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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 reqiobeschri-jvinq 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 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 Oldebroek bevindt zich in het inventarisatiegebied Veluwe
en heeft een oppervlakte van 9.878 hectare. De gemeente Oldebroek
bestaat uit de hoofdkernen Oldebroek en Wezep, alsmede de kernen
Hattemerbroek, 't Loo, Kampernieuwstad/Noordeinde en Oosterwolde (zie
afbeelding 1).
In 1974 heeft een grenswijziging met de gemeente Elburg
plaatsgevonden, waarbij de grens nabij Oostendorp is rechtgetrokken.
Tevens is een groot deel van de polder Oosterwolde aan de gemeente
Oldebroek toegevoegd.
In 197 5 vond een grenswijziging met de gemeente Hattem plaats, waarbij
een deel van de polder Hattem werd afgestaan (zie afbeelding 2). De
gemeente Oldebroek bestaat uit het grondgebied van het voormalige
Oosterwolde, Oldebroek, Mullegem, Hierderwezep, Hattemerwezep, Voskuil
en Hattemerbroek en delen van de Rekenkamervelden Noord-Veluwe (zie
afbeelding 3).

De grenzen van het noordelijk poldergebied vallen grotendeels samen
met afwateringskanalen, waaronder de Stouwe, de Koppelsloot, Gelderse
Gracht en de Wijkwetering. In het noordwesten van de gemeente
Oldebroek ligt het Drontertneer. De gemeente Oldebroek grenst aan de
gemeenten Elburg, Epe, Heerde, Hattem, de in de provincie Overijssel
gelegen gemeenten IJsselmuiden en Kampen, alsmede aan de - in de
provincie Flevoland gelegen gemeente Dronten.

De gemeente Oldebroek is in de periode 1850-1940 een vooral agrarische
gemeente gebleven met een zeer beperkte industrialisatie. Velen vonden
hun bestaan in de landbouw, militaire instellingen, het forensisme op
Zwolle en de bouwnijverheid.
Op 1 januari 1990 telde de gemeente Oldebroek 21.488 inwoners.
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Afbeelding 1

Gemeente Oldebroek in 1867
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Afbeelding la
Gemeente Doornspijk in 1867

PJtOVETClE GELDEBXAÏD. GEMEENTE BOOMSl'DK.
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Afbeelding 2
Grenswijzigingen gemeente Oldebroek 1974-1975
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Afbeelding 3
Indeling in dorpsgebieden

Oldebroek
Oldebroek
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2. BODEMGESTELDHEID EN GRONDGEBRUIK
Gedurende de Saale-ijstijd zijn brede landijslobben in zuidelijke
richting doorgedrongen. Daarbij zijn stuwwallen gevormd, waarvan de
Woldberg deel uitmaakt (zie afbeelding 4) . Aan de voet van de Woldberg
ligt een smeltwaterdal, dat deels opgevuld werd met zand en grind,
deels ook met dekzand. Gedurende de Weichsel-ijstijd zijn dikke
dekzandpakketten op en langs de stuwwallen afgezet, alsmede in het
smeltwaterdal en de ten noorden daarvan gelegen strandvlakte. Op de
dekzandgordel langs de Woldberg, alsook op de dekzandruggen die in
het Holoceen waren omgeven door het lager gelegen verveende
kustgebied, werden onder invloed van ontginningen oude bouwlandgronden
aangelegd. In de eeuwen die op de Karolingische Tijd volgden drong de
zee steeds verder in zuidelijke richting op. In 1170 brak de zee door
de smalle doorgang bij Friesland en werd de Zuiderzee gevormd. Na 1170
drong de Zuiderzee steeds verder in zuidelijke richting op. Het
inmiddels aan de randen gevormde veen werd voor een deel weggeslagen
of bedekt met klei. Gaandeweg werd de strook tussen kustlijn en
dekzandgordel ingepolderd. Als gevolg van inpoldering is de Polder
Oosterwolde vanaf de 12e eeuw tot stand gekomen. De eerste bedijking
dateert uit de 14e eeuw. Van vrij recente datum zijn tevens de
stuifzandgronden, welke ontstaan zijn na overexploitatie en
onttrekking van grondwater.
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Afbeelding 4

Geomorfologische kaart gemeente Oldebroek
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Het grondgebruik in de periode 1850-1940 heeft betrekking op de
voormalige zeekust, dekzandgebieden, stuifzandgronden, het
smeltwaterdal en de stuwwal. De stuwwal, smeltwaterdal en stuifzanden
zijn deels bebost en deels heideveld. Vanaf de tweede helft van de
19e eeuw heeft verdergaande bebossing plaatsgevonden, overwegend op
de grens tussen essen en woeste grond. Dit hing deels samen met het
tegengaan van verstuivingen. De Woldberg is grotendeels in gebruik als
militair oefenterrein. Het dekzandgebied werd grotendeels benut voor
de teelt van rogge, in toenemende mate van aardappelen en haver, en
in afnemende mate van boekweit. Inmiddels zijn de toentertijd vrijwel
aaneengesloten essen en kampen omgezet in grasland. Vrijwel de gehele
zone ten noorden van het dekzandgebied, alsook de lager gelegen
gedeelten in de dekzandgordel zijn benut als grasland.

Tussen de stuwwal in het zuiden en de polder Oosterwolde bestaat een
hoogteverschil van ca. 40 meter. De zuidflank van de dekzandgordel
ligt echter al op een hoogte van zo'n 10 meter boven N.A.P., zodat het
hoogteverschil naar het Drontermeer slechts enkele meters bedraagt.
Om het naar het noordwesten afstromende water te kanaliseren zijn
talloze kavelsloten gegraven, uitmondend op weteringen als de
Eekterbeek, de Heigraaf, de Geldersche Gracht, Wijkwetering,
Tochtsloot, Dwarswetering, Noordermerk Kanaal en de Oosterwol'dsche
Molenvliet. Als gevolg van de strookvormige afwateringssloten is een
slagenlandschap ontstaan.

De nederzettingen in de polders kennen een vooral lineaire structuur,
grotendeels in samenhang met dijken en wegen. Op de dekzandruggen in
de polders zijn onder meer Oosterwolde en Eekt ontstaan. De vroegste
occupatie heeft hier plaatsgevonden op de overgang van rug naar
polder. Oldebroek en Hattemerbroek zijn ontstaan op uitlopers van de
dekzandgordel in de polder. De dekzandgordel tussen Bovenveen en Wezep
ligt enkele meters hoger dan de polder. De nederzettingen zijn hier
ontstaan op de overgang van dekzandgordel naar de polder. Hierbij
werden ook delen van de stuwwalhelling geoccupeerd, waardoor niet
zozeer sprake is van een lineaire nederzettingsstructuur, gelieerd aan
strokenverkaveling. Rondom de spoorlijn is de dekzandgordel blokvormig
verkaveld. Ten zuiden daarvan is sprake van onregelmatige verkaveling.
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3. INFRASTRUCTUUR
Reeds in de Late Middeleeuwen lag Wezep aan de handelsroute tussen
Harderwijk/Elburg en Zwolle. Deze weg lag op de dekzandgordel.
Omstreeks 1825 is aan dé noordkant van de dekzandgordel de
Zuiderzeestraatweg aangelegd, onder meer via Oldebroek, Wezep en
Hattemerbroek. Omstreeks 1850 werd de weg van Heerde, via Wezep naar
Kampen verhard. Met uitzondering van de zone ten zuiden van de
dekzandgordel is het wegenpatroon in de gemeente oldebroek uitermate
rechtlijnig opgezet. De voornaamste wegen lopen evenwijdig aan de
dekzandgordel, aan de diverse weteringen of loodrecht daarop.

Diverse dijken en weteringen zijn tussen de 12e en 14e eeuw aangelegd,
zoals de Gelderse Gracht, de Grote Woldweg en de Winterdijk. De polder
Oosterwolde werd in merkten verdeeld, met zogenaamde stouwen als
waterkering.
Voor de afwatering werden sluizen en gemalen gebruikt, zoals de
Bolsmerksluis (1890 stoomgemaal). De oudste dijken dateren uit de 14e
eeuw. Omstreeks 1825 werd ten noorden van Kampernieuwstad de
Dronter/Gelderse Sluis in gebruik genomen (192 5 stoomgemaal) ten
behoeve van de Dronther Overlaat.

In 1863 werd de spoorlijn Amersfoort-Hattem in gebruik genomen (in
1865 doorgetrokken tot Zwolle) met stations te Oldebroek, Wezep en
Hattemerbroek. Omstreeks 1889 werd de spoorlijn Dieren/Apeldoorn-
Hattem hierop aangesloten. In 1938 werd het station Hattemerbroek
opgeheven. De Zuiderzeetramweg (Nunspeet-Hattem, 1908) reed via
Oldebroek en Wezep. In 1931, kort na de opening van de nieuwe
verkeersbrug bij Zwolle, werd de tramdienst opgeheven ten gunste van
de bussen van de Algemene Transport Onderneming.

Kort na de Eerste Wereldoorlog werd te Oldebroek een electrische
centrale in gebruik genomen, welke omstreeks 1924 door de P.G.E.M,
werd overgenomen.
Een heel vroege drinkwaterleiding ten behoeve van Kampen (met
reservoirs aan de westzijde van de Woldberg) met afleidingen in
Oldebroek werd in gebruik genomen.
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Afbeelding 5
Gemeente Oldebroek, belangrijkste wegen omstreeks 1930
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4. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

4.1 Algemeenv

Tot de oudste geoccupeerde gedeelten in de Zuiderzeestrook behoren de
gradiënten van stuwwal naar dekzandgordel en de dekzandruggen langs
de kust. In de Middeleeuwen drong de Zuiderzee steeds verder in
zuidelijk richting op. Niet alleen de nederzettingen op de
dekzandruggen in het veen, ook de Zuiderzeesteden Harderwijk, Elburg,
Kampen en in feite ook Zwolle werden bedreigd. Op de dekzandgordel
vond een zekere verschuiving van de bewoningsconcentraties plaats in
de richting van de polder. Zandverstuivingen bedreigden de essen en
kampen op de dekzandgordel vanaf het zuiden. De Gelderse Rekenkamer
nam vanaf zijn oprichting in de 16e eeuw het grootste deel van de
woeste grond ten zuiden van de dekzandgordel in beheer.

4.2. Functionele ontwikkelingen

Periode 1800-1850
In het begin van de 19e eeuw werd een begin gemaakt met de verdeling
van gemenegronden. Tevens werden de domeingronden verkocht (184?). In
1863 was ca. 2.500 hectare verkocht. Landbouw vormde het voornaamste
middel van bestaan.

Periode 1850-1900
Vanaf 1850 vond bebossing van het gedeelte rond de later - in
1863/1865 - aangelegde spoorlijn plaats. Dit in verband met de verkoop
van (mijn-)hout en het tegengaan van verstuivingen. Tevens vonden
enige ontginningen plaats. De beroepsbevolking bleef overwegend op de
landbouw georiënteerd. Er werkten enige tientallen personen op de
steenfabriek en de papierfabriek, beide thans gelegen op grondgebied
van de gemeente Hattem. Tussen 1840 en 1870 werkten zo'n 60 personen
op de calicotweverij te Oldebroek. Enkele verdienden bij in de
klompenmakerij .

Periode 1900-1940
Tussen 1850 en 1940 groeide het inwonertal in de gemeente Oldebroek
met zo'n 6.000 personen naar ca. 10.000 personen in 1940. De groei
wordt sterker vanaf 1900 (zie afbeelding 6). Oldebroek is echter een
expulsiegemeente, gezien het vertrekoverschot van ca. 27% ten opzichte
van de natuurlijke bevolkingsgroei. De uitbreiding van de eigen
bestaansmogelijkheden bleef beperkt. Er was sprake van een zuivel-
fabriek, een brikettenfabriek te Wezep en een pluimveevoederfabriek.
In aantallen werknemers is de industriële sector in de gemeente
Oldebroek van geringe betekenis. Velen werkten in de agrarische
sector. Van toenemende betekenis werden echter de militaire
instellingen (Wezep 1938), het forensisme op Zwolle en de
bouwnijverheid.
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Oldebroek
Rond 1850 bestond de bebouwing van Oldebroek uit een concentratie van
lintbebouwing langs de Zuiderzeestraatweg. De bebouwing bestond
voornamelijk uit boerderijen. Meer verspreid lagen aan de slingerende
Bovenstraatweg en Mheneweg eveneens boerderijen. In de periode 1850-
1940 vond een beperkte uitbreiding plaats, waarbij de
Zuiderzeestraatweg een verdichting van bebouwing kreeg, met villa's
en gemengde woningbouw. Nabij de kerk is de bebouwing voornamer en
hoger.

I
I
I
I
I
I

Oldebroek en Oosterwolde omstreeks 1990
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Oosterwolde

Rond 1850 bestond de bebouwing van Oosterwolde uit lintvormige
boerderijbouw langs de Zandweg en Zwarteweg. In de periode 1850-1940
werden voornamelijk boerderijen gebouwd langs de Oostendorperstraatweg
(Zandweg) en Zwarteweg. Aan de Duinkerkerweg werd omstreeks 1930 een
rijtje middenstandswoningen gebouwd.

Kampernieuwstad / Koordeinde
In de periode 1850-1940 vond aan de Zomerdijk beperkte bebouwing
plaats. De Gelderse Sluis met sluiswachterswoning vormen in de
noordelijkste punt van Gelderland de waterstaatkundige bouwwerken uit
genoemde periode. De Gelderse Sluis dient nog altijd voor de
ontwatering van de polder Oosterwolde.

Kampernieuwstad/Noordeinde omstreeks 1990

't Loo

Aan de Harm Aartweg en Bovenheigraaf werden in de periode 1850-1940
verspreid boerderijen gebouwd.

't Loo omstreeks 1990
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Wezep

De structuur van Wezep bestond in 1850 uit een concentratie van
boerderijbebouwing rond het punt waar nu de stationsweg aansluit op
de Zuiderzeestraatweg.

In de periode 1850-1940 werd de Stationsweg aangelegd en bebouwd en
vond verdichting plaats langs de Zuiderzeestraatweg. De bebouwing
bestond uit boerderijen, middenstandswoningen en enkele villa's.

Wezep omstreeks 1990
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Hattemerbroek
Deze kern kent eveneens een verdichting van de lintvormige bebouwing
langs de Zuiderzeestraatweg.

Verspreide bebouwing
In het open en grootschalige noordelijk poldergebied kwam en komt zeer
weinig bebouwing voor. De aanwezige boerderijen staan veelal op pollen
(terpen). In de overgangszone van de stuwwal met de polder, waar de
kernen liggen, komt verspreid in het slagenlandschap boerderij-
bebouwing voor. In deze zone zijn ook de landgoederen Zwaluwenberg,
Oldhorst en IJsselvliedt gelegen.
De totale opbouw van het gebied van zuid naar noord bestaande uit de
stuwwal, het veenontginningenlandschap en het polderlandschap is nog
goed herkenbaar.

4.4. Ontwikkelingen na 1940
Alle kernen binnen de gemeente Oldebroek kregen een beperkte
planmatige uitbreiding. De kern Wezep heeft in de na-oorlogse periode
de sterkste groei doorgemaakt. De woningbouwlocaties van Wezep zijn
voornamelijk gesitueerd tussen Rijksweg A28 en de spoorlijn.
De aanleg van de Rijksweg A28 zorgde voor een nieuwe noord-zuid
verbinding waardoor de Zuiderzeestraatweg als doorgaande weg aan
betekenis inboette en meer als interne ontsluitingsweg is gaan
functioneren.

4.5. Karakterisering geïnventariseerde bebouwing

Wonen
In de gemeente Oldebroek treffen we enkele karakteristieke bebouwing
in de categorie wonen aan. In Wezep aan de IJsselvliedtlaan ligt het
19e-eeuwse gepleisterde en witgeschilderde landhuis IJsselvliedt,
waarin nu een vakantiehuis van het Rode Kruis is gevestigd. Tot het
complex behoren ook een koetshuis, een tuinmanswoning uit 1845 met
neo-gotische elementen, een duiventil aan de overzijde van de weg in
het weiland en een begraafplaatsje met een grafhuisje.
In het centrum van Oldebroek aan de Zuiderzeestraatweg liggen enkele
grotere woonhuizen ten behoeve van de dorpsnotabelen, zoals de dokter
(o.a. Beuken-Oord). Slechts twee villa's van rond de eeuwwisseling
komen we tegen: een aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek en de villa
Liquenda aan de Zuiderzeestraatweg in Wezep.

Een voorbeeld van sociale woningbouw omstreeks 1925-1930 vinden we in
de Goudenregenstraat in Wezep in drie in opzet identieke woningen.
Woningen opgetrokken in kalkzandsteen komen weinig voor: er staan er
enkele aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek en een in 't Loo.
Vrijstaande woonhuizen uit de jaren 1920-1930 treffen we in beperkte
mate aan in Oldebroek, Wezep en Oosterwolde. Een typerend woonhuis uit
de dertiger jaren is Den Hamborgh aan de Zuiderzeestraatweg in Wezep.

Werken
De karakteristieke bebouwing van de gemeente Oldebroek in de categorie
werken bestaat voornamelijk uit boerderijen, behorend tot het
hallehuistype met langsdeel. Ze zijn bescheiden van afmeting. Als
afgeleide vorm komt de T-boerderij voor, vooral in Oosterwolde en
Oldebroek. Een enkele krukhuisboerderij komen we ook tegen in
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Oldebroek. Een enkele krukhuisboerderij komen we ook tegen in
Oosterwolde en Oldebroek. Veel boerderijen liggen aan de Zuiderzee-
straatweg in Oldebroek en Wezep. Een aantal is op een terp gelegen.
Het merendeel heeft met riet gedekte wolfdaken. Ook de bijbehorende
schuren, stallen en kapbergen zijn soms van belang, bijvoorbeeld'
Winterdijk 20 in Oosterwolde. Enkele landarbeiderswoningen treffen we
aan in Oldebroek, Wezep en Oosterwolde.
In het centrum van Oldebroek, aan de Zuiderzeestraatweg, vinden we nog
een voormalige meelmaalderij, opgericht als een coop. fabriek
omstreeks 1925. Nu is er een dierenkliniek in gevestigd.

Infrastructuur
In de categorie infrastructuur treffen we in Noordeinde de Gelderse
Sluis aan.

Maatschappelijke voorzieningen
In een aantal dorpskernen worden Ned. Herv. kerken aangetroffen met
pastorie, van veelal jonger datum.
In Noordeinde aan de Grote Woldweg vinden we een opmerkelijke
combinatie van een woonhuis met kerk, gebouwd in 1845. In Oosterwolde
aan de Grote Woldweg ligt een kerk, eveneens uit 1845, op een T-vormig
grondplan (van oorsprong en zaalkerkje). Er tegenover ligt de
bijbehorende pastorie uit 1922. In Wezep ligt op de hoek van de
Stationslaan de neo-romaanse dorpskerk, oorspronkelijk een zaalkerkje
uit 1862, met uitbreidingen in 1911 en 1938.
De bijbehorende pastorie is van veel jonger datum. De pastorie in het
centrum van Oldebroek dateert uit 1851 en behoort bij de als
rijksmonument geclassificeerde N.H. Kerk.
Aan de Zuiderzeestraatweg in het centrum van Oldebroek ligt het
voormalige gemeentehuis, daterend uit ca. 1900
In Wezep aan de Waterloopweg treffen we een niet meer in gebruik zijn
en nu als opslagplaats dienst doend schooltje aan uit ca. 1925.
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4.6. Typologie uitbreidingen gemeente Oldebroek 1850-1940

Toelichting bij kaart 1

Type aanduiding Type-omschrijving Bijzondere gebieden

- Lineaire ontwikkelingen
|—I I—| r—| r—j - 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 23) gehanteerd volgens de zgn. "MIP-
handleiding". Hierbij zijn grotere 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.
Gebieden gebouwd of aangelegd in de periode 1850-1940 die bijzonder
zijn, komen in de gemeente Oldebroek niet voor.

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 hoofd-
elementen dateren van voor 1850 of na 1940, die ook daarna herkenbaar
zijn 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/architectuur

historische 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 ën
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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