescherxde pyeb:l-ecl olagelAo|ûen

 H.......p ndhayi ng va p. het hé.jàjprj- s che be eld vp.n Br||y-tmpt al smed e

 jejojrl Séî' de jeschikkîn van de M' lsters ''/'s'àzï Overeenkomslîg àei oorspronlteiijke,

 u tàu. y eereajte en Yaatpcha.p .

 tllzllc ï/ery en van volksllyxsves de yqqtqtqqy t,;p,î de Monumenlenraaj,

 l'' n. ng en ltazztel:t Jke orde m. r,s j. ' .j,.,.,.s' l-.. uyygà,yyv|

 h. . ... ||.. .....|

 '|| | (|| e p i n ||| : |71|| -' |||| . .|| z/p/||| ||h |.|l |||. .||; ||| h ||| ||| '') ||| h.. ;..L- ' .. . '. '' ''''-'''''.''''''- -- z'- ' '|''''''''-''''''''''''''' '''''''

 f.. ô . ; lè V

 529598*. ô
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 '' REGISTER vAx BESCHERMDE s'rAos- EISI DoRpssulcHrEx

 (arl, 21 Monumentenwel)

 IOELICHTING; bil de beschskklng iot aanwilzing van een beschermd stada gezlcht In

 BROXMIORST Gemeente: öteenderen

 van het gezich't op het plaatsle van buïten af, dient te worden

 nagegtreeftl. I n de kern zelf zullen derhslve eventuele Wilzigi|ye 1

 van de bebouwlng de uiterste zorg vereisen. Deze zorg betreft nle '

 alleen de bebourfing qaR typey dal|ortûy Jevelîndeli nu en tIlE%$Ori&&l

 Jebruik, (loch ook de wegen en de beplantillg.en. Qeneirzde hel fra|tl

 gezicht op Bro|dlorst te besclaermen, zal het noodzalçelillc ziln he

 gebied rondom het plaatsle zoveel mogelijk te vrllwaren vnn be-

 bouwi ng. Tot behoud van het ngrarisch karakter zal de 'olîjvende j

 aitoefening van het agrarisch bedriyf 1 n dît gebted dan ook die-'.

 nen te worden gesti|ulevrd. De aanwilzing tot beschermd gebied

 beoogt Eee n bevriezing, maar heeft ten doel de histors.sûhe

 lçaralçteristîtvk zo goed mogelilk vast te leggen |Z: een siedebouw-

 kundtç plan, dat de grondalag vormt voor ee n beleid, gericht op

 behoaa van de waardevolle historiscl|e elementen.

 l bil de kteascoqmlkskaint|sYean deeuMylunalst|e, yrssxa-j|yslàp l Overeenkomsllg het oorspronkelëlke,

 leïo'?r

 u tuar, ,

 l:t Jk werk en vsu volkshui sves ds.|mcreter|s lr-iy) op Monumenlonra|d,

 pe , , ,

 'L:i-ng en ltalfntezt Jke Clrde ntnf.r t .,-,-..-t' .,-.s.e-..|'='''..pr*'

 k ,. tt.. : .. ......

 Aldeling: 1$1 . 1$|. é /ïbLo Nr.tt.j 9 . 92 é I X -1' ) /''ï

 '%..œ..F

 5293|8*. 6
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