
RIJKSMONUMENTEN - STEDELIJK GEBIED BRONCKHORST
Plaatsnaam Straat Nr. Omschrijving (ontleend aan redegevende beschrijving)

Baak Hofstraat 4 Toren van de Baakse kapel. Ruïne van een bakstenen gotische toren.

Baak Pastoriestraat 1 Tuinmanswoning op het voormalige moestuincomplex op vierkante 

grondslag, opgetrokken uit baksteen en bestaande uit één bouwlaag 

en een kapverdieping, onder een omlopend, met riet gedekt 

schilddak.
Baak Pastoriestraat 3 De waarschijnlijk rond 1862 gebouwde R.K. pastorie heeft een 

rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een afgeplat 

schilddak met gesmoorde Tuiles du Nords.

Baak Wichmondseweg 17 Driebeukig neogotische pseudobasiliek.

Baak Wichmondseweg 19 Huis, hertenverblijf, oranjerie, tuinmuur, schuur, ijskelder, parkaanleg 

en twee bouwhuizen.

Bronkhorst Boterstraat 1 Hoeve onder rieten dak met mooie houten deeldeur.

Bronkhorst Boterstraat 3 Gedeelte van hoeve onder een hoog stro- en pannendak met nr. 5.

Bronkhorst Boterstraat 5 Gedeelte van hoeve onder een hoog stro- en pannendak met nr. 3.

Bronkhorst Boterstraat 7 Hoeve onder hoog stro- en pannendak.

Bronkhorst Bovenstraat 1 Woonhuis met schuur op rechthoekige plattegrond.

Bronkhorst Bovenstraat 2 Hoekpand Onderstraat. Boerderij, bestaande uit een dwarshuis met 

rechte trapgevel.

Bronkhorst Bovenstraat bij 2 Op rechthoekig grondvlak gebouwde schuur met ongelijkvormig 

zadeldak en rode Oud-Hollandse pannen.
Bronkhorst Bovenstraat 3 Eenvoudige boerderij van het traditionele type.

Bronkhorst Bovenstraat 5 Dwarshuisjes van alleen begane grond onder zadeldak tussen 

puntgevels met vlechtingen.

Bronkhorst Bovenstraat 8 Boerderij met woongedeelte en deel naast elkaar onder een 

schilddak.

Bronkhorst Bovenstraat 10 Gerestaureerde boerderij onder hoog, rieten schilddak, met in de 

voorgevel venster, waarin ramen uit de bouwtijd met luiken.

Bronkhorst Bovenstraat 12 t/m 20 Het gehele L-vormige object met tuinmuur bestaat uit het huis 

(toponiemen het 'Hoge Huys' of 'Huis Ophemert'), drie gekoppelde 

schuren en een tussenschuur.

Bronkhorst Bovenstraat bij 12 Schuur bij het Hoge Huys/Huis Ophemert.

Bronkhorst Gysbertplein 1344 1 Witgepleisterd dwarshuisje van alleen begane grond met zadeldak.

Bronkhorst Kapelstraat 1 Boerderij onder strodak met getoogde deeldeur, waarboven 

zolderluik.

Bronkhorst Kapelstraat 2 Bakstenen zaalkerkje (Gotische) met driezijdige sluiting, steunberen 

en gedrukte spitsboogvensters.

Bronkhorst Kasteelweg 1-3 Eenvoudige boerderij met puntgevel.

Bronkhorst Kasteelweg 2 Boerderij, bestaande uit een woongedeelte van parterre en verdieping 

op rechthoekige plattegrond en gedekt door een hoog schilddak, 

waarnaast deel onder pannendak en met getoogde inrijpoort.

Bronkhorst Maneveld bij 1 Joodse begraafplaats.

Bronkhorst Molenstraat 1 Hoeve. Woonhuis en deel onder één dak.

Bronkhorst Onderstraat 1 Dwarshuis van alleen begane grond onder schilddak.

Bronkhorst Onderstraat 2 Gaaf bewaarde boerderij onder schilddak.

Bronkhorst Onderstraat 3 Dwarshuis onder schilddak met hoekschoorstenen.

Bronkhorst Onderstraat 4 Klein boerderijtje, vroegere poortwachterswoning, met dwars 

woongedeelte onder hoog schilddak en daarachter deel, het geheel 

op T-vormige plattegrond.

Bronkhorst Onderstraat 5 Dwarshuis met schilddak en deel aan de achterzijde.

Bronkhorst Onderstraat 6 Boerderij met vakwerk-voorgevel en hoog pannendak.

Bronkhorst Onderstraat 9 Boerderij met afgewolfd strodak.

Bronkhorst Onderstraat 10 Hoeve. Woonhuis en deel onder een hoog dak, met pannen gedekt.

Bronkhorst Onderstraat bij 12 Schilderachtige houten schuur.

Bronkhorst Onderstraat bij 14 Met riet gedekte schuur.

Bronkhorst 't Hof 2 Boerderij onder pannendak.

Bronkhorst 't Hof 5 Boerderij met gepleisterde gevel en pannendak.

Bronkhorst Uilenhoek 1 Boerderij op haakse plattegrond onder schilddak met pannen.

Bronkhorst Uilenhoek 2 Boerderij met woongedeelte en deel onder een dwars schilddak.



Bronkhorst Uilenhoek 4 Dubbele schuur van oorsprong identiek.

Drempt Kerkstraat 1 Laat-gotische dorpskerk met 15e eeuws koor, pseudobasilicaal schip 

en zeer mooie romaanse toren met decoratie van lisenen en 

boogfriezen.

Hengelo Bleekstraat ong. Op De Bleek gelegen achthoekig gepleisterd bleekhuisje onder rieten 

tentdak met schoorsteen.

Hengelo Hofstraat 3 Herenboerderij met gepleisterd woonhuis van alleen begane- grond 

onder schilddak met hoekschoorstenen en dakkapellen met 

vleugelstukken en segmentvormige frontons.

Hengelo Kerkstraat 8 Laatgotische pseudobasiliek met driezijdig gesloten koor, schip en 

zijbeuken onder een dak en ingebouwde, zeer monumentale toren 

met speklagen en getraceerde nissen.

Hengelo Ruurloseweg 26 Eenvoudig gepleisterd landhuis met schilddak.

Hengelo Spalstraat 36 Pseudobasiliek met aangrenzende pastorie gebouwd onder een dak.

Hoog-Keppel Burg. van Panhuysbrink 7-9 Eenvoudig dwarshuisje, alleen begane-grond met schilddak.

Hoog-Keppel Burg. van Panhuysbrink 11 In oorsprong 15e eeuwse pseudobasiliek op pijlers met romaanse 

toren.

Hoog-Keppel Burg. Vrijlandweg 8-10 Huis op vierkante plattegrond met omlopend schilddak.

Hoog-Keppel Burg. Vrijlandweg 38 Transformatorhuisje.
Hummelo Dorpsstraat 3-5-5A Dwarshuis met hoog schilddak.

Hummelo Dorpsstraat 9 Deftig bakstenen huis met omlopend schilddak.

Hummelo Dorpsstraat 10 Hoeve met in de vensters grotendeels nog de oorspronkelijke 

roedenverdeling.

Hummelo Dorpsstraat 12 Boerderij op ongeveer vierkante plattegrond met omlopend schilddak.

Hummelo Dorpsstraat 14 Dwarshuis van alleen begane-grond met schilddak.

Hummelo Dorpsstraat 16 Dwarshuis van alleen begane-grond met schilddak.

Hummelo Dorpsstraat 22 Neo-gotische zaalkerk met spitsboogvensters en vierkante, 

bakstenen toren, waarop achtkantige lantaarn.

Keijenborg Hengelosestraat 17 Ronde onttakelde stenen stellingmolen/korenmolen.

Kranenburg Eikenlaan 2A Begraafplaatshek. Neogotische grafkapel van de familie Van Dorth tot 

Medler.
Kranenburg Ruurloseweg 101 Driebeukige kruisbasiliek met westtoren in eenvoudige neogotische 

baksteenvormen.

Kranenburg Ruurloseweg 103 Pastorie en hekwerk bestaand uit een voorhuis en een achterbouw.

Laag-Keppel Dorpsstraat 1-3-5 Dwarshuis onder modern schilddak en moderne lijst.

Laag-Keppel Dorpsstraat 2-4 Eenvoudige boerderij met muurankers en luiken voor de vensters.

Laag-Keppel Dorpsstraat 7 Dwarshuis, vroeger boerderij, van begane-grond met schilddak.

Laag-Keppel Dorpsstraat 11-13 Dwarshuis met hoog, pannen schilddak, oude kozijnen, luiken en 

ramen uit de bouwtijd.
Laag-Keppel Dorpsstraat 28 Deftig herenhuis van begane-grond en verdieping.

Laag-Keppel Dorpsstraat bij 30 Watermolen en spinnekopmolen.

Laag-Keppel Dorpsstraat 31 Dienstwoning horend bij het kasteel Keppel. Zandstenen pomp met 

schildhoudende leeuw. Toegangshek met brug  bestaande uit een 

gemetselde boog over de gracht. Voormalig koetshuis.

Laag-Keppel Dorpsstraat 33 Bouwhuis onder hoog, met pannen gedekt zadeldak, dat aan de 

voorzijde aansluit tegen een puntgevel en aan de achterzijde is 

afgewolfd.
Laag-Keppel Dorpsstraat 37-39 Bijgebouw op lichtgebogen plattegrond tegen laat gotische, 

overhoeks geplaatste toren.

Laag-Keppel Dorpsstraat 41 Op een vrijwel vierkante plattegrond gelegen kasteel van drie 

bouwlagen hoog, opgetrokken van rode baksteen met sierende 

details in natuursteen. Historische tuin- en parkaanleg. Gemetselde 

dam in de gracht rond het kasteel. IJzeren voetbrug met hek over de 

gracht.
Laag-Keppel Dorpsstraat 43 Diensthuisje van het kasteel van begane-grond onder schilddak.

Laag-Keppel Rijksweg 64-66 Herenhuis van souterrain met hoge bel-etage, gebouwd als woonhuis 

voor de eigenaar van de IJzergieterij.

Laag-Keppel Rijksweg 118 Villa in een heroriëntatie-stijl die is geënt op traditionele wijze 

toegepaste stijlmotieven, maar die ook moderne uitingen overneemt.

Olburgen Olburgseweg 4 Driebeukig pseudobasiliekje met westbouw, bekroond door een 

overhoeks geplaatste vierkante toren met spits.

Steenderen Bronkhorsterweg 2T Rijk uitgevoerd transformatorhuisje.



Steenderen Bronkhorsterweg 22 Meestershuis in één bouwlaag onder een schilddak, gedekt door 

gesmoorde kruispannen met tuinhek en schuur.

Steenderen Dorpsstraat 20 Laat-gotische pseudobasiliek met driebeukig schip en westelijke 

toren.

Steenderen J.F. Oltmansstraat 7 Boerderij waarvan het met een pannen schilddak gedekte woonhuis 

met de door een wolfdak gedekte stal een T-vormige plattegrond 

vormt.

Steenderen Kerkhofweg 18 Keuterboerderij in één bouwlaag onder een afgewolfd zadeldak, 

gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Gaaf bewaard typologisch 

voorbeeld van een complex, bestaande uit een keuterboerderij binnen 

de oorspronkelijke erfaanleg. 

Steenderen Wehmestraat 1 Grote boerderij met woongedeelte onder met riet gedekt schilddak 

waarop hoekschoorstenen en drie naast elkaar gelegen stallen onder 

wolfdaken, met riet en pannen gedekt.

Vorden Het Hoge 66 Molen. Ronde bovenkruier met stelling.

Vorden Kerkstraat 2 Eenbeukige kerk.

Vorden Zutphenseweg 39 Achtkantige bovenkruier met stelling.

Wichmond Dorpsstraat 16 Eenklaviers kerkorgel

Zelhem Markt 2 Laat-gotische pseudobasiliek met 3/8 gesloten koor en westtoren, van 

oorsprong romaans.


