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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 reqiobeschrijvinq 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 qemeentebeschrinvinq, 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 Winterswijk bevindt zich in het inventarisatiegebied oost-
Gelderland en heeft een oppervlakte van 13.879 hectare. Winterswijk
is daarmee de grootste gemeente in dit inventarisatiegebied. De
gemeente Winterswijk bestaat uit de hoofdkern Winterswijk, alsmede
de kernen Kotten, Meddo, Miste en Woold (zie afbeelding 1). Het
grondgebied van de gemeente Winterswijk komt grotendeels overeen met
de voormalige marken van Meddo, Huppel/Henxel, Ratum, Corle, Miste,
Woold, Kotten en Dorpen/Dorpsbuurt Winterswijk (zie afbeelding 2).

Gedeelten van de westgrens van de gemeente Winterswijk vallen samen
met de Schaarsbeek en de Crisisbeek. De Walvaartgoot ligt in het
noordoosten van de gemeente en maakt deel uit van de rijksgrens met
Duitsland die Winterswijk vanuit het noorden, oosten en zuiden
omzoomt. De gemeente- Winterswijk grenst aan de gemeenten Eibergen,
Lichtenvoorde en Aalten, alsmede aan Duitsland.
De gemeente Winterswijk is tussen 1850 en 1940 uitgegroeid tot de
belangrijkste textielgemeente in de Achterhoek. Daarnaast is sprake
geweest van een bescheiden steen- en pannenfabricage. De agrarische
sector is gedurende de hele periode van groot belang gebleven voor de
werkgelegenheid.
Op 1 januari 1990 telde de gemeente Winterswijk 27.910 inwoners.
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Afbeelding 1
Gemeente Winterswijk omstreeks 1868

PROVINCIE GELDERLAND. GEMEENTE "W1NTBRSVTXK:.

SdiAil 1: 100 000
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Afbeelding 2
Indeling in dorpsgebieden en gemeenten

Mark Meddeho

^ Mark Huppel en Hengsel

VERKURING

— - — • oude dorpsgrenzen (± 1790)

buurtschappengrenzen

gemeentegrenzen (juni 1985)
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2. BODEMGESTELDHEID EN GRONDGEBRUIK
Winterswijk ligt op de westrand van het Bekken van Munster, een
laagvlakte die vele miljoenen jaren de grens tussen land en zee
vormde. De zout-, kalk-, kalkzandsteen- en steenkoollagen zijn hiervan
getuigen. Het gebied is rijk aan plooien en breuken, veroorzaakt door
tectonische krachten. Vanaf het Krijt is het Oost-Nederlands Plateau,
waarop Winterswijk ligt, omhooggestuwd. Oude lagen kwamen aan of nabij
het aardoppervlak als gevolg van erosie door rivieren en zeewater. Zo
is bijvoorbeeld gedurende het Lias zeeklei afgezet in riviergeulen en
beken. Tijdens het Tertiair werd de vorming van soms 70 meter diepe
geulen voortgezet. Het Vroeg-Pleistoceen kenmerkte zich hier door
erosie en sedimentatie van grindhoudende rivierzanden. Het grind is
gedurende de Saale-ijstijd verspreid en opgenomen in de keileemaf-
zettingen. Na het Saalien is het keileem door erosie uit de dalen
verdwenen. Tijdens de Weichsel-ijstijd heeft dekzandvorming plaatsge-
vonden, met name op de keileemhoudende ruggen. De natuurlijke beken
zijn daardoor verdrongen naar de zijkant van de dekzandruggen. Tevens
heeft hoogveen zich kunnen ontwikkelen in lager gelegen gebieden met
stagnerende waterafvoer. Zij vormen de voedingsbodem van beken. In het
Holoceen heeft beekafzetting plaatsgevonden (zie afbeelding 3).
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Afbeelding 3
Georaorfologische kaart gemeente Winterswijk

1 KM

oud bouwland op dekzandruggen

dalen met beek- en veenafzettingen

complex van dekzandruggen en
beekinsnijdingen
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Het bodemgebruik in de periode 1850-1940 heeft betrekking op het oude
bouwland op dekzandruggen, de dalen met beek- en veenafzettingen en
het complex van dekzandruggen en beekinsnijdingen. De dekzandruggen
en de oude bouwlandgronden waren vanouds als akkerland in gebruik- Dit
was ook het geval met het complex van dekzandruggen en beekinsnij-
dingen. Men heeft er vooral rogge, haver, aardappelen en het voor de
weverij zo belangrijke gewas vlas geteeld. Omstreeks 1850 nam grasland
een beperkte plaats in het bodemgebruik in. Dit hing samen met de
overwegend zandige ondergrond. De dalen waren rijk aan water, hetgeen
tot moeras- en veenvorming heeft geleid. Tussen 1850 en 1900 werd ca.
1.500 hectare ontgonnen, na opheffing van de marken. Een deel van deze
gronden bestond uit drogere heidevelden, zoals in het zuidoosten van
de gemeente Winterswijk, die na ontginning grotendeels (ca. 1.000
hectare) werden bebost. De lager gelegen gedeelten (waaronder de
moerassen) werden na te zijn ontwaterd als grasland in gebruik
genomen. Na de eeuwwisseling nam het graslandareaal verder toe na
verdergaande ontwatering van de moerassige gebieden en dalen in het
dekzandgebied. Kenmerkend voor deze ontginningen zijn de strookvormige
kavelpatronen. Een belangrijke deel van de oude bossen is na 1910
verdwenen ten gunste van grasland. Grootgrondbezit heeft tot in de 20e
eeuw een belangrijk stempel gedrukt op het bodemgebruik in de gemeente
Winterswijk in het stelsel van scholtegoederen. Tot omstreeks 1860 was
van erfdeling geen sprake, waardoor grote landbouwbedrijven bleven
voortbestaan en hun omvang wisten te vergroten door kleinere bedrijven
over te nemen. Invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1861 had tot
gevolg dat grote landbouwbedrijven na vererving werden opgesplitst in
kleinere bedrijven, de zogenaamde jonge scholtegoederen. Het zijn de
scholtegoederen geweest die in belangrijke make hebben bijgedragen aan
de instandhouding van het oude cultuurlandschap. De boscomplexen rond
Winterswijk zijn veelal aangeplant door de scholteboeren die hun
grondgebied, na opheffing van de marken, aanvankelijk nog sterk zagen
toenemen en veelal overgingen tot bebossing van het nieuw verworven
bezit ten behoeve van houtproduktie en jacht.
Klei uit keileemlagen werd gewonnen ten behoeve van de baksteen-
fabricage, zoals bij Miste, Henxel en Meddo. Vanaf 1934 vindt bij
Ratum winning van Muschelkalk plaats ten behoeve van kunstmest en
beton.

Als gevolg van het afnemende hoogteverschil kennen de beken een
overwegend westelijke afstroming (zie afbeelding 4). De grotere
waterlopen, met name de Boven-Slinge (voorheen Slingerbeek) en
Groenlose Slinge (voorheen Slinge) volgen oude erosiegeulen. De
Wehmerbeek vormt een oude verbinding tussen beide rivieren. De Boven-
Slinge voert meer water af dan de Groenlose Slinge. Het bekenstelsel
berust grotendeels op kunstmatige aanleg. Enkele belangrijke beken
zijn de Beurzerbeek, de Ratumse Beek, de Wehmerbeek, de Willinkbeek,
de Kleine Beek, de Siepersbeek en de Stuwbeek. De grondwaterstand
varieert op het complex van dekzandruggen en beekinsnijding, mede als
gevolg van keileemlagen in de ondergrond, heeft een onregelmatig,
overwegend blokvormig kavelpatroon tot gevolg gehad. Dit geldt ook
voor de oude bouwlanden op de dekzandruggen.
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Afbeelding 4
Hoogteligging en voornaamste beken gemeente Winterswijk

Skm

Bron: S.H. van den Brand e.a. 1981
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Op de vlakkere, doch niettemin hoger gelegen terreingedeelten met een
dekzandondergrond zijn essencomplexen aangelegd met kleine neder-
zettingen. Veelal bevond zich een waterloop in de onmiddellijke
nabijheid. Winterswijk ia ontstaan aan de rand van het Wehmerdal,
alwaar dit aansluit op het dal van de Boven-Slinge.
Het gehele gebied van Winterswijk wordt gevormd door escomplexen,
kampenlandschappen en heide-ontginningen. Escomplexen worden
aangetroffen rond Corle, Miste, Brinkheurne, Kotten, Ratum, Huppel,
Meddo en Henxel.
Het overgrote deel van het grondgebied van Winterswijk bestaat uit
kampenlandschap. Het kampenlandschap bestaat uit afwisselend bouwland
en grasland met singels e.d. omheind. Het bouwland komt meestal voor
op kleine, bolliggende esjes. het kampenlandschap varieert van een
fijn- tot een grootmazig patroon. Het gebied rond Meddo en Huppel
biedt zowel een fija=-. als een grootmazig patroon. Het gebied Henxel-
ratum bestaat uit een gesloten kampenlandschap. Langs de dalen van de
Willinkbeek en de Ratumse Beek bevinden zich bouwlanden op kleine,
bolliggende esjes.

Ook in het westen bevindt zich ~en tamelijk grootmazig kampengebied.
Bij Corle vormen de bolliggende esjes nog een samenhangend geheel. Ten
zuiden van Winterswijk bevindt zich het kampengebied rond Brinkheurne,
't Woold en Kotten.
In de kleinmazige en besloten kampengebieden komt bewoning voor die
enigszins geconcentreerd is in kleine buurtschappen. Ook in dit gebied
komt nog een groot aantal scholtegoederen voor. Scholtegoederen kwamen
voor zowel aan de rand van escomplexen als in kampengebieden. Wat de
verspreiding betreft lag het accent op de buurtschappen 't Woold
(Roerdink, Meerdink, Lintum, Hijink, Bovelt) en Ratum (Tenkink,
Hesselink, Broerink, Onnink, Willink e.a.). Ook in Dorpsbuurt
(Balink), Brinkheurne (Hilbelink), Mist (o.a. Smeenk) en Meddo
(Geessink) werden scholtegoederen aangetroffen.

Tussen de kampenlandschappen liggen de natte heide-ontginningen. Deze
ontginningen, vanaf het midden van de 19e eeuw ter hand genomen,
hebben een grootschaliger karakter afgewisseld met enkele bos-
complexen. Bevolking komt spaarzaam en verspreid in het gebied voor.
Het Meddosche Veld, het gebied rond Huppel, het Wolverveen, Het Grote
Veld en Tuunterveld en het Vossenveld zijn dergelijk ontginnings-
gebieden.

Het Vossenveld heeft in vergelijking met de andere ontginningen grote
boscomplexen.
Het gebied ten zuiden van Woold is een sterk beboste heide-ontginning.
De bebouwing bestaat uit verspreid staande tamelijk grote boerderijen.
Het wegenpatroon is rechtlijnig. Het Blekkinkveen is een kleine
ontginning die zeer dun bevolkt is.
Van de oorspronkelijke veengebieden is weinig over gebleven. Zo zijn
het Korenburger Veen en Wooldsche Veen door verandering in gebruik en
terreinbeheer veranderd in dicht gegroeide venen.
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3. INFRASTRUCTUUR
Reeds in de Late Middeleeuwen lag Winterswijk aan een belangrijke
handelsroute die van Deventer, via Borculo en Groenlo naar Borken. In
de 19e eeuw nam de betekenis van deze route af. Omstreeks 1832 werd
de weg van Deventer via Zutphen naar Winterswijk verhard. Ruim 20 jaar
later volgde de verharding van de weg naar Aalten. Het grillige
dekzandreliëf is mede bepalend voor het grillige wegenpatroon, dat
over het algemeen de hoogtelijnen volgt. In de lager gelegen
ontginningsgebieden, alsmede de hoger gelegen keileemplateaus is het
wegenpatroon rechtlijnig. Dit geldt zowel voor de doorgaande wegen als
de secundaire wegen.

In 1878 werd de spoorlijn Zutphen-Winterswijk-Borken geopend, met een
station te Winterswijk. Tussen 1880 en 1935 heeft een spoorwegver-
binding tussen Bocholt, Winterswijk en Enschede bestaan met een halte
te Winterswijk. Deze spoorlijn heeft tot ca. 1966 dienst gedaan voor
uitsluitend goederenvervoer. Met de opening van de spoorlijn Zevenaar-
Winterswijk in 1885 vormde Winterswijk een belangrijk knooppunt van
een 5-tal spoorlijnen (naar Zutphen, Bocholt, Enschede, Zevenaar en
Gelsenkirchen). Een deel van de spoorwegen is uit lokaal initiatief
voortgekomen. Textielfabrikant Willink was ontwerper van de Neder-
landsch-Westfaalsche Spoorwegen, alsmede mede-oprichter van de
Geldersch-Overijsselsche Lokaal Spoorweg (GOLS, 1881). als spoor-
wegknooppunt tussen Twente en het Ruhrgebied vervulde Winterswijk
lange tijd een belangrijke overslagfunctie in de handel/het transport
van textiel, kolen, hout, kunstmest, landbouwprodukten en ijzer.
Tevens werden vele forensen vervoerd. In het begin van de 20e eeuw
werkten reeds ca. 110 personen bij de spoorwegen te Winterswijk.
Alleen al de HSM (Hollandsche Spoorweg-Maatschappij) telde in de jaren
'20 zo'n 250 werknemers. De verbinding met Enschede is in 1937
vervangen door een busdienst van de Geldersche Tramwegen. In 1933
heeft de Tramweg Maatschappij De Graafschap een busdienst tussen
Winterswijk en Groenlo in gebruik gesteld.

De Boven-Slinge en de Groenlose Slinge hebben afgezien van hun
afwateringsfunctie geen belangrijke economische functie vervuld.
Sedert 1860 is Winterswijk in het bezit geweest van een gasfabriek,
die is afgebroken. Omstreeks 1924 werd Winterswijk aangesloten op het
elektriciteitsnet van de de P.G.E.M. In 1926 is te Winterswijk een
watertoren in gebruik genomen. In 1938 werd Winterswijk aangesloten
op de waterleidingvoorziening van de W.O.G. (N.V. Waterleiding
Oostelijk Gelderland).



- 12 -

Afbeelding 5
Voornaamste wegen gemeente Winterswijk omstreeks 1930

RATUM
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(opgeheven spoorbaan naar Dorken)
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4. NEDERZETTINGS STRUCTUUR

4.1. Algemeen
De Vennebulten bij Winterswijk zijn sedert de 9e eeuw permanent
geoccupeerd. Op de oude dekzandruggen werden kleine akkers aangelegd,
die allengs uitgroeiden tot essen. De hoge akkers, deels opgehoogd met
potstalmest, werden hier kampen genoemd. In de lle eeuw werd een
hoofdhof te Winterswijk vermeld. Tezamen met de landerijen en de
nabijgelegen onderhoven kwam het grondgebied overeen met de huidige
gemeentegrenzen. De meeste marken zijn in de 12e eeuw opgericht. Het
gebied behoorde tot de Heerlijkheid Bredevoort (tot omstreeks 1795).
Winterswijk is omgeven door uitgestrekte moerassen en hoogvenen.
Terwijl de hofhorigheid in grote delen van Nederland (m.u.v. Twente)
in de Late Middeleeuwen is verdwenen, is deze in de Heerlijkheid
Bredevoort blijven —^voortbestaan in de vorm van het stelsel van
scholteboeren en -goederen. De Laat-middeleeuwse betekenis van
'scholte' is die van hofhorige, plaatsvervanger van de eigenaar en
belast met de inning van goederen (lasten). De scholteboerderij werd
het administratieve centrum van het rurale gebied. Vanaf de 15e eeuw
traden veranderingen op in de functie en betekenis van de scholte.
Deze veranderingen moeten o.m. bezien worden in het licht van de
opkomst van geld als wettig betaalmiddelen de opkomende textielnijver-
heid. Linnenweverij en de verbouw van vlas maakten de handel met
Holland lucratief. In 1531 werd te Winterswijk de eerste jaarmarkt
voor de textiel gehouden. In deze tijd kwamen vele Münsterse wevers
omwille van godsdienstige tolerantie naar de Achterhoek. Zij
organiseerden de wevers en voerden de produktie op. De linnenweverij
werd door velen thuis bedreven.

Vanaf de 17e eeuw ontwikkelde zich de klasse der tegenerscholten. Zij
bewoonden de hoofdhoven en ontwikkelden zich geleidelijk tot eigenaar
van de scholtegoederen. Dit hield onder meer verband met het feit dat
de lasten onveranderd bleven, hetgeen een belasting vormde voor de
hofheer die veelal in financiële nood verkeerde, en een winstgevende
factor voor de hofhorige, die steeds meer goederen van zijn hofheer
opkocht. In het begin van de 19e eeuw groeiden de rechten van de
hofhorige uit tot volledig eigendomsrecht en noemden zij zichzelf
scholten. Deze 'scholten' werden grootgrondbezitters. De verkoop van
markegronden heeft hun positie nog versterkt. Langzamerhand wisten zij
hun agrarische activiteiten, de produktie van graan, vlas en linnen
te combineren met niet-agrarische activiteiten, zoals de handel en de
nijverheid. Scholten hebben ook een belangrijke stimulans gevormd voor
de opkomst van de (textiel-)industrie.
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Afbeelding 6
Landschapstypen Winterswijk

oude hoevenlandschap met
assen en scholtegoederen

natuurlandschap: hoogveen

beken

water
venige oppervlakten

heide- en veenontginningslandschap

broek- en goorontginningslandschap

Eron: S.H. van den Brand 1981
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Afbeelding 7
Scholtehoeven omstreeks 1980

• scholtehoeve
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4.1. Functionele ontwikkelingen

Periode 1800-1850
Omstreeks 1800 telde Winterswijk zo'n 100 huiswevers. Er was toen
reeds sprake van enige specialisatie in de weverij. Een groot deel van
de bevolking teelde vlas ten behoeve van de linnenweverij. onder
invloed van een afnemende vraag naar linnen in het buitenland en de
toenemende vraag naar katoen, nam de linnenweverij geleidelijk aan
in betekenis af. Protectionistische maatregelen hebben tot gevolg
gehad dat Winterswijk niet langer te duchten had van het goedkope
Münsterse garen. Niet iedereen legde zich op de textielproduktie toe.
Er is nog sprake geweest van een kalkoven, een pottenbakkerij, 4
steen- en pannenfabrieken en een zeemleerbedrijf. De steenfabriek te
Miste werd in 1842 opgericht.

Periode 1850-1900
Omstreeks 1850 waren de voorwaarden voor de industriële ontwikkeling
van Winterswijk uit geografisch oogpunt gezien nog weinig gunstig. Er
ontbrak een haven- of opslagfunctie, het achterband was arm en weinig
toegankelijk in infrastructurele zin. Vanuit de klasse der scholten
werden vanaf de 19e eeuw pogingen ondernomen om de textielfabricage
op gang te laten komen. Omstreeks 1850 waren ca. 1.000 personen in
dienst van textielfabrikanten, waarvan slechts zo'n 50 in fabrieken.
De huisweverij was sterk vertegenwoordigd. Na 1750 werd de rol van
de fabrieken groter. In 1855 was sprake van een bontweverij, annex
diemetfabriek en calicotweverij, alsmede een textielfabriek. In deze
bedrijven werkten zo'n 70 personen. Reeds in 1859 is sprake van 4
diemetfabrieken, waarin zo'n 350 personen werken. Tussen 1860 en 1891
werden 2 stoomweverijen en een textielfabriek opgericht. Winterswijk
groeide allengs uit tot de belangrijkste zetel van de textielfabricage
in de Achterhoek. Men produceerde in hoofdzaak voor de binnenlandse
markt. De sterke bevolkingstoename die de gemeente Winterswijk sinds
1878 onderging (zie afbeelding 8) viel samen met de opening van de
spoorlijnen. Het spoorwegknooppunt stimuleerde vooral na 1885 de komst
van verzorgende functies, waaronder de winkelfunctie.
Met name de afzet naar Twente is daardoor sterk toegenomen. De
gemeente Winterswijk heeft nadien een industriële ontwikkeling
doorgemaakt die sterk georiënteerd bleef op de textielfabricage. In
de 5 steen- en pannenfabrieken (waarvan een nieuw opgerichte
steenfabriek in 1861) en de zuivelfabriek (1895) werkten tezamen nog
geen 50 personen. De economische structuur in het rurale gebied
onderging ingrijpende wijzigingen. Na de invoering van het Burgerlijk
Wetboek (1861), alsmede de introductie van kunstmest en grondver-
beteringstechnieken en de ontbinding van de markegenootschappen
(tussen 1840 en 1860) onderging het landschap ingrijpende wijzigingen:
bestaande kampen werden opgesplitst, nieuwe kampen ontgonnen. Aan het
einde van de 19e eeuw vonden grootscheepse ontginningen plaats van
heide- en venen. Veenontginningenlandschap zijn aan te treffen op de
plateaus.

Periode 1900-1940
Vooral na 1910 zijn de nieuw ontgonnen gebieden bewoond geraakt. Vele
landarbeiders en kleine grondeigenaren stichtten kleine agrarische
bedrijven.
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De economische structuur bleef gericht op landbouw en textiel-
fabricage. Ongeveer 80% van de Winterswij kse beroepsbevolking was anno
1939 werkzaam in een van beide sectoren. Ruim de helft van de
industriële beroepsbevolking was toen werkzaam in de textielsector.
In de jaren 1920 werden een textielfabriek en een tricotfabriek
opgericht. De textielnijverheid kreeg in de jaren 1930 te maken met
een sterk afnemende vraag. De werkgelegenheid in deze sector was al
eerder afgenomen, omdat ook de goedkope arbeidskrachten in deze
arbeidsintensieve nijverheid vervangen konden worden door machines.
De in 1891 opgerichte bontweverij moet sluiten in 1935. De tijdelijk
afgenomen betekenis van Winterswijk als textielstad viel samen met
de sluiting van de 'textielspoorlijn' op Twente in 1955. Vele kleine
bedrijven hadden een lokaal verzorgende functie; een lederwaren-
fabriek, een tabakskerverij , een rijtuigfabriek, een meubelfabriek en
een timmerfabriek. De.steen- en pannenfabricage nam in betekenis af.
Vanaf 1934 werd kalksteen gewonnen.

Tussen 1878 en 1940 groeide het inwonertal van de gemeente Winterswijk
met zo'n 12.000 personen. Winterswijk is uitgegroeid tot de derde kern
in de Achterhoek. Het vertrekoverschot over de periode 1850-1940
bedraagt slechts 61 personen. Na 1891 was sprake van een vestigings-
overschot zo'n 1.000 personen (zie afbeelding 8). De sterke bevol-
kingstoename is grotendeels endogeen, voortgebracht door de ontwikke-
lingen in de landbouw en de textielnijverheid.

Afbeelding 8
Bevolkingsontwikkeling gemeente Winterswijk 1850-1940
(indexcijfers, waarbij in 1850 7.556 inwoners = 100)

250 -

200 _

150 -

1850 1875 1900 1925 1940
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4.3. Stedebouwkundiqe structuur

Winterswijk
Qua woonplaats moet de plaats waar Winterswijk ontstaan is zeer
geschikt geweest zijn, op de overgang van een laaggelegen beekdal en
een hoger gelegen dekzandrug. Waar nu de kern van het dorp ligt, lag
eertijds een concentratie van essen. Het dal van de Wehmerbeek bleef
lange tijd onbebouwd. De ontwikkeling van de textielindustrie bracht
hierin verandering. Het beekdal was aan het eind van de 19e eeuw een
aantrekkelijke vestigingsplaats voor de textielwerkplaatsen en
fabriekjes. Omstreeks 1850 bestond de nederzetting Winterswijk uit
lintvormige bebouwing langs de doorgaande wegen; de Misterstraat, de
Ratumseweg, de Wooldstraat en de Meddosestraat. Tussen 1850 en 1940
kwam villabebouwing en horecavoorzieningen langs de Spoorstraat tot
ontwikkeling. Eveneens zien we in deze periode de opkomst van de
stoomweverijen. Deze vestigen zich aan de Wilhelminastraat en later
aan de Laan van Hilbeïink.
De kern veranderde van een handels- en marktplaats naar een industrie-
plaats met katoen en wolweverijen.
Ook de aanleg van de spoorlijnen waarbij Winterswijk het knooppunt van
5 lijnen werd, had gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de
plaats. De oorspronkelijk lintvormige kruisstructuur van de kern kreeg
verdichtingen langs de doorgaande wegen en nieuwe wegen als de
Zomerbrink en Vredensestraat werden bebouwd. Binnen deze hoofd-
structuur ontstonden verbindingswegen, die eveneens met woonhuizen
bebouwd worden.
Van rond de eeuwwisseling tot 1940 werden textielfabrieken aan de
Tuunterstraat en aan de Laan van Hilbeïink opgericht. Een conserven-
fabriek wordt aan de Wooldseweg gebouwd. Als gevolg van de industria-
lisatie en de knooppuntfunctie van de spoorwegen werden rond 1908
arbeiderswoningen gebouwd over het spoor aan de Freule van Dorthstraat
en aan de Parallelweg. Arbeiderswoningen worden ook gebouwd aan de Ie
en 2e Gasthuislaan. Rond 1917 werden eenvoudige arbeiderswoningen aan
de B.H. Heldtstraat gebouwd. Villabebouwing ontstond aan de Wilhel-
minastraat en middenstandswoningen in het gebied van de Helderkamp.
In het oosten werd op de Scholtenenk rond 1926 een tuinwijkje gebouwd.
Een villagebied kwam tussen 1915 en 1935 tot ontwikkeling in het
noordwestelijk deel van de plaats Winterswijk. Dit villagebiedje
wordt begrensd door de Morgenzonweg, de Javastraat, de Emmastraat en
de Groenloseweg. Hoewel dit gebied enkele opmerkelijke panden bevat
(Engelse Cottage-stijl), is het in zijn totaliteit niet bijzonder.
Door het opheffen van een aantal spoorlijnen is de betekenis van
Winterswijk als knooppunt afgenomen. Na de Tweede Wereldoorlog is een
aantal gebouwen die karakteristiek waren verdwenen o.a. het Locomo-
tievendepot.
Ook de teruggang in de textielindustrie heeft een aantal open plekken
in Winterswijk geslagen en in de Wilhelminastraat wacht het immense
leegstaande complex van de textielfabriek Willink op verder verval.
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4.4.

Verspreide bebouwing
In het buitengebied lagen de boerderijen aan of in de buurt van een
es of een essencomplex.
In later tijd voegde zich daar de bebouwing van de ontgonnen velden
bij, doch de boerderijbebouwing is minder dicht dan in de essengor-
dels.
Aan het eind van een essengebied is een hogere bebouwingsdichtheid
waar te nemen. Dergelijke concentraties met in de nabijheid een
schooltje, café, winkel, feestzaal e.d., vormen veelal de kern van de
buurtschappen, hoewel met uitzondering van Meddo in de meeste gevallen
bij de buurtschappen nauwelijks sprake is van kernvorming. De
buurtschappen die als een krans rond Winterswijk liggen zijn Meddo en
Huppel, Brinkheurne, Henxel, Kotten, Woold, Corle en Ratum.

Ontwikkelingen na 1940
Tot 1940 heeft de ontwikkeling van Winterswijk zich voornamelijk aan
de noordzijde van de spoorlijn voorgedaan.
Na de Tweede Wereldoorlog vindt uitbreiding van nieuwe woonwijken
concentrisch rond de oorspronkelijke kern plaats, waarbij ook aan de
zuid-westzijde van het spoor woningen werden gebouwd. Aan de zuid-
oostzijde van het station wordt een industriegebied aangelegd. In de
buurtschappen vindt nauwelijks in- of uitbreiding plaats met
uitzondering van Meddo, dat een kern in het noordelijk deel van
Winterswijk is gaan vormen. Tot de ontwikkelingen in het buitengebied
moeten de recreatieve voorzieningen genoemd worden. De campings,
verbouwde boerderijen en 2e woningcomplexen liggen verspreid in het
Winterswijkse landschap.

Winterswijk omstreeks 1987
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4.5. Karakterisering geïnventariseerde bebouwing

Wonen
In de bebouwde kom van Winterswijk bevinden zich villa's in onder meer
eclecticistische en neoclassicistische stijl, kleinere woonhuizen in
onder meer eclecticistische en neorenaissancestijl, middenstands-
woningen, waarvan enige met invloeden van de Engelse cottage-stijl
(de oudste uit 1916, de latere uit 1935) en enkele blokken arbeiders-
woningen, waaronder Scholtenenk en omgeving (1920-1926).

Werken
Een groot deel van de geïnventariseerde bebouwing bestaat uit
hallehuisboerderijen op rechthoekige en T-vormige grondslag. Zij
hebben een langsdeel en korfboogonderschoeren. De hallehuizen worden
door zadeldaken bekroond en zijn van houten topgevels voorzien. Een
reeks T-boerderijen werd door scholteboeren bewoond. Het represen-
tatieve karakter van deze scholteboerderijen kwam tot uitdrukking in
het twee bouwlagen tellend voorhuis met stijlelementen van onder meer
het Eclecticisme. Karakteristiek zijn de aangebouwde schuren c.q.
woningen. In de gemeente bevinden zich veel losstaande schuren van
hout met lage zadeldaken, veelal van vóór 1850. Tevens treft men op
het boerenerf bakhuisjes, weefhuisjes, waterputten en hooibergen aan.
Winterswijk heeft nog twee in tamelijk oorspronkelijke staat
verkerende fabrieken, "de Tricot" (Willink complex) uit de periode
1890-XXb en één uit ca. 1935. De eerst textielfabriek in Winterswijk,
deels met vakwerk, is ingrijpend gewijzigd. Tegen de watermolen (1749)
te Woold is een meelfabriek gebouwd en in de buurt daarvan een dubbele
winkel uit ca. 1928. De gemeente telt vijf windkorenmolens, waarvan
die te Miste (1851) compleet.

In Winterswijk ligt een aantal winkelpanden waarvan de voorgevels
gebouwd zijn in Jugendstil (architect J.J. Post), eclecticistische en
expressionistische stijl. De voorgevel van een hotel aan de markt
dateert uit 1911. Een café ligt aan de zelfde markt, een ander bij het
voormalige Golsstation (resp. XXb, ca. 1907). Het horecapand/winkel
te Meddo (c. 1935) is enigszins gewijzigd.

Infrastructuur
Het in 1879 opgerichte stationsgebouw van Winterswijk werd in 1916
vergroot, om daar de inspectie van de HIJS en het bureau van de
rijksbelasting in te vestigen. In Brinkheurne ligt langs een niet meer
gebruikte spoorbaan een wachtershuisje, waarvan de hoofdvorm onge-
wijzigd is.
Het Golsstation c a . (1907) is als zodanig niet meer in gebruik. Bij
de watermolen te Woold is een brug/sluis gesitueerd.
De watertoren te Winterswijk (1926) vertoont een expressionistische
bouwtrant.
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Maatschappelijke voorzieningen
Als uitdrukking van het geestelijk leven zijn in Winterswijk
opgericht: een R.K. kerk, waarvan de toren in neogotische stijl is
uitgevoerd en het schip dateert 1950, twee protestantse kerken (ca.
1908 en ca. 1935), een synagoge, zes begraafplaatsen, waarvan twee
joodse en een gewijzigd ziekenhuis. De R.K. kerk van Meddo vormt met
pastorie en begraafplaats een ensemble. Het gemeentehuis (1938) is in
traditionalistische stijl opgetrokken. Het postkantoor, waarin
oorspronkelijk ook de bibliotheek was gevestigd, stamt vermoedelijk
uit dezelfde tijd.

De Marechausseekazerne (ca. 1905) ligt vlakbij de voormalige
Rijkslandbouwschool (ca. 1919). De in eclecticistische stijl
opgetrokken Rijks HBS stamt uit 1871. Het verenigingsgebouw (1928) te
Woold vertoont elementen van de Amsterdamse Schoolstijl.
Kotten bezit een school uit ca. 1930. Karakteristiek zijn twee
loketten met draaihek (XXb) bij de ingang van een sportpark te
Winterswijk. Vermeldenswaardig zijn ook de gebouwen (ca. 1928) bij het
zwembad te Winterswijk. Winterswijk en Woold bezitten elk een
herdenkingsmonument.

Zes zandstenen grenspalen in de gemeente (1766, twee tevens met het
jaartal 1753), dragen het wapen van Gelre en Munster. De hardstenen
grenspaal in Ratum is waarschijnlijk in 1847 geplaatst.



^tf?

TYPOLOGIE UITBREIDINGEN GEMEENTE WINTERSWIJK 1850-1940



iSwfK» ^w&rA/^ ij -/) «vAj"*S. J

BiU.nq /«/ir, 7' 5'J^«*p*>»ti*il.\{ ^

Kaart la
TYPOLOGIE UITBREIDINGEN GEMEENTE WINTERSWIJK 1850-1940



- 26 -

4.6. Typologie uitbreidingen gemeente Winterswijk 1850-1940

Toelichting bij kaart 1

Type aanduiding Type-omschrijving Bijzondere gebieden

Tuinwijkachtige ontwikkelingen
• - functie: wonen 2. Scholtenenk
• - planmatige ontwikkelingen

- stratennet soms met bij-
zondere patroon- of vormen-
kenmerken

- groene straten, voortuinen
- vnl. halfopen blokken of

strokenbouw
- bebouwing complexmatig

Villagebieden - functie: wonen
- niet-planmatige en planmatige
ontwikke1ingen

- stratennet vaak met bijzondere
patroon- of vormenkenmerken

- groene straten, tuinen rondom
- vnl. losse bebouwing
- bebouwing vnl. niet-complex-
matig.

Gebieden zonder woonfunctie

Industriegebieden - functie: industrie/bedrijvig-
heid/handel/verkeer (b.v.
spoorwegemplacement, vliegveld)

- inrichting en bebouwing vaak
in samenhang met specifieke
locatie en/of specifieke
functies (b.v. haventerreinen,
kolenmij n/waterleidingbedrij f)

Andere aanduidingen

- Lineaire ontwikkelingen
• QCJCI] - functie: gemengd of wonen 1. Roerdink

- niet-planmatige en plan-
matige ontwikkelingen
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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 30) 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.

1. Roerdink, te Winterswijk
Het gehele buitengebied van Winterswijk is cultuurhistorisch waardevol
en wordt als zodanig in verschillende plannen beschermd. In het gebied
wisselen kampenlandschap, heide-ontginningenlandschap, veengebieden
en grote en kleine essencomplexen elkaar af.
In het kader van het Monumenten Inventarisatie Project is de gebouwde
omgeving, cultuur en natuur in relatie met het landschap uitgangspunt
geweest voor het benoemen van Roerdink als bijzonder gebied. Hoewel
er in het gebied veel meer gaaf bewaard gebleven scholteboerderijen
over zijn is Roerdink als meest representatief voorbeeld genomen,
vanwege de relatie met het buitengebied. Roerdink is een scholtehoeve,
bestaande uit een grote boerderij die oorspronkelijk omgracht was;
schuren en kleinere boerderijen liggen in de onmiddellijke omgeving,
het erf wordt omzoomd door een fraaie Acacialaan en in- en uitheemse
bomen. Hoewel de scholtenederzetting van voor 1850 dateert, zijn de
schuren, boerderijtjes etc. voornamelijk gebouwd in de periode rond
1880.

Tot het scholtegoed behoorden oorspronkelijk 80 boerderijtjes, of
zoals in de volksmond genoemd, Roerdink had 80 schoorstenen. Een
aantal van deze boerderijen ligt in de onmiddellijke omgeving van de
scholteboerderij, anderen liggen op de rand van de es. Deze boer-
derijen van de pachters worden ook wel kaversteden genoemd. De
onmiddellijke omgeving bestaat uit open landbouwgrond op essen. Ten
zuiden van het scholtegoed heeft een heideontginning plaatsgevonden.
Hier is een deel door middel van een rechtlijnig patroon met bos
beplant. Noordelijk ligt een groot oud boscomplex.

De scholteboerderij (1836) wordt omringd door een dienstwoningen met
schuur en nog drie schuren, waarvan één met vakwerk.

2. Scholtenenk, Winterswijk
Een tweede bijzonder gebied is het tuinwijkje Scholtenenk in
Winterswijk. Het in 1926 gebouwde wijkje bestaande uit ongeveer
honderd woningen, heeft poortdoorgangen en met veel groen aangelegde
straten. De woningen zijn eenvoudig doch zeer zorgvuldig gede-
tailleerd. Ze bestaan uit een bouwlaag met kap. Op de hoek in het
noordelijk deel is een winkel en een café gelegen. Het totale complex
is een goed voorbeeld van de tuinwijkgedachte, waarbij een integratie
is bereikt tussen de woning en de stedebouwkundige opzet. Het wijkje
is gebouwd ten behoeve van de spoorwegarbeiders. Omstreeks 1970 is het
gebied gerenoveerd, doch redelijk goed bewaard gebleven.
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De uit 1920-1926 daterende wijk van de hand van J.J. Post bestaat uit
blokken arbeiderswoningen, waarvan enkele een hoekfunctie bekleden.
Opvallend is de Jan van der Breggenpoort. Een hoekcafé bevat elementen
van de Amsterdamse School.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

__JL

Scholte Roerdink omstreeks 1930
situatie 1990 nauwelijks gewijzigd
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CRITERIA VOOR DE AANDUIDING BIJZONDERE GEBIEDEN

Gebied 1 : Het Roerdink, Winterswijk

Gebied 2 : Scholtenenk, Winterswijk

I. Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:
1. kwaliteit van het ruimtelijk concept;
2. betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/

voorzieningen;
3. betekenis vanwege architectonische/architec-

tuurhistorische kwaliteit;
4. betekenis vanwege specifieke vorm voor spe-

cifieke functionele ontwikkelingen (b.v.
havengebied, city-ontwikkeling, sportpark)

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

verbonden met en duidelijk uitdrukking ge-
vend aan een specifieke politieke, culturele,
geestelijke, sociale, economische of algemeen
historische ontwikkeling;

2. betekenis voor de geschiedenis van de ruimte-
lijke ordening en voor de ontwikkeling van het
stedebouwkundig denken;

3. betekenis vanwege de innovatieve waarde of pio-
niersfunctie (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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