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Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is een landelijk opgezet
project met het doel om in betrekkelijk korte tijd - 5 jaar - een
inventarisatie te verkrijgen van bouwkunst en stedebouw uit de periode
1850-1940. De uitvoering van het project wordt verzorgd door de provincies. In Gelderland heeft de provincie de Stichting MIP-Gelderland
opgericht, die belast is met de uitvoering van het project.
In Gelderland wordt het MIP uitgevoerd conform de Gelderse streekplanindeling: Midden-Gelderland, Oost-Gelderland, Veluwe en Rivierenland.
Binnen deze inventarisatiegebieden wordt per gemeente geïnventariseerd.
Het eindprodukt, waarover de gemeenten de beschikking krijgen, bestaat
uit 3 rapporten, te weten een regiobeschrijving, een gemeentebeschrijving
en een inventarisatierapport.
In de reqiobeschriivinq wordt op hoofdlijnen een schets gegeven van
ontwikkelingen die bepalend zijn geweest voor de ruimtelijke kwaliteit,
i.c. bouwkundige en stedebouwkundige karakteristieken, uit de periode
1850-1940 in het inventarisatiegebied. Het betreft veelal ontwikkelingen
en karakteristieken die behalve van lokaal belang ook een boven-lokaal
belang vertegenwoordigen.
In de qemeentebeschriiving, die kan worden beschouwd als een verfijning
die betrekking heeft op een deel van het grondgebied van de regiobeschrijving, worden op beknopte wijze de voornaamste historisch-geografische, sociaal-economische, bouwkundige en stedebouwkundige ontwikkelingen
uit de periode 1850-1940 weergegeven.
In dit verband dient hoofdstuk 4.5. Karakterisering geïnventariseerde
bebouwing afzonderlijk te worden genoemd. Het betreft een hoofdstuk dat
als "schakel" fungeert tussen het beschrijvende en het inventarisatiegedeelte, te weten het inventarisatierapport.
Het inventarisatierapport voorziet in een beknopte weergave per gemeente
van de gebouwde omgeving uit de periode 1850-1940 in de vorm van objecten
en complexen op basis van de uitgewerkte MlP-formulieren.
Hoewel de 3 rapporten afzonderlijk kunnen worden gelezen, verdient het
aanbeveling het inventarisatiegedeelte niet los te zien van het beschrijvende gedeelte en omgekeerd.
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Bij schrijven d.d. 21 september 1989 - nr. WZ89.59395 - WZ/CE404 is de
provincie Gelderland accoord gegaan met de samenwerkingsovereenkomst,
zoals opgesteld van rijkswege bij schrijven d.d. 11 augustus 1989, nr. U172.612, inzake de uitvoering van het Monumenten Inventarisatie Project
in Gelderland.
In artikel 8 van bedoelde overeenkomst is het gebruik van de eindprodukten geregeld. Dit artikel luidt als volgt:
"Artikel 8. Gebruik eindprodukten
1.
De Provincie is evenals de Rijksdienst ook nadat de eindprodukten
als bedoeld in artikel 1, leden a t/m e (*) zijn opgeleverd
gerechtigd deze eindprodukten, geheel of gedeeltelijk voor eigen
gebruik aan te wenden, te vermenigvuldigen of te publiceren, dan
wel, al dan niet tegen financiële vergoeding, voor gebruik aan
derden beschikbaar te stellen.
2.
De Provincie maakt met derden die zij bij de uitvoering van het
Project betrekt zodanige afspraken, dat hen niet de bevoegdheid
toekomt, bv. door een beroep op hun toebehorende auteursrechten,
in het in het eerste lid omschreven gebruik, geheel of gedeeltelijk te beletten of te belemmeren.
3.
De Rijksdienst en de Provincie bevorderen de totstandkoming van
openbare publicaties over jongere bouwkunst en stedebouw uit de
periode midden 19e eeuw - Tweede Wereldoorlog."

Wij verzoeken u bij het gebruik van de eindprodukten de geraadpleegde
bron(nen) te vermelden.

GEMEENTEBESCHRIJVING
GEMEENTE BRUMMEN
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1.

INLEIDING
De gemeente Brummen bevindt zich in het inventarisatiegebied Veluwe en
heeft een oppervlakte van 8.508 hectare. De gemeente Brummen bestaat uit
de hoofdkernen Brummen en Eerbeek, alsmede de kernen Empe, Hall en
Leuvenheim (zie afbeelding 1 ) . De gemeente Brummen bestaat uit het
grondgebied van de voormalige marken Empe, Tonden, Voorstonden, Oeken,
Hall, Eerbeek, Coldenhove, Rhienderen, Cortenoever, Brummen en Leuvenum
(zie afbeelding 2 ) . In 1863 heeft een grenswijziging met de gemeente
Zutphen plaatsgevonden, waarbij de bewoningsconcentratie De Hoven aan
de gemeente Zutphen is toegevoegd.
De oostgrens van de gemeente Brummen valt grotendeels samen met de
IJssel, de Oude IJssel en de Hoendernesterbeek.
De gemeente Brummen grenst aan de gemeenten Rheden, Rozendaal,
Apeldoorn, Voorst, Zutphen, alsmede aan de de overzijde van de IJssel
aan de gemeenten Vorden en Steenderen.
De gemeente Brummen is in de periode 1850-1940 een overwegend agrarische
gemeente gebleven, gelegen binnen de (stedelijke) invloedsferen van
Arnhem, Zutphen en Apeldoorn. Rond Eerbeek concentreerde zich de
papierfabricage. Deze is daar nog steeds van groot belang. Langs de
IJssel werd baksteenfabricage aangetroffen.
Op 1 januari 1990 telde de gemeente Brummen 20.782 inwoners.
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Afbeelding 1
Gemeente Brummen omstreeks 1868

GEJLEÜNTE R r M
KtiLaatrala 6em.een.to

PRÖVErCXE

ÏTM.

itgave van Hu;o Suxmgar t-. Leeuwarden

&emcexitc

8UTS JBtmdera. 6300 jTtrooners .

- 5 -

Afbeelding la
Gemeente Brummen omstreeks 1868
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Afbeelding 2
Indeling in dorpsgebieden en gemeenten
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2.

BODEMGESTELDHEID EN GRONDGEBRUIK
Gedurende de Saale-ijstijd zijn brede landijslobben in zuidelijke
richting doorgedrongen, onder meer ter plaatse van het IJsseldal. Ten
westen van deze ijslob zijn hoge stuwwallen opgeworpen. Na de Saaleijstijd bleef een diep dal achter. In de smeltwatervlakte op de
oostelijke stuwwalhelling werden grove, grindhoudende zanden afgezet
door beken en fijnere zanden door de wind (Weichselien). Hier bevinden
zich lager gelegen dekzandgebieden met stagnerende waterafvoer. Sommige
beken stromen thans ondergronds en komen als sprengen aan de oppervlakte. Een groot deel van het ten oosten hiervan gelegen gebied is
vanouds stroomgebied van de IJssel geweest. Deze rivier heeft op diverse
plaatsen verlande geulen achtergelaten. Langs de huidige rivierloop
heeft zich sinds het Holoceen een stelsel van oeverwallen en stroomruggen gevormd (zie afbeelding 3). Achter de oeverwallen is een strook
komgrondgebied ontstaan op plaatsen met stagnerende waterafvoer.
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Afbeelding 3
Geomorfologische kaart gemeente Brummen
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Het bodemgebruik in de periode 1850-1940 heeft betrekking op de stuwwal,
de stuwwalhelling, de oude bouwlandgronden, de oeverwallen en de
komgronden. Het stuwwalgebied heeft tot omstreeks 1855 tot de marken van
Hall en Eerbeek behoord. Het gebied werd in de loop van de 18e en 19e
eeuw bebost, deels om zandverstuivingen tegen te gaan, deels ten behoeve
van de houtwinning voor de papierfabricage. In het stuwwalgebied zijn
voorts sprengen benut als krachtbron voor de papierfabricage. Ook in het
stuwwalhellinggebied werden beken afgetapt ten behoeve van de
papierfabricage. De hellingzone kende een gevarieerd bodemgebruik met
afwisselend heide nabij Hall (Empese en Tondense hei, Eerbeekse en
Hallse hei), lager gelegen grasland (Eerbeekse hooilanden) en enige
akkerbouw (nabij de oude bouwlandgronden). Heide en akkerbouw in dit
gebied zijn grotendeels verdwenen. Akkers worden nog aangetroffen op de
oude bouwlandgronden en op de oeverwallen. Men heeft er vooral rogge en
aardappelen geteeld, alsmede haver en boekweit
(omstreeks 1900
verdwenen). De komgrondgebieden zijn als grasland in gebruik. Hier
bevinden zich nog resten van broekbossen. In de uiterwaarden werd klei
gewonnen ten behoeve van de baksteenfabricage.
Grootgrondbezit heeft een rol van betekenis gespeeld in de gemeente
Brummen. De grootgrondbezitters beschikten over de middelen om de
papierfabricage te initiëren. Bij de verkoop van Huis Eerbeek (18901895) werd 500 hectare aan particulieren verkocht. De markeverdeling
heeft zich voltrokken tussen 1827 (Tonden) en 1936. Pas in 1936 heeft
de gemeente de laatste marketerreinen bij Empe opgekocht ten behoeve van
een werkverschaffingsproject.
Karakteristiek voor de hoogtegesteldheid van het terrein is de stuwwal,
die enkele tientallen meters boven het gebied uitsteekt (afbeelding 4 ) .
De stuwwal is overwegend blokvormig verkaveld. Het overtollige water
stroomt via de Leuvenheimse Beek, Rhienderensche Beek, Oekense Beek,
Eerbeekse Beek, de Voorstondensche Beek en kleinere beken in de IJssel
en het Apeldoorn-Dierens Kanaal. Met name de afwatering van de drassige
delen van het stuwwalgebied (gebied ten noorden van Hall) is verbeterd
na aanleg van het Apeldoorn-Dierens Kanaal (1858-1869). Bij de
ontginning van drassige gedeelten op de stuwwalhelling (hooilanden) en
de komgrondgebieden is een systematisch afwateringsstelsel toegepast,
waardoor een overwegend strookvormig verkavelingspatroon is ontstaan.
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Afbeelding 4
Globale hoogtekaart gemeente Brummen
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Eerbeek is ontstaan op de overgang van stuwwal naar stuwwalhelling/ aan
de Eerdbeek (thans Eerbeekse Beek). Hall is ontstaan in het stuwwalhellinggebied op de overgang van natte naar droge gronden. Brummen,
Leuvenheim en Empe zijn ontstaan op al dan niet kunstmatig opgehoogde
terreingedeelten op de oeverwallen, nabij escomplexen. De drassigheid
van de stuwwalhelling en de komgronden heeft grootscheepse uitbreiding
en aaneengroeien van de kernen bemoeilijkt. Eenmansessen bevinden zich
vanouds achter de oude escomplexen in het stuwwalhellinggebied
(dekzanden) en vanaf het midden van de 19e eeuw ook in het gebied ten
noorden van Hall als gevolg van een verbeterde afwatering.
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3.

INFRASTRUCTUUR
In de Late Middeleeuwen lag Eerbeek aan de handelsroute HarderwijkDieren-Doesburg e.v. Daarnaast verbond een hoofdweg de oeverwalnederzettingen met elkaar. Boven Brummen splitste deze zich af richting
Zutphen over de Kanonsdijk. De weg Apeldoorn-Zutphen verlaat nabij Empe
de doorgaande verbinding over de oeverwallen en bereikt via De Over
Marsch op Zutphens grondgebied, Zutphen. In 1822 werd de weg ArnhemBrummen-Zutphen verhard, ongeveer gelijktijdig met de weg ApeldoornZutphen. De secundaire wegen vertonen een west-oost oriëntatie. Zij zijn
merendeels gelegen in het dekzandgebied en sluiten aan op genoemde
doorgaande verbinding over de oeverwallen.
De oudste kaden langs de IJssel dateren vermoedelijk uit de 8e eeuw.
Omstreeks 1300 werden deze verhoogd. Begin 20e eeuw werden van rijkswege
langs de IJssel bekribbingsactiviteiten verricht. In de dode tak van de
IJssel (Oude IJssel) nabij Empe bevindt zich een sluis.
Het pontveer Brummen-Bronkhorst dateert uit het begin van de 19e eeuw
en is nog steeds in de vaart.
Tussen 1858 en 1869 werd het Apeldoorn-Dierens Kanaal gegraven. Op het
grondgebied van de gemeente Brummen buigt het kanaal om de stuwwal bij
Eerbeek heen. Langs het kanaal zijn dijken aangelegd. Voor het
scheepvaartverkeer is thans alleen de IJssel nog van belang, nadat het
Apeldoorn-Dierens Kanaal in 1962 werd gesloten voor alle goederentransport.
In 1865 is de spoorlijn Arnhem-Zutphen opengesteld, met haltes te
Leuvenheim, Brummen, Oeken en Voorstonden. In 1876 werd de spoorlijn
Apeldoorn-Zutphen opengesteld, met nabij Empe het station Voorst.
Vanwege de papierf abricage kreeg Eerbeek een station aan de lokaalspoorweg Dieren-Apeldoorn, die omstreeks 1887 werd aangelegd. Deze
lokaalspoorweg gaf aansluiting op de spoorlijn Arnhem-Zutphen.
In 1924 opende de Geldersche Tramweg Maatschappij - thans G.S.M. - een
busdienst tussen Arnhem en Zutphen. Omstreeks 1930 werd de busdienst
Apeldoorn-Zutphen geopend door een particuliere busmaatschappij die
gedurende de Tweede Wereldoorlog op zou gaan in de V.A.D. (De Veluwsche
Autodienst) .
Langs de IJssel is een aantal militaire verdedigingswerken geplaatst,
waarvan de oudste dateert uit het eind van de 18e eeuw. Het betreft een
voormalige batterijlokatie onder Cortenoever, gericht op de verdediging
van Zutphen. Daarnaast zijn in de jaren '30 van deze eeuw langs de
IJssel, als onderdeel van de IJssellinie, talrijke mitrailleurkazematten
gebouwd, waarvan enkele in de gemeente Brummen.
In 1906 is te Brummen een gasfabriek in gebruik genomen.
Omstreeks 1920 is de gemeente Brummen aangesloten op het leidingnet van
de P.G.E.M.
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Afbeelding 5
Belangrijkste wegen gemeente Brummen omstreeks 1930
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4.

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

4.1

Algemeen
Vanaf de 8e eeuw zijn de oeverwallen min of meer permanent geoccupeerd.
Hall is ontstaan nadat er in de 12e eeuw een kapel werd gesticht. Vanaf
de late Middeleeuwen kwam de gemeente Brummen onder invloed van de
stedelijke ontwikkelingen in Arnhem en Zutphen. Daardoor werd het
oeverwalstelsel van belang als doorgaansroute. Na 1600 werden nabij
Eerbeek de eerste papiermolens opgericht.

4.2

Functionele ontwikkelingen
Periode 1800-1850
In de eerste helft van de 19e eeuw werden enkele marken ontbonden. In
1827 werd de marke van Tonden als eerste verdeeld, in 1831 een deel van
de marke van Empe. Het agrarisch bedrijf bleef de voornaamste bron van
inkomsten. Bij Cortenoever werd een steenfabriek opgericht (1837),
waarin spoedig na de oprichting enkele tientallen personen werkten.
Nabij Eerbeek waren reeds enkele papiermolens in gebruik. In 1850
werkten ruim 100 personen in twee steenfabrieken (Cortenoever, Empe) en
120 personen in negen papiermolens. De gemeente Brummen was in de
periode 1800-1840 de snelst groeiende gemeente van Gelderland als gevolg
van vestiging van gegoede burgerij in deze gemeente.
Periode 1850-1900
Na 1850 ging de markeverdeling verder: Hall/Eerbeek (1854), Rhienderen
(ca. 1857), Voorstonden (1856), Empe (een deel in 1864) en Oeken (1879).
De meeste terreinen zijn vanaf het laatste kwart van de 19e eeuw in
ontginning genomen. De opening van spoorwegen en de aanleg van het
Apeldoorn-Dierens Kanaal heeft nauwelijks bijgedragen in de uitbreiding
van de bestaansmogelijkheden in de gemeente Brummen.
Het gebied kwam steeds meer onder invloed van Arnhem, Zutphen en
gaandeweg ook Apeldoorn te liggen. De baksteenindustrie beleefde een
opbloei omstreeks 1880. In 1900 werkten 150 personen in de twee steenfabrieken. De papierfabricage kreeg na 1870 zware concurrentie te
verduren. In 1900 waren nog vijf grote papierfabrieken over die aan 110
personen werk boden. Enkele nieuwe kleinere bedrijven werden opgericht,
zoals een cementwarenfabriek te Brummen, een verpakkingsfabriek en een
imkerij te Eerbeek, alsmede enkele meel fabrieken.
Periode 1900-1940
De geringe bevolkingsgroei tussen 1850 en 1940 (ca. 4.100 personen)
duidt op de beperkte uitbreiding van de bestaansmogelijkheden in de
gemeente Brummen in die periode. Tegenover een natuurlijke bevolkingstoename van ca. 7.000 personen stond een vertrekoverschot van ca. 3.100
personen. Het vertrekoverschot is na de eeuwwisseling ongeveer drie keer
zo laag als voor de eeuwwisseling. Mede daardoor vond de bevolkingsgroei
vooral na 1900 plaats (zie afbeelding 6). De gebiedsafstand van De Hoven
aan Zutphen in 1863 heeft hierop nauwelijks invloed gehad. Verbeteringen
in de landbouw (nieuwe ontginningen), alsmede een groeiend forensisme,
hebben eveneens bijgedragen tot de bevolkingsgroei. Als gevolg van
tijdige specialisering wisten de Eerbeekse papierfabrikanten zich na
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1900 te handhaven. Met de baksteenfabricage ging het minder voorspoedig:
deze werden gesloten. Een machinefabriek en een fabriek voor weegwerktuigen boden nog werk aan enkele tientallen personen. In Eerbeek
werd een sanatorium gebouwd.
Afbeelding 6
Bevolkingsontwikkeling gemeente Brummen 1850-1940
(indexcijfers, waarbij 1850, 5.934 inwoners = 100)
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4.3.

Stedebouwkundiqe structuur
De voornaamste nederzettingen in de gemeente Brummen liggen aan de rand
van de stuwwal en langs het IJsseldal.
De structuur van de nederzettingen is die van esdorpen. In 1880 was
Brummen al de belangrijkste kern binnen de gemeente aan de verbindingsweg van Dieren over Brummen naar Zutphen. De gemeente Brummen was in de
periode 1800-1840 de snelst groeiende gemeente van Gelderland. De
deftige bebouwing langs de straatweg stamt dan ook uit die tijd. In
twintig jaar (1810-1830) evolueerde Brummen "van boerendorp tot
villadorp". Het dorpscentrum werd gevormd op het kruispunt van verbindingswegen: de Ambachtstraat, de Bronkhorsterweg en de Arnhemsestraat.
Voor het overige kwam bebouwing verspreid voor of in min of meer kleine
concentraties zoals Leuvenheim, Rhienderen, Oeken, Voorstonden, Tonden
en Empe.
Hall en Eerbeek liggen in de overgangszone van de stuwwal.
Alle kernen zijn esgehuchten omgeven door akkers met een vaak duidelijk
hogere ligging en gescheiden door de naar de IJssel toestromende beken.
Het tussengebied bestaat uit bos en verder naar het westen uit de
Loenense en Eerbeekse hooilanden en de Empesche en Tondense Heide. De
heidegebieden zijn vrijwel onbebouwd. Dit tussengebied is ontsloten door
oost-west lopende wegen met daarlangs verspreid liggende boerderijen.
Brummen
De ontwikkeling van Brummen in de periode 1850-1940 vond voornamelijk
plaats langs de bestaande infrastructuur. Langs de Arnhemsestraat,
Zutphensestraat verrezen villa's. De zijstraten kregen eveneens een
verdichting zoals aan de Martin Putstraat, Wilhelminastraat, de
Gravenstraat en de Zegerij straat. De bebouwing is echter van mindere
allure dan langs de Zutphensestraat.
De Ambachtstraat en de Markt kregen een steeds belangrijker winkelfunctie.
Het zuidelijk deel van de Burgemeester de Wijslaan kreeg voorname grote
villa-bebouwing, naar het noorden werden langs deze laan kleinere
villa's gebouwd.
Arbeiderswoningen en middenstandswoningen werden gebouwd aan de
Gasfabriekstraat, de Gravenstraat, de Kruisenkstraat, de Oude
Eerbeekseweg en Heidoornlaan. De Cortenoeverseweg kreeg een mening van
woonhuizen en ambachtelijke bedrijfjes.

-
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BRUMMEN

Brummen, wegen omstreeks

1930

U-^"-...>=4'rV

Brummen omstreeks 1988
Eerbeek
Eerbeek bestond in 1850 uit bebouwing rond de Molenenk en Noorderenk.
In het zuidelijk gebied Coldenhove lag een papierfabriek. De ontwikkeling in de periode 1850-1940 is voornamelijk te danken geweest aan de
bouw van een aantal papierfabrieken nabij de spoorlijn. De woonbebouwing
bestaande uit gemengde bebouwing, ontstond langs de Coldenhovenseweg en
Stuyvenburghstraat. De Molenweg en Dr. Gunningstraat kregen villabebouwing en middenstandswoningen. De Kloosterstraat werd verder
verdicht met boerderijbebouwing.

Eerbeek omstreeks 19"

V.tó£^:^^
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Empe, Hall, Leuvenheim
Dit waren in 1850 kleinere concentraties van boerderijbebouwing. In de
periode 1850-1940 zijn deze tot kerntjes uitgegroeid. De woon- en
boerderijbebouwing vond voornamelijk langs de bestaande infrastructuur
plaats.

Empe, Hall en Leuvenheim omstreeks 1988
Verspreide bebouwing
Uit het voorgaande blijkt dat de voornaamste nederzettingen liggen aan
de rand van de stuwwal en langs het IJsseldal. Overigens komt bebouwing
verspreid voor, hier en daar verdicht tot linten (o.,a. op de zandrug).
Een aantal plekken valt op door het nagenoeg ontbreken van bebouwing,
met name het landgoederengebied, de Eerbeekse hooilanden en Empesche en
Tondense heide en het IJsseldal. In dit laatste gebied komt bebouwing
spaarzaam voor op verhogingen (woerden).
4.4.

Ontwikkelingen na 1940
Na 1940 zijn alle kernen planmatig uitgebreid, waarbij in Brummen de
nadruk op wonen kwam te liggen, het gebied tussen de nieuw aangelegde
N48 en de spoorlijn is opgevuld met woonwijken. Aan de westzijde van de
spoorlijn, evenals aan de noordzijde heeft een bescheiden industrieontwikkeling plaats gevonden. Door de aanleg van de N48 is de
oorspronkelijke relatie met Bronkhorst, Spaensweerd verstoord. Eerbeek
onderging als gevolg van uitbreiding van de papierfabrieken in en ten
zuiden van de kern sterke veranderingen. Van de oorspronkelijke
bebouwing is door herstructurering weinig overgebleven.
De overige kernen Empe, Hall en Leuvenheim kennen slechts een beperkte
invulling met woonbebouwing.
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4.5.

Karakterisering geïnventariseerde bebouwing
Wonen
Karakteristiek voor de kern Brummen zijn villa's en herenhuizen uit
de eerste helft van de 19e eeuw, alsmede het laatste kwart van de 19e
eeuw en het eerste kwart van de 20e eeuw aan de Arnhemsestraat,
Zutphensestraat en de Burg. de Wijslaan. In de jaren '20 en '30 van deze
eeuw zijn in laatstgenoemde twee straten middenstandswoningen gebouwd,
aansluitend aan de oudere bebouwing. Dergelijke woningen zijn ook te
vinden
aan enkele
zijstraten
van de hoofdas
ArnhemsestraatZutphensestraat, zoals bijvoorbeeld de Engelenburgerlaan.
Verspreid over de bebouwde kom staan enkele zeer grote villa's of
landhuizen. De Zegerij straat, gelegen op het terrein van het voormalige
landgoed De Zegerij, is bebouwd vanaf het laatste kwart van de vorige
eeuw tot in de jaren '30 van deze eeuw en is nog nagenoeg onaangetast.
Bij de voormalige notariswoning aan de Arnhemsestraat staat zowel een
koetshuis als een theekoepeltje. Het huis dateert weliswaar van voor
1850, maar is rond 1880 verbouwd.
De oudere bebouwing van de kern Eerbeek concentreert zich rond de
straten Molenstraat, Dr. Gunningstraat en Illinckstraat.
Villa's uit de eerste helft van deze eeuw staan o.a. aan de Lageweg en
Het Hungeling. Aan de Kloosterstraat en de Coldenhovenseweg staan
diverse villa's, behorend bij de papierfabrieken.
De relevante bebouwing van het buitengebied en de kernen Leuvenheim,
Hall en Empe is overwegend agrarisch. Wel komen er, verspreid over de
gemeente diverse landgoederen voor. Deze dateren soms van voor 1850,
maar bijgebouwen zoals koetshuizen kunnen dateren van na deze tijd. Het
koetshuis van Huis Empe is gebouwd in Engelse landhuisstijl. Aan de
luiken is te zien dat ook diverse boerderijen tot deze landgoederen
behoorden of nog behoren.
Werken
De agrarische bebouwing bestaat voornamelijk uit boerderijen van het
hallehuistype, vaak uitgebouwd tot T-boerderij, of, incidenteel, tot
krukhuis. Bijgebouwen omvatten o.a. een- of vier-roedige hooibergen en
bakhuisjes. Bij een boerderij aan de Brederietweg in Empe staat een
rosmolen. Een schaapskooi is te vinden aan de Coldenhovenseweg in
Eerbeek, aan de rand van de stuwwal. Ook samenhangend met de agrarische
bedrijvigheid is het voormalige coöperatiegebouw aan de Stationstraat
in Eerbeek. Aan de Vosstraat en de Voorstondensestraat staar, jnkele
boerderijen met schuren, die oorspronkelijk niet voor stallingsdoeleinden gebouwd zijn.
Eveneens in Eerbeek staan nog enkele met de papierfabricage samenhangende bedrijfsgebouwen uit de periode 1850-1940, evenals een korenen oliemolen en een smederij.
Aan de Haarweg in Empe staat een gebouw aan de Voorstondensebeek, dat
vermoedelijk een waterradmolen ten behoeve van de papierfabricage is
geweest.
Aan de Zutphensestraat in Brummen valt de voormalige metaalwarenfabriek
van Beckerson op. De Ambachtstraat in dezelfde kern heeft het karakter
van oude winkelstraat deels nog goed weten te bawaren. Hier staan
diverse oude winkeltjes met nog originele puien. Ook elders in deze
plaats zijn winkels met (gedeeltelijk) originele puien.
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Diverse gecombineerde bedrijfspanden/woonhuizen staan verspreid over de
gemeente, ook in het buitengebied.
Aan het marktplein in Brummen staat hotel/restaurant/café 't Kromhout.
Boerderij 't Halfvasten, aan de Holthuizerweg en pal aan de IJssel, was
vroeger gecombineerd met een café voor schippers. Dit gebouwd, dat op
het hoogste punt van de oude dijk stond, is gespaard bij de dijkverzwaring. De nieuwe dijk (op deltahoogte) loopt er achter langs.
Het enige oude restant van de steenfabricage in Brummen wordt gevormd
door een schoorsteen (met ooievaarsnest er bovenop) op het terrein van
een verder gemoderniseerd bedrijf in Empe.
Infrastructuur
In Eerbeek staat een stationsgebouw van de HIJSM uit 1886 aan de
spoorlijn Apeldoorn-Dieren, nu museumlijn.
De ophaalbruggen over het kanaal zijn na de Tweede Wereldoorlog hersteld
met materiaal, (deels) afkomstig van de oude bruggen.
Aan de Illinckstraat in Eerbeek bevindt zich een huis dat in het
verleden als postkantoor dienst heeft gedaan. Het postkantoor van
Brummen is gevestigd in een oud woonhuis.
Verspreid over de gemeente staan transformatorhuisjes uit het tweede
kwart van de 20e eeuw.
Maatschappelijke voorzieningen
Zowel Brummen als Hall bezitten een dorpskerk van ver voor 1850. Aan de
D.A. van Vuurenstraat in Brummen staat een uit 1933 daterend gebouw van
de Nederlandse Protestantenbond. De Nederlands Hervormde kerk uit 1930
in Eerbeek gaat vergezeld van een pastorie uit 1888. Het N.H.
plattelandskerkje met de naam "Bethel" aan de Plagweg in Empe dateert
uit 1902. In Halle staat het uit 1929 daterende gebouw "Pniël", waarvan
de eerste steen gelegd is door Ds. Laschuit.
Op de Algemene Begraafplaats van Brummen staat een grafmonument,
bestaand uit een met shingles afgedekt afgeplat schilddak, rustend op
gietijzeren pilaren. Ook in deze plaats ligt een klein R.K. kerkhof.
De Hallse begraafplaats ligt een eindje buiten de bebouwde kom, langs
de weg naar Eerbeek. De begraafplaats van Eerbeek tenslotte is te vinden
aan de Coldenhovenseweg en valt op door het oplopend reliëf in het
achterste gedeelte.
Aan de Zegerij straat staat een voormalige school. Van het huis ernaast
is het onzeker of het de bijbehorende schoolmeesterswoning is geweest.
Een meesterswoning staat in elk geval aan de Molenstraat in Eerbeek. In
Oeken staat een schoolgebouwtje uit ca. 1930.
In Eerbeek is aan de Doornweg een sanatorium gelegen (ca. 1930).
De gemeente Brummen kent drie muziekkapellen, waarvan die in Eerbeek
dateert uit 1951. Aan de Knoevenoordstraat in Hall staat een muziekkapel
met een apart vormgegeven, zes-zijdig tentdak.
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4.6.

Typologie uitbreidingen gemeente Brummen 1850-1940
Toelichting bij kaart 1

Type aanduiding

Type-omschrijving

Bijzondere gebieden

Andere aanduidingen
- Lineaire ontwikkelingen
[—I r~| r—] |—1
- functie: gemengd of wonen
*—' *—' *—' •—'
- niet-planmatige en planmatige ontwikkelingen

4.7.

Bijzondere gebieden
De term bijzonder gebied wordt gehanteerd voor gebieden die zijn
gebouwd of aangelegd in de periode 1850-1940. Bij de beoordeling is
de criterialijst (zie blad 21») gehanteerd volgens de zgn. "MIPhandleiding". Hierbij zijn grotere samenhangende (stede-)bouwkundige
structuren bekeken. Bij de bouwkundige inventarisaties zijn samenhangende bouwkundige complexen aangegeven.
Dat in de gemeente geen of weinig bijzondere gebieden voorkomen, zegt
niets over de schoonheid of opbouw van de gemeente.
Karakteristieke gebieden
Structuren van bouwkunst en stedebouw van vóór 1850 en na 1940 die een
bijzondere kwaliteit hebben worden aangeduid met de kwalificatie
"karakteristieke gebieden". Het betreft gebieden waarvan de hoofdelementen dateren van voor 1850 of na 1940, die ook daarna herkenbaar
zijn gebleven.
De Zutphensestraat en de Arnhemsestraat die slingerend de hoofdstructuur van Brummen bepalen, dienen als karakteristiek gebied te
worden aangemerkt. Bedoelde straten en het marktplein die reeds in
1850 de hoofdstructuur bepaalden, hebben een voorname villabebouwing
gekregen, waarbij het hoofdaccent ligt op de periode 1850-1930.
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CRITERIA VOOR DE AANDUIDING BIJZONDERE GEBIEDEN

I.

Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1. kwaliteit van het ruimtelijk concept;
2. betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/voorzieningen;
3. betekenis vanwege architectonische/architectuurhistorische kwaliteit;
4. betekenis vanwege specifieke vorm voor specifieke functionele ontwikkelingen
(b.v. havengebied, city-ontwikkeling, sportpark)

I
I
I
I
I
m
•
—
I

II.

Bijzondere historische betekenis, zoals:
1. structuur, bestemming of verschijningsvorm, verbonden met en duidelijkfl
uitdrukking gevend aan een specifieke politieke, culturele, geestelijke,|
sociale, economische of algemeen historische ontwikkeling;
2. betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke ordening en voor de
a
ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;
•
3. betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniersfunctie (type, motief,
datering)

III.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals:
m
1. betekenis als onderdeel van een groter geheel
2. betekenis vanwege ruimtelijke relaties met de omgeving;
3. betekenis vanwege markering van het stadsbeeld, als ruimtelijke of
functionele dominant in een groter geheel of als representant van een groter
geheel
^

IV.

Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)

V.

Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)

I
I
I
I
I
I
I
I
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