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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 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 regiobeschrijvinq 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 qemeentebeschriivinq, 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.
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Met betrekking tot het gebruik van de MlP-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 Lichtenvoorde bevindt zich in het inventarisatiegebied
Oost-Gelderland en heeft een oppervlakte van 7.395 hectare. De
gemeente Lichtenvoorde bestaat uit de hoofdkern Lichtenvoorde, alsmede
de kernen Harreveld, Lievelde, Vragender en Zieuwent (zie afbeelding
1). Het grondgebied van de gemeente Lichtenvoorde komt grotendeels
overeen met de voormalige marken van Lievelde, Zieuwent, Vragender,
alsmede Stad en Kring Lichtenvoorde (zie afbeelding 2).

De Schaarsbeek vormt een deel van de oostgrens van de gemeente
Lichtenvoorde. Ook de Slinge vervulde in het oosten van de gemeente
de functie van grens voordat kanalisatiewerkzaamheden hieraan een eind
maakten. De gemeente Lichtenvoorde grenst aan de gemeenten Eibergen,
Groenlo, Winterswijk, Aalten, Wisch, Zelhem en Ruurlo.

De gemeente Lichtenvoorde is gedurende de periode 1850-1940 een
overwegend agrarische gemeente gebleven, waarbij de industrie zich
vooral op de verwerking van landbouwprodukten richtte. De leder-
warenindustrie, met name de schoenfabricage, neemt hierin de
voornaamste plaats in. Daarnaast is sprake geweest van een bescheiden
textielindustrie.
Op 1 januari 1990 telde de gemeente Lichtenvoorde 17.966 inwoners.
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Afbeelding 1
Gemeente Lichtenvoorde, 1866
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Afbeelding 2
Indeling in dorpsgebieden en gemeenten

Lievelde

Lichtenvoorde

Ziewent i S l a d e n K r i n3 Lichtenvoorde

Vragendër

VERKLARING

• — oude dorpsgrenzen (± 1790)

buurtschappengrenzen

gemeentegrenzen (juni 1985)
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2. BODEMGESTELDHEID EN GRONDGEBRUIK
Gedurende het Krijt is ten oosten van de lijn Lichtenvoorde-Aalten het
Oost-Nederlands Plateau ontstaan door tectonische krachten. Tijdens
het Tertiair is het plateau veelvuldig overstroomd* Daarbij zijn grove
en waterdoorlatende grindhoudende zanden afgezet, onder meer ten
noorden en ten zuiden van Vragender en rond Lievelde. Deze grindhou-
dende zanden zijn nauwelijks door dekzand bedekt. De landijsbedekking
(Saalien) heeft keileem gevormd op het plateau. De dekzandlaag dateert
uit het Weichselien. Vanaf het Weichselien hebben beken zich
ingesneden in het dekzandgebied. Op plateaugedeelten waar keileem in
de ondergrond voorkomt, heeft zich veenvorming voorgedaan, zoals in
het Vragender Veen (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3
Geomorfologische kaart gemeente Lichtenvoorde
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Het grondgebruik in de periode 1850-1940 heeft betrekking op het
grindhoudende (dekzand)gebied (op het Oost-Nederlands Plateau), het
lösshoudende dekzandgebied, het dekzandgebied met beekbezinking en het
dekzandgebied op keileem. De grindhoudende dekzandgebieden op het
Oost-Nederlands Plateau ten noorden en ten zuiden van Vragender en het
grindhoudende dekzandgebied in het westen van de gemeente zijn eind
19e eeuw/begin 20e eeuw ontgonnen als bouwland en grasland. De
lösshoudende dekzandgebieden (o.a. Vragender Es) die vanouds in
gebruik waren als bouwland werden na 1900 voor een deel omgezet in
grasland. Het dekzandgebied met beekbezinking en het dekzandgebied op
keileem zijn overwegend als grasland in gebruik genomen. Op de akkers
zijn vooral rogge en in mindere mate aardappelen geteeld. De teelt
van boekweit en vlas is na de eeuwwisseling sterk afgenomen. Haver is
na 1900 in toenemende mate geteeld. Heidevelden en hoogvenen
(Vragender Veen) zijn na 1900 ontgonnen en omgezet in grasland en
beboste percelen. Thans domineert grasland het bodemgebruik in de
gemeente Lichtenvoorde.

De afwatering is, mede gelet op het afnemend hoogteverschil van oost
naar west, in het algemeen op het westen gericht (zie afbeelding 4).
De grindhoudende (dek)zanden zijn over het algemeen waterdoorlatend,
de gebieden met keileem zijn dat in mindere mate. De belangrijkste
afwateringskanalen in de gemeente Lichtenvoorde, te weten de Nieuwe
Beek (Baakse Beek en de Veengoot, 1835) kennen een noordwestwaartse
afstroming, naar het Berkeldal. Door na-oorlogse kanalisatiewerkzaam-
heden zijn onder meer de Vragender Beek en de Nieuwe Beek op de
eveneens gekanaliseerde Baakse Beek aangesloten. Zowel in de
overwegend droge als op de wat nattere terreingedeelten in de gemeente
Lichtenvoorde, die in de loop van de 19e, begin 20e eeuw zijn
ontgonnen (o.a. ten noorden en ten zuiden van Vragender, is een
systematisch (overwegend strookvormig) kavelpatroon ontstaan. Als
gevolg van de wisselende waterdoorlaatbaarheid van de bodem in het
noordwesten en een deel van het zuiden is het kavelpatroon in deze
gebieden onregelmatig blokvormig.

Lichtenvoorde is gelegen aan de voet van het Oost-Nederlands Plateau.
Zieuwent en Harreveld zijn ontstaan op hoger gelegen en later met
plaggen en mest opgehoogde gedeelten in het dekzandgebied. Lievelde
en Vragender zijn gelegen op die delen van het plateau, waar de
grindhoudende (dus waterdoorlatende) laag dieper ligt dan in de
omgeving het geval is, waardoor essen konden ontstaan. In alle
gevallen gaat het in Lichtenvoorde om nederzettingen die uit esvormige
complexen zijn ontstaan, m.u.v. Zieuwent dat is voortgekomen uit
verspreid gelegen kampontginningen. Daarbuiten ontwikkelden zich
kampontginningen. De opheffing van de marke(n) in 1831, in relatie tot
de opkomst van de intensieve veehouderij (varkens), de omschakeling
in het laatste kwart van de 19e eeuw van akkerbouw op melkveehouderij
en een betere waterhuishouding had tot gevolg dat veel oude kampen
werden opgesplitst. De gebieden die in de 19e, begin 20e eeuw werden
ontgonnen en daarna bewoond, worden gekenmerkt door een veelal
strookvormige verkaveling (natte en droge gebieden).
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Afbeelding 4
Hoogtekaart gemeente Lichtenvoorde
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3. INFRASTRUCTUUR
Reeds in de Late Middeleeuwen liggen Harreveld en Lichtenvoorde langs
de Hessenroute die van Doesburg over Hummelo, Zelhem via Aalten naar
Bocholt (Duitsland) liep. Van verharding van deze wegen is pas sprake
na 1850. Omstreeks 1860 werd de weg Aalten - Lichtenvoorde-Groenlo
verhard. Kort daarop werden ook de wegen van Lichtenvoorde naar
Varsseveld en Zieuwent verhard. De verharding van de wegen van
Zieuwent naar Ruurlo en Harreveld vond plaats in 1919, respectieve-
lijk 1935. In de jonge ontginningsgebieden, die gekenmerkt worden door
strookvormige verkavelingen worden de meeste rechte wegen aange-
troffen.

In 1878 is de spoorlijn Winterswijk-Zutphen opengesteld, met een
station te Lievelde. Tevens is tussen 1878 en 1883 een lokaal-
spoorlijn naar Groenlo in exploitatie genomen. Omstreeks 1922 is deze
spoorlijn opgebroken. De Gelderach-Westfaalsche Stoomtramweg
Maatschappij (G.W.S.M.) opende in 1908 tramdiensten vanuit Lichten-
voorde op Groenlo, Zeddam/Terborg en Harreveld. Twee jaar later opende
de G.W.S.M, een dienst op Aalten/Bocholt. De Groenlosche Tram opende
in 1915 een tramdienst tussen Groenlo en Lichtenvoorde. Deze dienst
werd in 1922 vervangen door een busdienst. De G.W.S.M, heeft
busdiensten geopend op de trajecten van Lichtenvoorde naar Groenlo
(1924), Aalten (1924), Terborg (1933) en Doetinchem (1937).

De Veengoot en de Baakse Beek hebben voor de gemeente Lichtenvoorde
slechts betekenis als afwateringskanalen en niet als waterweg. In de
Veengoot is na de oorlog een stuw aangelegd.

Vanaf 1912 heeft schoenfabriek Sterenborg electriciteit geleverd aan
de kom van Lichtenvoorde. In 1923 werd de gemeente Lichtenvoorde
aangesloten op het elektriciteitsnet van de P.G.E.M. Daarvoor werd
electriciteit betrokken van schoenenfabriek Sterenborg (sinds 1911)
en Hulshof (sinds 1913) Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Lichten-
voorde aangesloten op het waterleidingnet van de W.O.G. (N.V.
Waterleiding Oost-Gelderland).
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Afbeelding 5
Belangrijkste wegen gemeente Lichtenvoorde omstreeks 1940
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4. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

4.1. Algemeen
De oudste schriftelijke vermelding van Lichtenvoorde dateert uit de
10e eeuw. In 1188 werd al van het buurschap Vragender gesproken.
Lichtenvoorde, waar in de 13e eeuw een kasteel werd gebouwd, fungeerde
als centrale marktplaats voor de omliggende gehuchten. De neder-
zetting, die geen stadsrechten kreeg, werd in deze marktfunctie
versterkt door de ligging aan de Hessenroute. Vanaf de 18e eeuw is
de vlasteelt rond Zieuwent van belang geworden voor de handel en de
plaatselijke huisweverijen.

4.2. Functionele ontwikkelingen

Periode 1800-1850
De bevolking vond zijn bestaan grotendeels in de landbouw.
Hout, van berken en elzen werd verbrand tot houtskool en verkocht als
grondstof voor de ijzergieterijen elders. De schors van eiken werd aan
looierijen verkocht. In 1845 werden twee looierijen vermeld. Daarnaast
was sprake van linnenweverijen, vooral in de vorm van huisnijverheid.

Periode 1850-1900
Omstreeks 1850 was in de gemeente Lichtenvoorde sprake van vele kleine
landbouwbedrijven met een sterk versnipperd grondbezit. Op deze
bedrijven heerste verborgen werkloosheid. Velen verdienden bij in de
huisnijverheid. Het grote aantal arbeidskrachten, een potentiële
vestigingsfactor voor de industrie, alsmede de ervaring van de
agrarische bevolking met nijverheid, droegen ertoe bij dat reeds ver
voor de eeuwwisseling het ambachtsbedrij f moest plaatsmaken voor de
(agrarische) industrie. Rond 1850 waren er zo'n 100 schoenmakerijen
in de gemeente Lichtenvoorde. In 1876 werkten in 70 schoenmakerijen
en 5 leerlooierijen ruim 300 personen. Uit de schoenmakerijen
ontwikkelden zich in het laatste kwart van de 19e eeuw de schoenen-
industrie (o.a. Sterenborg). Het klompenmakersbedrij f telde in 1876
32 vestigingen, waarin tezamen zo'n 70 personen werkten. De fabrieks-
matige klompenproduktie kwam echter pas na de eeuwwisseling tot stand.
Ook de huisweverij was in de gemeente Lichtenvoorde vertegenwoordigd.
Het ging om ca. 40 huiswevers, een houtweverij (1854-1866), en een
linnenweverij (1860). Onder invloed van de ontwikkelingen in de nabij
gelegen textielgebieden (Winterswijk, Eibergen, Neede, Twente), die
een betere concurrentiepositie innamen, nam het belang van de weverij
in de gemeente Lichtenvoorde af. Tot de kleinere fabrieken behoorden
een vleeswarenfabriek (Hulshof), borstelmakerijen, tabakskerverijen
en een steenfabriek (1893). Vanwege de aanwezigheid van markten bezat
Lichtenvoorde een verzorgingsfunctie voor de omliggende neder-
zettingen.

Periode 1900-1940
De bevolkingsgroei die de gemeente Lichtenvoorde tussen 1850 en 1940
onderging, vond voornamelijk plaats na 1915 (zie afbeelding 6).
Lichtenvoorde is één van de drie gemeenten in Oost-Gelderland die
konden bogen op een vestigingsoverschot in de periode 1850-1940. Het
vestigingsoverschot is op z'n grootst geweest tussen 1911 en 1920,
toen zo'n 600 personen zich in de gemeente vestigden.
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Het is de periode waarin ontginningen plaatsvonden in Lievelde en
Harreveld, en waarin de schoen- en leerindustrie zijn vooroorlogse
piek bereikte. Eén van de drie grotere schoenfabrieken die de gemeente
telt wordt in 1918 opgesplitst in een zooileerfabriek en een
overleerfabriek/schoenfabriek, en later nog eens in een zadelfabriek.
In 1919 brandde de pas gebouwde overleerfabriek af, waarna in 1920
opnieuw een nieuwe fabriek (beton) gebouwd werd. Na 1920 nam de
werkgelegenheid in de schoen- en klompenfabricage af. De industriële
ontwikkeling bleef gericht op de lokale markt: zuivel, hout, schoenen,
zadels, klompen, cement, tassen, tricot en textiel. Vanaf 1925 werden
door de Heidemij in vooral Lievelde en Harreveld ontginningen
uitgevoerd.

Afbeelding 6
Bevolkingsontwikkeling gemeente Lichtenvoorde 1850-1940
(indexcijfers, waarbij 1850, 3.657 inwoners = 100)
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4.3. Stedebouwkundiqe structuur

Lichtenvoorde
De kern Lichtenvoorde ontstond bij een oversteek in het drassige
gebied van de Baakse Beek. De strategisch gunstige situatie was in de
tweede helft van de 12e eeuw aanleiding tot de bouw van een kasteel
en kerk van waaruit de plaats groeide.

De groei werd mede bevorderd door de ligging aan handelswegen,
rond 1850 bestond de kern uit een aantal smalle en bochtige straten
met in het midden de Markt.
In de periode 1850-1940 werd de structuur bestaande uit de Markt,
Renteniersstraat, Molendijk,Dijkstraat, Rapenburgsestraat, Patronaat-
straat, Esstraat en Varsseveldseweg dichter bebouwd waarbij de Markt,
Rapenburgsestraat en Korte Rapenburgsestraat een steeds belangrijkere
winkelfunctie kregen.
Tevens werden de toeleidende wegen naar de kern lineair bebouwd, met
woonhuizen en fabrieken. Langs de Zieuwentseweg werd een zuivelfabriek
gebouwd. Langs de Raadhuisstraat herenhuizen en villa's. De Varsse-
veldseweg, Aaltenseweg, Vragenderweg en Lievelderweg kregen gemengde
bebouwing van middenstandswoningen, arbeiderswoningen en villa's.
Langs de Lievelderweg werd een lederfabriek gebouwd. De leerindustrie
die in Lichtenvoorde in de genoemde periode domineerde, had fabrieks-
vestigingen tot gevolg aan de H.A. Hulshofstraat.
Arbeiders- en middenstandswoningen werden gebouwd aan de Nieuwemaat,
Schatbergstraat en Nijverheidsweg.
Aan de Broekboomstraat werd een klooster opgericht en middenstands-
woningen werden langs deze straat gebouwd.

LICHTENVOORDE
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Harreveld
Een kern met lintbebouwing langs de Kerkstraat. Aan de westzijde van
deze straat ligt het complex van het internaat Harreveld. Harreveld
is ontstaan rond het gelijknamige adellijke hui3.

Lievelde
Nabij het station is een villa en hotel gebouwd. Verder ontstonden
langs de Lievelderweg lintvormige bebouwing bestaande uit boerderijen
en een rijtje arbeiderswoningen.

Vragender
Langs de Winterswijkseweg werden boerderijen, horecavoorzieningen en
een meelfabriek gebouwd.

Zieuwent
Een lintvormig dorp met verspreide gemengde bebouwing langs de
Dorpsstraat.

Verspreide bebouwing
Het buitengebied van de gemeente Lichtenvoorde wordt gevormd door een
afwisseling van kampenlandschappen en natte ontginningen. In het
oostelijk kampenlandschap ligt de kern Vragender met daar omheen
verspreide boerderijbebouwing. Ten zuiden van de kern Vragender is de
open Vragender es gelegen.
Noordelijk komt eveneens een kampenlandschap voor met verspreide
bebouwing. Hierin ligt de kern Lievelde, met ten noorden daarvan de
Lievelder es. Aan de rand van deze es is de museumboerderij Erve Kots
gelegen.
Het westelijk deel van de gemeente bestaat uit een vrij groot
kampengebied met daarin Zieuwent en Harreveld.
De wigvormige gebieden tussen deze kampenlandschappen bestaan uit
natte heide, broek- en veenontginningen. Langs rechte wegen liggen
hier verspreid de boerderijen.

4.4. Ontwikkelingen na 1940
De leerindustrie bleef na de Twe.ede Wereldoorlog voortbestaan
(Hulshof). Anno 1990 zijn er nog twee kleine schoenfabrieken.
Na 1940 werd de kern Lichtenvoorde tussen de toeleidende wegen
planmatig concentrisch opgevuld, waarbij het gebied tussen de
Lievelderweg en de Vragenderweg als industrieterrein werd bestemd.
Twee rondwegen, de Europaweg aan de noordzijde en de Hameland aan de
oostzijde ontlasten de verkeersdruk in de kern.
De overige kernen in de gemeente kregen in de periode na 1940 een
beperkte planmatige uitbreiding.
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Lichtenvoorde omstreeks 1977
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4.5. Karakterisering geïnventariseerde bebouwing

Wonen
De gemeente Lichtenvoorde heeft een sterk agrarisch karakter. Naast
de vele boerderijen zijn er, voornamelijk in de kern van Lichten-
voorde, enkele straten met villabebouwing, zoals de Raadhuisstraat en
de Varsseveldseweg. Naast villa's uit de periode rond 1930 staat er
een villa in Chaletstijl uit het begin van deze eeuw aan de Rentenier-
straat. Aan de Dijkstraat staat een villa in roze kalkzandsteen.
Opvallend is het huis met de hoge uitgemetselde schoorsteen met
halfrond ornament aan de zijgevel op de hoek van de Dijkstraat en de
Nieuwe Maat.
Dubbele woonhuizen, variërend in grootte en in ouderdom, staan op
diverse plaatsen in de kern Lichtenvoorde.
De kernen Zieuwent, Harreveld, Lievelde en Vragender hebben zich vanaf
begin 20e eeuw ontwikkeld. De geïnventariseerde woonhuizen bestaan
hier voornamelijk uit schoolmeesterswoningen en pastorieën. In
Vragender staan daarnaast nog enkele eenvoudige woonhuizen, die -
evenals een aantal van de hier aanwezige boerderijen - door het
gebruik van tandlijsten en andere baksteendecoraties te dateren zijn
rond de eeuwwisseling. In Lievelde staat een villa naast het spoor.

Werken
De boerderijen in de gemeente Lichtenvoorde behoren tot het hallehuis-
'type, soms in de vorm van T-boerderijen, en overwegend met langsdeel.
Opvallend is dat naast het type met wolfdak ook het type met zadeldak
of aan de achterzijde afgewolfd zadeldak veel voorkomt. De voorste
topgevel is dan vaak van hout, soms nog in de traditionele ossebloed-
kleur. Het zgn. onderschoer is bij diverse boerderijen aan te treffen.
Vele T-boerderijen kennen een middenrisaliet. Banden en siermetselwerk
van meestal gele verblendsteen komen veel voor. Het gebruik van een
afwijkende baksteensoort bestaande uit verschillende tinten doet de
Lichtenvoordense agrarische bebouwing opvallen.
In Zieuwent staat een schuur met steil schilddak, een in een
uitsparing in het dak teruggeplaatste deur en een vlechtwerkwand.
In het centrum van Lichtenvoorde liggen winkelpanden uit de tweede
helft van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Aan de markt staat
een winkelpand met Jugendstil-elementen, waarvan helaas de begane

:. grond totaal gewijzigd is.
Uit de periode 1850-1940 zijn twee molens aanwezig. De Vragender
stellingmolen is in 1958 vanuit Groningen naar hier verplaatst en
dateert eigenlijk uit 1869. In de kern van Lichtenvoorde staat een
molenromp, gedeeltelijk aan het oog onttrokken door grote silo's.
De vier geïnventariseerde bedrijfsgebouwen of -complexen liggen alle
in de kern Lichtenvoorde. Het grootste complex bevindt zich aan de
Aaltenseweg. Het betreft de leer- en tassenfabriek van Hulshof.

Infrastructuur
Vermeldenswaard is de wachtpost nr.50 aan de Parallelweg, langs de
spoorlijn Zutphen-Winterswijk gelegen, de enige die nog over is in de
gemeente.
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Maatschappelijke voorzieningen
Lichtenvoorde en Zieuwent zijn in het bezit van R.K. kerken met
naastgelegen pastorie. Beide kerken hebben netgewelven. In Zieuwent
ligt het kerkhof tegenover de kerk. Vragender heeft een nieuwe kerk,
maar nog wel een oudere pastorie en begraafplaats. In Harreveld
tenslotte zijn een R.K. kerk en pastorie aanwezig. De kerk ligt in het
verlengde van de oprijlaan naar het grote voormalige kloostercomplex
annex internaat, dat te vinden is op het omgrachte terrein van het
vroegere Huis Dordt. Dit complex, voor het grootste deel daterend uit
het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw, is bijna volledig
uitgebrand. Harreveld wordt gecompleteerd door een school met
meesterswoning. In Lichtenvoorde staan een school met naastgelegen
meesterswoning aan de Varsseveldseweg. De meesterswoning aan de
Rentenierstraat bevindt zich onder een dak met de voormalige, nu
verbouwde, school. Daarnaast is er het huidige sociaal-culturele
centrum Den Diek, een groot, L-vormig gebouw met tuitgevels en de
muziekschool aan de Patronaatsstraat, een gebouw van rond 1930.
In Zieuwent staat een houten muziekkapel op een eilandje in een
vijverpartij.
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4.6. Typologie uitbreidingen gemeente Lichtenvoorde 1850-1940

Toelichting bij kaart 1

Type aanduiding Type-omschrijving Bijzondere gebieden

Andere aanduidingen

- Lineaire ontwikkelingen

- functie: gemengd of wonen
- 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 (zie blad 20) gehanteerd volgens de zgn. "MIP-
handleiding". Hierbij zijn grótere samenhangende (stede-)bouwkundige
structuren bekeken. Bij de bouwkundige inventarisaties zijn samen-
hangende bouwkundige complexen aangegeven.
Dat in de gemeente geen of weinig bijzondere gebieden voorkomen, zegt
niets over de schoonheid of opbouw van de gemeente.

Bijzondere gebieden uit de periode 1850-1940 komen in de gemeente
Lichtenvoorde niet voor.
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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 histo-
rische 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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