
Kenmerk 	 Rijswijk 

156.042 

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

le3q 3 
kf) , 

EN 

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER 

OVERWEGENDE 
dat Laag Keppel een in de Gelderse Achterhoek aan de Oude IJssel gelegen 
dorp is, dat is ontstaan als kasteelnederzetting bij de oversteekplaats in 
die rivier, 

dat de sinds de middeleeuwen vrijwel ongewijzigde historisch-
stedebouwkundige structuur van het dorp in hoofdzaak wordt bepaald door de 
kasteelsituatie met erzijde daarvan een betrekkelijk klein straatdorp en 
een watermolen, 

dat deze structuur en de samenhang daarvan met de nog gedeeltelijk 
histroische bebouwing goed zijn bewaard, 

dat het gebied mitsdien een beeld oplevert dat van algemeen belang is 
vanwege zijn schoonheid en zijn ruimtelijke structurele samenhang; 

Gelet op artikel 35 en artikel 36 van de Monumentenwet 1988; 

Gehoord de raad van de gemeente Hummel() en Keppel, Gedeputeerde Staten van 
Gelderland, de Raad voor het cultuurbeheer en de Rijksplanologische 
Commissie; 



ter van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, De IC 

. H. d'Ancona 

BESLUITEN 

Het gebied in de gemeente Hummelo en Keppel zoals is aangegeven op de bij 
dit besluit behorende tekening nr 111 en zoals is omschreven in de 
toelichting bij dit besluit, aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht in de 
zin van artikel 1, onder g van de Monumentenwet 1988. 

de termijn voor het vaststellen van een ter bescherming strekkend 
bestemmingsplan als bedoeld in artikel 36, eerste lid, vast te stellen op 
twee jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit. 

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, 
zal afschrift worden gezonden aan de Raad voor het cultuurbeheer de raad 
van de gemeente Hummelo en Keppel, Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
en de Rijksplanologische Commissie, 

De M n ster van lf 	kshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 

J . G 	5**tg 
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STADS- EN DORPSGEZICHTEN EX ART. 35 MONUMENTENWET 1988 

LAAG KEPPEL 
gem. Hummelo en Keppel 

herzien 

RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG 
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