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provincie

GELDERLAND
MONUMENTEN
INVENTARISATIE
PROJECT

Ten geleide

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 provin-
cies. 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 streekplan-
indeling: 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 reqiobeschrinvinq 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 qemeentebeschrijvinq, die kan worden beschouwd als een verfijning
die betrekking heeft op een deel van het grondgebied van de regiobe-
schrijving, worden op beknopte wijze de voornaamste historisch-geografi-
sche, 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 inventarisatie-
gedeelte, 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 beschrij-
vende gedeelte en omgekeerd.

..21
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GELDERLAND

Blad : 2
Betreft : Ten geleide (vervolg)

Met betrekking tot het gebruik van de MIP-eindprodukten dient het
volgende te worden opgemerkt.

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. U-
172.612, inzake de uitvoering van het Monumenten Inventarisatie Project
in Gelderland.

In artikel 8 van bedoelde overeenkomst is het gebruik van de eindpro-
dukten 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 gedeelte-
lijk 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.
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1. INLEIDING
De gemeente Echteld bevindt zich in het inventarisatiegebied
Rivierenland en heeft een oppervlakte van 3.400 hectare. De gemeente
Echteld bestaat uit de hoofdkern Ochten, alsmede de kernen Echteld
en IJzendoorn (zie afbeelding 1). In 1923 zijn de gemeenten Echteld
en IJzendoorn samengevoegd tot de gemeente Echteld. Na de opening
van het Amsterdam-Rijn Kanaal (1952) hebben grenswijzigingen met de
gemeente Tiel plaatsgevonden. Daarbij is het kanaal de westgrens van
de gemeente Echteld gaan vormen. De zuidgrens van de gemeente
Echteld wordt gevormd door de Waal. De dwarskade Eldikse Kade vormt
de oostgrens van de gemeente Echteld. De Linge valt voor een deel
samen met de noordgrens van de gemeente Echteld.

De gemeente Echteld grenst aan de gemeenten Tiel, Buren, Lienden,
Resteren, Dodewaard, Druten en West Maas en Waal.

De gemeente Echteld is in de periode 1850-1940 een overwegend
agrarische gemeente gebleven. De industrialisatie richtte zich
grotendeels op de verwerking van primaire produkten, met name stenen
en vruchten (baksteenfabricage; boomgaarden).
Op 1 januari 1990 telde de gemeente Echteld 6.519 inwoners.
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Afbeelding 1
Gemeente E c h t e l d in 1867

PROTISCIE 6ELUJSRLAXJ)
GEMEENTE ECHTELD NI J.

JEADASTRA1E OÏMBEKTB JSCHTBLJ).

Sclia.nl ran. 1:40.000

yitr&£, u-ctr yaaru,

My tests.

1867. Gemeente, Echtcld ca. 2808 -Bunders 20OO Jawoners .
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Afbeelding la
Gemeente IJzendoorn in 1867

GELDEUl.A>'n. REMKETTE IJZKXDOORA*

yy //////ffrtw S'/.O fnrvati
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Afbeelding lb
Gemeente Echte ld in 1867

PROVIXCIE GELDERLAND. GEMEENTE ECHTELD Jf'2.
Kadastrale Gemeente Ochten.
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Gemet-nte Echteld r. a. 2Mf Bunders
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2. BODEMGESTELDHEID EN GRONDGEBRUIK
Gedurende de Saale-ijstijd (± 200.000-120.000 v. Chr.) drong
landijs vanuit het noorden de dalen van de grote rivieren binnen.
Daardoor werd de loop van Rijn en Maas naar het westen afgebogen. In
de daarop volgende ijstijd, het Weichselien dat ca. 70.000 jaar v.
Chr. begon, ontstond een vlechtend riviersysteem met een patroon van
zich vertakkende en samenkomende geulen. Omstreeks 10.000 jaar v.
Chr. begon het Holoceen en werd het geleidelijk warmer. Naarmate het
klimaat verbeterde en het vegetatiedek meer gesloten werd, voerden
de rivieren steeds minder sediment aan, waardoor zich enkele
hoofdgeulen in de eigen afzettingen begonnen in te snijden. Gaan-
deweg ontstond een oeverwallen/stroomruggen- en kommensysteem, met
zavel en lichte klei op de ruggen en veen en zware klei in de kommen
(zie afbeelding 2). Het patroon van de stroomruggen en kommen werd
gefixeerd door de aanleg van de eerste dijken, die in de 10e en lle
eeuw na Chr. heeft plaatsgevonden. Tussen rivier en dijk ontwikkel-
den zich nadien uiterwaarden.

Afbeelding 2
Geomorfologische kaart gemeente Echteld

P.

HOOGBROEK^^^ - ELDIK
,—

ECHTELD IJZENDOORN^ O C H T E N ^

OOIJ

1 KM

uiterwaarden met jonge rivierklei

stroomruggen met zavel en lichte klei

kommen met zware klei
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Het grondgebruik in de periode 1850-1940 heeft betrekking op de
uiterwaarden, de stroomruggordel en de komgronden. De uiterwaarden
langs de Waal waren hoofdzakelijk als grasland in gebruik. Enkele
steenfabrieken hebben gebruik gemaakt van de jonge rivierklei in de
uiterwaarden. Langs de Waal werd rijshout geteeld. De stroomrug-
gordel was hoofdzakelijk als bouwland in gebruik. Men heeft er
vooral tarwe en aardappelen geteeld en tot omstreeks 1900 ook veel
tabak. Vanaf het laatste kwart van de 19e eeuw werden in toenemende
mate haver en suikerbiet geteeld en werd het boomgaardareaal
verdubbeld. De komgronden waren vooral als grasland in gebruik.

De stroomruggordel in de gemeente Echteld is tamelijk langgerekt. In
het begin van de 20e eeuw vond een deel van de afwatering van de
stroomruggordel plaats via een sluis in de dijk, naar de uiter-
waarden en de Waal (met name IJzendoorn) . De Linge nam echter het
grootste deel van de afwatering van de stroomruggen en kommen voor
zijn rekening. In de gemeente Echteld zijn vele strookvormige
kavelsloten en weteringen, zoals de Koegraaf en de Ooyse Wetering,
aangesloten op de Linge, die bij Scheele Hoek via een duiker onder
het Amsterdam-Rijn Kanaal doorgaat.

De nederzettingen in de gemeente Echteld zijn op de stroomruggordel
ontstaan. Echteld en IJzendoorn zijn gelegen op een in de Bataafs-
Romeinse Tijd opgehoogde woerd. De strekkingsrichting van de
stroomruggordel is nog herkenbaar in de lineaire hoofdstructuur van
de nederzettingen. Deze structuur is na de dijkaanleg vanaf de 10e
eeuw in IJzendoorn en Ochten vooral door de bandijk gedomineerd.
Langs voormalige veedriften naar de weidegebieden (komgronden) heeft
een uitbreiding van de nederzettingsstructuur plaatsgevonden. Rond
de kernen zijn nog restanten van de oude blokverkaveling aanwezig.
Elders heeft zich vooral een strokenverkaveling ontwikkeld, over-
eenkomstig de op de Linge gerichte kavelsloten en weteringen.
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INFRASTRUCTUUR
De hoofdwegen in de gemeente Echteld waren alle gelegen op de
stroomruggordel, evenwijdig aan de Waal. De hoofdweg van Tiel over
de stroomruggen naar het voetveer bij Ochten werd in het midden van
de 19e eeuw verhard. Op deze weg sluit een aantal wegen aan die naar
de kommen lopen. De richting van deze zijwegen volgt over het
algemeen het ontginningspatroon.

In 1882 werd te Echteld een spoorwegstation geopend (tot in de jaren
'30) langs de spoorlijn Elst-Geldermalsen.

De Waal heeft voor de gemeente Echteld als waterweg betekenis gehad
in het tijdvak 1850-1940, in het bijzonder de laad- en loskaden
nabij steenfabrieken. Het pontveer Eldik-Druten dat in het laatste
kwart van de 19e eeuw werd ingesteld nadat de ter plaatse aanwezige
zandbank in de Waal was verwijderd, is omstreeks 1970 uit de vaart
genomen, evenals het voetveer bij Ochten.

Omstreeks 1913 werd de gemeente Echteld aangesloten op het elektri-
citeitsnet van de stad Nijmegen dat later deel zou uitmaken van de
P.G.E.M. (1915).
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Afbeelding 3

Belangrijkste wegen gemeente Echteld

omstreeks 1910
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4. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

4.1. Algemeen
In de 9e eeuw werd Echteld voor het eerst schriftelijk vermeld. De
landbouw was het belangrijkste middel van bestaan. Tot het ontstaan
van belangrijke handelsnederzettingen is het in de gemeente Echteld
niet gekomen. Het nabijgelegen Tiel nam die plaats in.

4.2. Functionele ontwikkelingen

Periode 1800-1850
Gedurende de eerste helft van de 19e eeuw was de bevolking van de
gemeente Echteld hoofdzakelijk werkzaam in de landbouw (o.a.
tabaksteelt).
Langs de Waal bij Echteld werd een steenfabriek opgericht.

Periode 1850-1900
Gedurende de tweede helft van de 19e eeuw nam de welvaart in de
gemeente Echteld toe. Daartoe heeft in eerste instantie de reeds
bestaande lucratieve tabaksteelt bijgedragen. Het areaal tabaks-
land nam tussen 1850 en 1875 toe van 8 naar 47 hectare. Via
handelaren in Tiel, Culemborg en Druten werd de tabak geëxporteerd.
De sterk groeiende vraag naar fruit resulteerde in de gemeente
Echteld in een groeiend boomgaardareaal. De produkten werden onder
meer in Tiel en Valburg verhandeld (fruitveilingen).
Van groot belang voor de werkgelegenheid in de gemeente Echteld
werden de steenfabrieken. In 1875 werkten op vijf steenfabrieken
zo' n 330 mensen. In het laatste kwart van de 19e eeuw nam het aantal
steenfabrieken evenwel af waarmee het aantal werknemers in deze
fabrieken tevens daalde.

Periode 1900-1940
Tussen 1850 en 1940 nam het inwonertal van de gemeente Echteld met
ongeveer de helft toe (zie afbeelding 4). Daarbij zijn slechts
geringe verschillen te constateren in de groei van de voormalige
gemeenten Echteld en IJzendoorn die in 1923 werden samengevoegd.
Opmerkelijk is de afname van het inwonertal omstreeks 1930. Het
vertrekoverschot bedraagt zo' n 595 van de natuurlijke bevolkings-
groei in het tijdvak 1850-1940.

De tabaksteelt verdween al vroeg in de 20e eeuw. Het in de boomgaar-
den geproduceerde fruit werd verhandeld op de veilingen in Tiel en
in de Over-Betuwe. In de jaren '20 werd een kleine bessensapfabriek
opgericht. De baksteenindustrie bleef de belangrijkste industriële
werkgever in de gemeente Echteld. In 1926 was het aantal steen-
fabrieken weer opgelopen tot vier, waarin meer dan 300 mensen werk
vonden.
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Afbeelding 4
Bevolkingsontwikkeling gemeente Echteld 1850-1940
(indexcijfers, waarbij in 1850 2.158 inwoners = 100)

200 -1

150 -

100

1850 1875 1900 1925 1940
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4.3. Stedebouwkundiae structuur
De kernen van de gemeente Echteld liggen op de stroomruggen van de
Waal. Van oost naar west: Ochten, IJzendoorn en Echteld.

Ochten
In 1850 bestond de structuur in het dorp Ochten uit de navolgende
wegen: de Waalbandijk, bebouwd met woningen en boerderijen. Deze
dijk vormde de belangrijkste oost-west verbinding. De Dorpsstraat,
welke tegenwoordig Molendam heet, was de hoofdas van het dorp die
aansluiting gaf op de Ochtensesteeg.
In de loop van de periode 1850-1940 heeft de bebouwing lintvormig
aan de structuur ten oosten van de Molendam plaatsgevonden.
Door de ligging op een strategisch zo belangrijk punt heeft Ochten
in de laatste oorlogswinter zwaar geleden. Feitelijk werd het van de
bodem weggevaagd. Hoofdzakelijk kwam dit doordat het dorp in een
vooruitgeschoven positie lag. Het dorp stond gedurende de laatste
maanden van de oorlog doorlopend bloot aan artillerievuur van de
bondgenoten. Zowel vanuit het oosten uit de Over-Betuwe als uit het
zuiden van over de Waal. Op de puinhopen van Ochten stond een bordje
"Dit was Ochten".

De wederopbouw is onder leiding van de toenmalige burgemeester
Houtkoper energiek aangepakt.
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Ochten 1910

sr-
Ochten i Buïtenpoïdef
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Ochten 1990
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DORPSBEBOUWING VOOR DE TWEEDE WERELDOORLOG 1940

GEMEENTE ECHTELD DORPSKERN OCHTEN

- ^ = _ i *~ -. '—.— - a d ^

STRATENPATROON VOOR DE TWEEDE WERELDOORLOG
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Echteld

De structuur van Echteld bestond in 1850 uit de Voorstraat en de
Wijenburgsestraat met het kasteel de Wijenburg.
In de periode 1850-1940 is lintvormig gebouwd aan de Voorstraat, de
Achterstraat en Stationsstraat.

Echteld 1910 Echteld 1990

I
I
I
I
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IJzendoorn
In 1850 was de bebouwing van IJzendoorn geconcentreerd op en aan de
Waalbandijk en aan de Heuningstraat.
In de periode 1850-1940 vond lintvormige bebouwing plaats aan de
Mercuriusweg en de Industrieweg.

IJzendoorn 1910

Keizerstraat

Waulhamlijk

I
o

IJzendoorn 1990
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Verspreide bebouwing
In de komgebieden van de gemeente Echteld kwam nauwelijks bebouwing
voor. Verspreid op de stroomruggen en aan de Waalbandijk is
agrarische bebouwing opgericht.

4.4. Ontwikkelingen na 1940
De aanleg van Rijksweg 15 (± 1960) in oost-west richting, de aanleg
van de Prins Willem-Alexanderbrug over de Waal (± 1970) en het
graven van het Amsterdam-Rijnkanaal (1952) vormden de belangrijkste
infrastructurele werken na de oorlog.
De kernen in de gemeente Echteld groeiden na de oorlog planmatig
waarbij Ochten in noordelijke richting, Echteld in westelijke
richting en IJzendoorn beperkt aan de oostzijde groeide.

4.5. Karakterisering geïnventariseerde bebouwing

Wonen
Verspreid over de gemeente Echteld staan diverse landhuizen. Bij het
landhuis aan de Grotebrugsegrintweg, gelegen aan de Linge en
daterend uit 1877, staat een opmerkelijke boerderij uit het eerste
kwart van de 20e eeuw. Landhuis en boerderij zijn omgracht.
Voorstraat 49 in Echteld heeft kenmerken van de Cottagestijl. Het
valt op door zijn baksteendecoraties.

In de kern van Echteld staat aan het begin van de Voorstraat een
groot pand uit ca. 1860 en aan de Achterstraat een voor het eerste
kwart van de 20e eeuw kenmerkend pand. Een vergelijkbaar huis staat
aan de Waalbandijk.
In Ochten staat een zeer klein landarbeiderswoninkje uit het laatste
kwart van de 19e eeuw aan de Waalbandijk, in de richting van
IJzendoorn. Meer naar het oosten aan de dijk zijn nog enkele kleine
huisjes te vinden. Aan de Liniestraat in het dorp staat een huis van
grijze kalkzandsteen.
Ochten dat tijdens de laatste oorlogswinter zwaar heeft geleden, is
in de periode 1946-1948 opgebouwd in de stijl van de Delftse School.

Werken
Echteld is nog steeds een overwegend agrarische gemeente. Wel zijn
vele boerderijen inmiddels aan hun oorspronkelijke functie onttrok-
ken. De boerderijen behoren tot het hallehuistype, dikwijls met
dwarsgeplaatst voorhuis, de zogenaamde T-boerderij. Op het erf zijn
verder nog bijschuren, soms in de vorm van een vloedschuur, en
schuurbergen te vinden. De boerderij aan de Waalbandijk nr. 4 is na
de oorlog herbouwd in een bouwstijl met Delftse-Schoolinvloeden.
Aan de Stationsweg liggen twee gespiegelde woningen met een iets
naar achteren geplaatste timmerwerkplaats ertussen. Het complex
dateert uit ca. 1920.
Zeer belangrijk was en is de steenf abricage. Op het terrein van
steenfabriek v/h Esteren en Janssen NV in IJzendoorn staat een
vlamoven waarvan het dak met rode pannen gedekt is.
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Infrastructuur
Het station, gelegen aan de Stationsweg, dateert uit ca. 1881 en
bezit elementen van de Chaletstijl. Het is niet meer als station in
gebruik. In de nabijheid ligt een blokpost (overwegwachterswoning)
met het nummer "25".
Een oude grenspaal die de grens van de vroegere gemeente IJzendoorn
aangaf, staat aan de Waalbandijk op de hoek met de Lappenafweg.
Voorheen zou hier een uitwateringssloot, de Meesloot, gelegen
hebben. De paal stond bij het uiteinde van de sloot.

Maatschappelijke voorzieningen
De pastorie aan de Dorpsstraat in IJzendoorn dateert uit het laatste
kwart van de 19e eeuw. De begraafplaats is gelegen op het terrein
van de kerk, onderaan de dijk. Ook de begraafplaats van Echteld is
op een terrein bij de kerk aldaar te vinden. De oude begraafplaats
van Ochten, aan de Liniestraat, heeft een mooi smeedijzeren toe-
gangshek met het opschrift "rustplaats".
Aan de Achterstraat in Echteld staat een schoolmeesterswoning naast
de van na de oorlog daterende school.



chteld. ••!>''
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Kaart 1
TYPOLOGIE UITBREIDINGEN GEMEENTE ECHTELD 1850-1940
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4.6. Typologie uitbreidingen gemeente Echteld 1850-1940

Toelichting bij kaart 1

Type aanduiding Type-omschrijving Bijzondere gebieden

- Lineaire ontwikkelingen
r—i r—I i—i - functie: gemengd of wonen
•—' I—' I—1 - niet-planmatige en plan-

matige 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 gehanteerd volgens de zgn. "MlP-handleiding".
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.

In de gemeente Echteld komen geen bijzondere gebieden voor.

Karakteristieke gebieden
Structuren van bouwkunst en stedebouw van vóór 1850 en na 1940 die
een bijzondere kwaliteit hebben worden aangeduid met de kwalifica-
tie "karakteristieke gebieden". Het betreft gebieden waarvan de
hoofdelementen dateren van voor 1850 of na 1940, die ook daarna
herkenbaar zijn gebleven.

De oude kern van Echteld kan als karakteristiek worden aangemerkt.
De van vóór 1850 daterende structuur bestaat uit lintvormige
bebouwing aan de iets hoger gelegen Voorstraat. Op het kruispunt
van de Ooisestraat ligt de kerk en in het verlengde van de Voor-
straat kronkelt de Wijenburgsestraat met het kasteel Wijenburg.
In Echteld is de structuur van een kasteelnederzetting nog gaaf in
stand gebleven.
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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)

II. Bijzondere historische betekenis, zoals:
1. structuur, bestemming of verschijningsvorm, verbonden met en

duidelijk 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 ontwikkeling van het stedebouwkundig denken;

3. betekenis vanwege de innovatieve waarde of pioniersfunctie
(type, motief, datering)

III. Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving, zoals:
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)
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GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN/BIBLIOTHEKEN/KAARTMATERIAAL EN LITERATUUR

Archieven en bibliotheken
* Rijksarchief in Gelderland
* Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit der Beleidsweten-

schappen
* Bibliotheken Provincie Gelderland
* Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Biblio-

theek
* Gemeente Echteld

Afbeeldingen

* Afbeelding 1

* Afbeelding la

* Afbeelding lb

* Afbeelding 2

* Afbeelding 3

* Afbeelding 4

* Kaart 1

Gemeente Echteld in 1867

Gemeente IJzendoorn in 1867

Gemeente Echteld in 1867

Geomorfologische kaart gemeente Echteld

Belangrijkste wegen gemeente Echteld
omstreeks 1910

Bevolkingsontwikkeling gemeente Echteld
1850-1940

Typologie uitbreidingen gemeente Echteld
1850-1940

Kaartmateriaal
* Bodemkaart 1/50.000, 1970
* Topografische kaart 1/25.000 en 1/50.000, diverse jaargangen
* Kaartenboek van Gelderland, 1843
* J. Kuijper, Gemeente-atlas van Gelderland 1868, Leeuwarden, 1970
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