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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 reqiobeschriivinq wordt op hoofdlijnen een schets gegeven van
ontwikkelingen die bepalend zijn geweest voor de ruimtelijke kwaliteit,
i.c. bouwkundige en stedebouwkundige karakteristieken, uit de periode
1850-1940 in het inventarisatiegebied. Het betreft veelal ontwikkelingen
en karakteristieken die behalve van lokaal belang ook een boven-lokaal
belang vertegenwoordigen.

In de 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-geograf i-
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 Wisch bevindt zich in het inventarisatiegebied Oost-
Gelderland en heeft een oppervlakte van 7.275 hectare.
De gemeente Wisch bestaat uit de hoofdkernen Terborg, Silvolde en
Varsseveld, alsmede de kernen Bontebrug, Sinderen, Westendorp en
Heelweg (zie afbeelding 1).
De Oude IJssel vormt een gedeelte van de zuidwestgrens van de gemeente
Wisch. De Ziegenbeek valt grotendeels samen met de zuidoostgrens van
de gemeente Wisch. De Akkermansbeek vormt gedeeltelijk de noord-
westgrens.
In de gemeente Wisch vindt gedurende de periode 1850-1940 de opkomst
plaats van de ijzergieterij-industrie en tot ca. 1875 een bescheiden
textielnijverheid.
Op 1 januari 1989 te_lde de gemeente Wisch 20.035 inwoners.
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Afbeelding 1
Gemeente Wisch o m s t r e e k s 1866
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Afbeelding la
Gemeente Wisch omstreeks 1866
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2. BODEMGESTELDHEID EN GRONDGEBRUIK
De gemeente Wisch ligt in een overgangsgebied tussen het Oost-
Nederlands Plateau en het westelijk hiervan gelegen brede rivierdal
van de Rijn. Gedurende het Saalien is het gebied bedekt met landijs.
Onder het landijs werd keileem afgezet, hetgeen de neerwaartse
grondwaterstroming sterk beperkt. Vanaf het eind van de Saale-ijstijd
heeft de Rijn zijn oorspronkelijke loop in noordelijke richting hervat
en het gebied overspoeld met zanden, waardoor een grillig microreliëf
van ruggen en geulen is ontstaan. Gedurende de daarop volgende
Weichsel-ijstijd, te weten het Midden-Weichselien, stroomde de Rijn
nog om de noordelijke uitlopers van het Montferland heen. In periode
van kou en droogte werd het rivierdal bloot gesteld aan de westenwind.
Daardoor zijn rivierduinen gevormd uit opgestoven grovere zanden,
alsmede dekzandruggen, bestaande uit fijnere zanden en leem aan de
voet van het Oost-Nederlands Plateau. In noordwestelijke richting
neemt de hoogteligging in Oost-Gelderland toe. Vanaf het Laat-
Weichselien, begin Holoceen stromen beken vanuit het Oost-Nederlands
Plateau in overwegend westelijke richting. Het microreliëf bestaat
sindsdien uit zandige ruggen en lemige beekdalen, die soms droogge-
vallen zijn. In de lager gelegen gebieden, alsmede in gebieden waar
een keileemlaag in de ondergrond voorkomt, komen gleygronden voor. Het
betreft gronden waar sprake is van sterk fluctuerende grondwater-
standen.
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Afbeelding 2
Geomorfologische kaart gemeente Wiach
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Het grondgebruik in de periode 1850-1940 heeft betrekking op oude
rivierkleigronden, rivierduinen, de lager gelegen zandgronden en de
gleygronden op de helling van het Oost-Nederlands Plateau. De oude
rivierkleigronden bevinden zich langs de Oude IJssel en zijn in
gebruik als grasland. Op en ten noordoosten van de rivierduinen worden
bouwlandzones aangetroffen. Op de lager gelegen zandgronden nabij
Sinderen wordt eveneens bouwland aangetroffen. De gleygronden, die
meer dan de helft van het grondoppervlak van de gemeente Wisch
bestrijken, zijn in gebruik als bouwland, bos en grasland. Een en
ander is afhankelijk van de mate van doorlaatbaarheid van de bodem.
In de omgeving van Varsseveld overheersen bouwlandzones, ten oosten
van Heelweg in het gebied tussen Westendorp en Sinderen domineert bos
het grondgebruik. Grasland wordt aangetroffen in de omgeving van
Heelweg. Op de akkers, zijn vooral haver, rogge en aardappelen geteeld.
Tot de komst van de kunstmest in de tweede helft van de 19e eeuw ook
boekweit.
Grootgrondbezit heeft een belangrijke rol gespeeld in de 18e en de 19e
eeuw. In de tweede helft van de 19e eeuw worden woeste gronden, in
bezit van landgoedeigenaren, bebost ten behoeve van de houtvoorziening
voor de ijzergieterij-industrie. Nadat na 1850 de marken geleidelijk
aan ontbonden worden, worden steeds meer voormalige woeste gronden
omgezet in bouwland en grasland. In de jaren '20 en '30 van deze eeuw
wordt een deel van de woeste gronden - het Schilderinkbos, de
Vennebulten, een deel van het gebied rond Heelweg - in het kader van
ontginningsactiviteiten van de Heidemaatschappij omgezet in grasland
en verdeeld in kleine agrarische percelen. Een deel van de woeste
gronden is ook als natuurgebied bewaard.
Langs de beken en rivieren liggen ijzeroerbar.ken, waaruit ijzeroer
werd gedolven als grondstof voor de ijzergieterij-industrie.

In de gemeente Wisch is geen sprake van een goed ontwikkeld af-
wateringsstelsel. Dit heeft de geschiktheid van de bodem als bouwland
sterk beperkt. De overwegend westwaartse afstroming vindt plaats via
beken als de Ziegenbeek, de Bergerslagbeek, de Lovinkse Beek/Binnen-
beekje, de Akkermansbeek en de rivieren Slinge en Oude IJssel.
Het verkavelingspatroon is mede in samenhang met de grote verschillen
in hoogte- en bodemgesteldheid (gleygronden) overwegend grillig en
onregelmatig blokvormig. Uitzondering hierop vormen de graslanden
nabij Bontebrug die strookvormig verkaveld zijn. Dit geldt ook voor
de latere ontginningen in het kader van de Heidemaatschappij-activi-
teiten in de jaren '20 en '30 van de 20e eeuw. De bospercelen zijn
meestal regelmatig (blok- en strokenvormig) verkaveld.

De nederzettingen bevinden zich op die gronden die gekenmerkt worden
door een relatief gunstige grondwaterstand, resp. doorlaatbaarheid van
de bodem. Het betreft dalen van de zandgronden, gleygronden en
rivierduinen. Terborg, Silvolde en Bontebrug bevinden zich op
rivierduinen. Varsseveld en Heelweg bevinden zich op delen van
gleygronden waar de doorlaatbaarheid van de bodem relatief gunstig is.
Sinderen en Westendorp op lager gelegen zandruggen waar de doorlaat-
baarheid van de bodem eveneens gunstig is.
Heelweg is een voorbeeld van een hoevennederzetting. Hetzelfde geldt
voor Sinderen en Westendorp. Varsseveld heeft zich ontwikkeld vanuit
een esvormige structuur.
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3. INFRASTRUCTUUR
Vanaf de Late Middeleeuwen maakte het handelsverkeer gebruik van
routes langs het IJsseldal (Zutphen-Doesburg) naar Duitsland. Een
belangrijke route liep langs de Oude IJssel, om deze bij Bontebrug te
kruisen. Een andere belangrijke route liep door het gebied rond
Heelweg, buiten Varsseveld om, dat wil zeggen de oude Hessenweg van
Keppel via Zeihem, "Radstake" naar Aalten.
De weg ten noorden van de Oude IJssel (Doesburg-Bocholt) werd
omstreeks 1840 verhard. Enkele jaren later volgde de verharding van
de weg 's-Heerenberg-Zeddam-Terborg-Varsseveld (1852), die in 1857
door het ontgonnen veen werd doorgetrokken naar Lichtenvoorde. Ook de
weg tussen Doetinchem, Varsseveld en Aalten is rond het midden van de
19e eeuw verhard (1846) en bestaat nog als een belangrijke regionale
verbinding. Op de rivierduinen en de plateauhelling hebben de wegen
in het algemeen een slingerend verloop. Dit hangt samen met de
afwisselende hoogtegesteldheid.

De Oude IJssel en de Slinge zijn vanaf de Late Middeleeuwen als
waterweg in gebruik. Door met name verzanding zijn de rivieren minder
bruikbaar geworden. De Oude IJssel is verschillende keren gekanali-
seerd. De kanalisatie van de Oude IJssel wordt op structurele wijze
na 1840 aangepakt. In de tweede helft van de 19e eeuw is het
Slingebeek gekanaliseerd tot Boven-Slinge. De rivieren vormen
verzamelbekkens voor het westwaarts stromende grond- en regenwater.
Bij Bontebrug, Terborg en Varsseveld zijn bruggen gebouwd.

De gemeente Wisch kende reeds in 1830 een omnibusdienst tussen
Gendringen, Terborg en Doetinchem; in 1860 is sprake van een
omnibusdienst tussen Terborg en Dinxperlo.
In 1885 worden Terborg, Varsseveld en in mindere mate Silvolde - dat
ver van de halte af lag - aangesloten op de spoorlijn Zevenaar-
Winterswijk; tussen 1904 en 1935 heeft de lokaalspoorweg Dinxperlo-
Varsseveld bestaan, met stations te Varsseveld, Hebink en Sinderen.
Reeds in 1882 is de (stoom)tramverbinding Dieren-Terborg tot stand
gekomen. Deze lijn is in 1890 doorgetrokken naar Gendringen en in 1903
naar Isselburg (Duitsland). Laatst genoemde lijn is van groot belang
geweest voor de economische ontwikkeling van Wisch. In 1908 is de
tramverbinding Lichtenvoorde-Terborg-Zeddam tot stand gekomen.
De spoorlijn Dinxperlo-Varsseveld krijgt vanaf 1908 concurrentie van
een busdienst. De opname in het buslijnennet vanuit Doetinchem draagt
sterk bij aan de ontsluiting van het gebied. In 1923 worden bus-
diensten geopend op Slangenburg-Varsseveld en Westendorp-Varsseveld.

De ijzergieterijen in Ulft en Terborg (Vulcaansoord) beschikken aan
het eind van de 19e eeuw over eigen, kleine energiecentrales. In het
begin van de jaren '20 wordt electriciteit vanuit Doetinchem geleverd
aan Terborg en Silvolde. Na aansluiting op het hoofdleidingnet van de
P.G.E.M. (omstreeks 1927) is ook Varsseveld van electriciteit
voorzien. In de loop van de jaren '30 van de 20e eeuw wordt Wisch
aangesloten op het regionale drinkwaternet.
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Afbeelding 3
Voornaamste wegen gemeente Wiach omstreeks 1910
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4 . NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

4.1. Alaemeen
In de 9e eeuw, wanneer Varsseveld en Heelweg voor het eerst schrif-
telijk worden vermeld, ontstaan de eerste ontginningen. In het kader
van de verdediging van de Oude IJssel en het achterland zijn in de
Late Middeleeuwen diverse versterkte burchten gebouwd. Een daarvan,
kasteel Schuilenburg, bevindt zich nabij Silvolde. Langs de Oude
IJssel is kasteel Wisch gebouwd, dat in de 12e eeuw werd vervangen
door een nieuw kasteel. In de nabijheid van het kasteel ontstond een
agrarische nederzetting. Deze nederzetting, Ter Borg, is feitelijk pas
in de 14e eeuw uitgegroeid tot nederzetting van enige betekenis. In
1419 kreeg Terborg stadsrechten, spoedig daarna gevolgd door de aanleg
van wallen, grachten-en poorten. De gemeente Wisch maakte tot 1795
deel uit van de heerlijkheid Bredevoort. Landbouw vormde het
belangrijkste middel van bestaan.

4.2. Functionele ontwikkelingen

Periode 1800-1850
Na het uiteenvallen van de heerlijkheid Bredevoort is de gemeente
Wisch gevormd uit het grondgebied van de diverse (13e eeuwse) marken.
In 1812 vormen Terborg en Silvolde nog een afzonderlijke gemeente.
Sinds 1825 bestaat Wisch als zelfstandige gemeente. Van belang voor
de industriële ontwikkeling van de overwegend agrarische gemeente
Wisch is de oprichting van ijzergieterij Vulcaansoord (1821) te
Gaanderen, op de grens van de gemeenten Doetinchem en Wisch. Daarnaast
bevinden zich in het gebied huisweverijen.

Periode 1850-1900
Na 1850 is de gemeente Wisch overwegend op de landbouw georiënteerd.
Op delen van de woeste gronden worden bossen aangeplant ten behoeve
van de houtwinning voor de ijzergieterijen. De drie omstreeks 1890 te
Terborg opgerichtte ijzergieterijen en metaalwarenbedrijven zijn
enkele voorbeelden van fabrieken die in het kielzog van Vulcaansoord
zijn ontstaan. Verder zijn er leerlooierijen en weverijen en een
bierbrouwerij (Silvolde). In de gemeente Wisch hebben de weverijen
de aanzet gegeven tot een bescheiden industrialisatie. In 1876 staan
46 weverijen geregistreerd. Het betreft "winterarbeid" die op de
boerderij werd verricht. Kort voor 1900 worden in Terborg een katoen-
en wollenmanufacturenfabriek en een tricotfabriek opgericht. Binnen
de agrarische industrie neemt de lederwarenfabriek te Silvolde (ca.
80 werknemers) een belangrijke plaats in. In Varsseveld wordt in 1897
een boterfabriek opgericht.

Periode 1900-1940
Na 1900 neemt het bevolkingsaantal in de gemeente Wisch sneller toe
(zie afbeelding 4). Tussen 1850 en 1940 verdubbelt het bevolkings-
aantal. Gegeven de vrijwel stabiele vertrekoverschotten - ca. 33% van
de natuurlijke bevolkingsgroei - gedurende het tijdvak 1850-1940,
duidt deze bevolkingsgroei op een uitbreiding van bestaansmogelijk-
heden. Deze uitbreiding wordt voor een deel veroorzaakt door
ontwikkelingen buiten de gemeente, met name de opkomst van de
industriestad Doetinchem.
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Op industrieel en ambachtelijk niveau worden diverse nieuwe initia-
tieven ontplooid, waaronder de oprichting van een zuivelfabriek, een
breifabriek, een klompenfabriek, meubelfabrieken, cementpannen-
fabrieken, beschuit- en koekfabrieken, borstelfabrieken en een
machinefabriek. In navolging van Vulcaansoord wordt in 1911 in Terborg
een emailleerfabriek opgericht, die spoedig uitgroeit tot het grootste
industriële bedrijf in de gemeente (ca. 100 werknemers). Met de
ijzergieterij gaat het in de jaren '20 minder voorspoedig, als gevolg
van de sterker wordende Duitse concurrentie. Niettemin vestigt zich
omstreeks 1920 de ijzergieterij fabriek Lovink in Terborg. Vanaf 1933
nemen de orders weer toe (wapenindustrie), waarna een hausse in de
ijzerindustrie plaatsvindt.

Afbeelding 4
Bevolkingsontwikkeling gemeente Wisch 1850-1940
(indexcijfers, waarbij in 1850 5.764 inwoners = 100)
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4.3. Stedebouwkundiqe structuur
Op het rivierduingebied van de Oude IJssel liggen in de gemeente Wisch
de kernen Terborg, Silvolde en Bontebrug. Meer oostelijk op de
zandgronden de kernen Westendorp, Varsseveld, Heelweg en Sinderen.

Terborg
De structuur van de kern Terborg bestaat in wezen uit de Hoofdstraat:
een licht gebogen straat met gesloten straatwanden. De functie van de
bebouwing is woonwinkelhuis.
In het overgangsgebied van de Hoofdstraat en de Laan van Wisch naar
het Huis Wisch zijn in de periode 1850-1940 grotere herenhuizen en
openbare gebouwen verrezen. Dit gebiedje met de oudere Nederlands
Hervormde Kerk gaat over in de Ettensestraat met voornamelijk
vrijstaande herenhuizen. Meer westelijk worden aan de Tuinstraat,
Vulkaanstraat, Staringstraat en Kramersweide in de periode rond 1930
middenstands- en arbeiderswoningen gebouwd.
De Stationsweg heeft verspreide bebouwing met heren'/.uizen en langs de
spoorlijn richting Varsseveld wordt omstreeks 1920 de ijzergieterij
Lovink gebouwd.
De structuur van Terborg met het Huis Wisch en de bebouwde Hoofdstraat
kan als kasteel-voordestad worden gekenmerkt.
De Hoofdstraat die in oostelijke richting aansluit op de Doetinchemse-
Silvoldenseweg wordt in de periode 1850-1940 dichter lintvormig
bebouwd met herenhuizen en middenstandswoningen. Dit bebouwingslint
gaat over in de kern Silvolde.

Ettensestraat O
huis Wisch

'jzergieterij

TERBORG
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Silvolde
De kern Silvolde ligt op een heuvel in het landschap. De structuur van
het dorp is aangepast aan de hoogteverschillen. De Bosstraat,
Marktstraat, Markt, Lichtenbergseweg en Prins Bernhardstraat volgen
min of meer de hoogtelijnen en zijn lineair bebouwd met arbeiders-
woningen, boerderijen en burgerwoonhuizen. Langs de Prins Bernhard-
straat worden een schooltje en een zuivelfabriek gebouwd. Deze straat
komt uit bij de Molenberg met molen en een clustering van bebouwing
rond de molen. De doorgaande Terborgse-Ulftseweg loopt over het
rivierduin en krijgt een lintvormige verdichting. Deze verdichting is
het sterkst nabij de Markt. Hier vindt ook een menging van functies
plaats, zoals horeca-, winkel- en woonbestemmingen.
De lintvormige bebouwing langs de Ulftseweg wordt in zuidelijke
richting minder en me_er onderbroken.

VïJs Bernhardstraat
:fl6e

SILVOLDE

Bontebrug
Bij de aansluiting van de Ulftseweg-Dinxperloseweg vormt zich vanaf
1900 een verdichting van middenstand- en arbeiderswoningen langs de
Bontebrrg. Ook wordt hier een school en kerk gebouwd. Aanvankelijk
heet deze kern Nieuwdorp, later is de naam Bontebrug geworden.

Westendorp
Langs de Doetinchemseweg ligt de kern Westendorp,
hier geconcentreerd langs deze doorgaande weg.

boerderijen zijn
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Varsseveld
Bij het knooppunt van wegen heeft met name aan het Kerkplein een
verdichting van de bebouwing plaatsgevonden. De toeleidende wegen
krijgen in de periode 1850-1940 naar het centrum toe, gesloten
straatwanden met afwisselend winkels, woonhuizen en middenstands-
woningen. Deze verdichting vindt vooral plaats langs de Doetinchem-
seweg en de Spoor straat. Bij het centrum worden 2 loodrecht op de
Doetinchemseweg staande zijstraten, de Prinses Marijkestraat en de
Prinses Beatrixstraat en de daarop aansluitende Koningin Juliana-
straat, in de periode na 1930 met rijtjes- en kleine vrijstaande ar-
beiderswoningen bebouwd.

De Schoolstraat wordt lintvormig bebouwd. Deze straat sluit aan op de
Lichtenvoordseweg die relatief onbebouwd blijft.
De Dames Jolinkweg —wordt in de periode rond 1930 bebouwd met
herenhuizen en villa's tussen de daar gelegen oudere boerderijbe-
bouwing. Langs deze weg ontwikkelt zich na 1940 de houtverwerkende
industrie.
Een eerdere industriële ontwikkeling heeft aan de Boterstraat
plaatsgevonden, waar de zuivelindustrie geconcentreerd was. De
Boterstraat gaat over in de Hiddinkdijk met verspreide burgerwoningen.

VARSSEVELD
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Sinderen
Langs de inmiddels opgeheven goederenspoorlijn Varsseveld-Dinxperlo,
aan de Aaltense-Sinderenseweg, vormt een clustering van boerderijen
en een schooltje de kern Sinderen.

Heelweg-west Heelweg-oost
Ten noorden van Varsseveld bij het einde van de Hogeweg liggen
Heelweg-west en -oost, clusteringen van boerderijen.

Verspreide bebouwing
Het gebied dat oostelijk aansluit aan de kernen Terborg, Silvolde en
Bontebrug kan worden gekarakteriseerd als natte heide en broekont-
ginningenlandschap, afgewisseld met droge heide en bosontginningen-
landschap.
Dit licht golvende gebied kent langs de vrij rechte wegen verspreide
boerderijbebouwing in een grootschalig landschap.
Meer oostelijk rond Varsseveld komt het kampenlandschap voor. Op de
bolle percelen komen verspreid de boerderijen in zwermen en groepen
voor. Wegen lopen slingerend door bossen en de met houtwallen en
erfbeplanting omgeven bouwlanden. Het landschap is afwisselend klein-
en grootschalig.

4.4. Ontwikkelingen na 1940
De woonbebouwing van Terborg wordt ontwikkeld in westelijke richting.
Het gebied aansluitend aan de Oude IJssel wordt ingericht als
industriegebied. Silvolde krijgt een zuidelijke ontwikkeling met
voornamelijk woonbebouwing. Varsseveld ontwikkelt zich concentrisch,
waarbij het zuid-oostelijk deel ingericht wordt voor industrie. De
overige kernen van de gemeente kennen een zeer beperkte uitbreiding
met woonbebouwing. Infrastructureel wordt Rijksweg 15 vanaf Doetinchem
tot Varsseveld doorgetrokken. De aanleg van de N317 sluit Doetinchem
via Terborg aan op Isselburg.
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4. 5 Karakterisering geïnventariseerde bebouwing

Wonen
Karakteristiek voor de gemeente Wisch zijn de woonhuizen in de vorm
van een hallehuis, daterend uit het eerste kwart van deze eeuw. Twee
soorten kunnen in dit type worden onderscheiden:
- het hallehuis bedekt met een zadeldak, veelal een beschoten

topgevel, deur in portiek en gemetselde banden en siermetselwerk
in voor- en zijgevels.

- het hallehuis bedekt met een wolfdak, de zolderramen zijn klein en
de vensters hebben segmentbogen, eventueel met gepleisterde
geboorte-en sluitstenen.

Eveneens karakteristiek zijn de villa's voor de dorpsnotabelen uit de
tweede helft van de 19e eeuw, gelegen aan de Silvoldseweg te Terborg.
Aan de Paasberglaan te Terborg worden, gelegen op een heuvelrug,
prachtige villa's aangetroffen uit de periode 1920-1940. Deze villa's
vertonen stijlkenmerken van de Amsterdamse School.

Herken
De panden aan de Hoofdstraat te Terborg hebben bijna uitsluitend een
winkelfunctie. Hoewel de meeste winkels een niet-oorspronkelijke
winkelpui hebben op de begane grond, is de eerste verdieping meestal
nog oorspronkelijk. De meeste dateren uit het laatste kwart van de 19e
eeuw.
In het buitengebied liggen verspreid en zeer fraai gesitueerd in het
landschap, vele boerderijen. Zowel T-boerderijen worden aangetroffen
alsook hallehuizen met zadeldaken en beschoten topgevels. In het
oostelijk gedeelte van de gemeente hebben de boerderijen meestal een
wolfdak en een aangebouwd woonhuisgedeelte.
Ook enkele zeer oude houten schuren (vermoedelijk 18e eeuw) met een
verdiept gelegen inrijpoort en een steil hellend schilddak komen hier
voor.
Aparte vermelding verdienen ook de oude leerlooierij aan de Silvoldse-
weg te Terborg, een in neorenaissancestijl opgetrokken spekslagerij
(circa 1890) aan de Stationsweg te Terborg, evenals enkele molen-
rompen.

Infrastructuur
In Terborg staat nog een fraai stationsgebouw uit 1883 met er
tegenover een stationskoffiehuis. Beide hebben Neorenaissance
stijlkenmerken. In Sinderen staat - daar waar vroeger een spoorver-
binding heeft gelopen - nog een dienst-wachthuisje van rond de
eeuwwisseling.

Maatschappelijke voorzieningen
De volgende gebouwen moeten worden genoemd: de protestantse kerk
(1928) aan de Doetinchemseweg te Varsseveld; de neogotische kerk
(1877) Heilige Gregorius te Terborg, ontworpen door A. Tepe resp. J.
Stuyt; de R.K. kerk Heilige Mauritius te Silvolde met expressionis-
tische stijlkenmerken met erbij gelegen woonhuis, café (XlXd),
begraafplaats, school en domineeswoning; de gereformeerde Keurhorster-
kerk te Sinderen in neogotische bouwstijl en de na-oorlogse gerefor-
meerde kerk te Bontebrug.
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Ook vermeldenswaardig zijn de begraafplaats te Varsseveld en het
complex van vier begraafplaatsen te Silvolde, waaronder een joodse.

In de verschillende dorpskernen van Wisch staan nog oude school-
gebouwen, zij het dat deze in de loop der tijden gedeeltelijk verbouwd
zijn. In het centrum van Varsseveld staat een monumentaal gemeentehuis
uit 1927. In Terborg aan het Jorisplein ligt het oude Postkantoor
(1894). Er tegenover een na-oorlogs kantoorpand in traditionalistische
bouwstijl, en iets verderop aan de Silvoldseweg staat het kanton-
gerecht (1896).
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4.6. Typologie uitbreidingen gemeente Wisch 1850-1940

Toelichting op kaart 1

Type aanduiding Type-omschrijving

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 1-850-1940. Bij de beoordeling is
de criterialijst (zie blad 21) 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.

Bijzondere gebieden gebouwd of aangelegd in de periode 1850-1940 komen
in de gemeente Wisch 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.

Structuur Terborg
De licht gebogen Hoofdstraat met het gebied nabij de oude Nederlands
Hervormde Kerk en het Huis Wisch vormen nog een gave oorspronkelijke
structuur en kunnen worden gekenmerkt als kasteel-voordestad.

Het betreft het gebied dat is gecentreerd om de toegang tot het Huis
Wisch, waar een heterogene bebouwing uit de periode 1850-1940 wordt
aangetroffen binnen een oudere structuur (voor 1850).
Aan weerszijden van de toegang staan enerzijds de villa met bedrij fs-
gedeelte (XIXc) van een wijnhandelaar, anderzijds een portierswoning
en de neogotische N.H. kerk. Er tegenover bevindt zich een rijtje
markante herenhuizen (ca. 1900). Aan de Hoofdstraat staat de
neogotische R.K. kerk uit 1877, ontworpen door A. Tepe.

Kern Silvolde
De kern Silvolde, op de duidelijk herkenbare rivierduin gelegen, heeft
een basisstructuur waarbij de wegen de hoogtelijnen volgen. De
structuur die dateert van voor 1850 is in het gebied van de markt en
de daarop aansluitende wegen als karakteristiek te kenmerken.
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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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