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De in structuur en op plaatsen in detail goed bewaard gebleven HISTORISCHE BUITENPLAATS DEN BRAMEL bestaat
uit een HOOFDGEBOUW (Huis Den Bramel) (1), HISTORISCHE TUIN- en PARKAANLEG (2), DIENSTGEBOUW (3),
HOUTLOODS (4), VOORMALIGE ELEKTRICITEITSCENTRALE (5), BRUGGEN met BALUSTRADES (6A en 6B), PRIEEL
(7), MOESTUINMUUR (8), KOUDE BAK en KAS (9A EN 9B), HONDENHOK (10), BEDELAARSBEL (11), LANTAARN
(12), WASPLAATS (13) en DIENSTWONING (14).
De historische buitenplaats DEN BRAMEL ligt ten noorden van het dorp Vorden in de buurtschap Veldwijk. De naam
zou een samenstelling zijn van de woorden 'braam' en 'loo', een bos (loo) waarin bramen groeien. Het gebied van
de buitenplaats bestaat uit hoge en lagere delen, vrijwel geheel bedekt met fijn zand, afkomstig van eolische
afzettingen. In het lage deel bestaat de bodem uit lemig fijn zand. Hier liggen de nattere gedeelten van het terrein
met de grachten en verschillende waterlopen. De hogere delen in het zuiden zijn als akker in gebruik, in het noorden
als bos. Water afkomstig van de gronden aan de oostkant van de buitenplaats komt ten oosten van het huis via een
inlaat binnen, wordt via duikers door de grachten geleid en door de waterlopen en waterpartijen ten noorden van
het huis. Ten noordwesten van het huis watert de buitenplaats met een duiker af op de Onderlaatse Laak, die
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uiteindelijk via de Berkel in de IJssel uitmondt. De eerste vermelding van een 'Hoff te Bramel' dagtekent van 1396.
Er was geen sprake van een kasteel of landhuis, wel van hoeven (Groot en Klein Bramel). Het huidige huis kwam
pas in het midden van de 17de eeuw tot stand, waarschijnlijk ter plaatse van een ouder gebouw. De kelder met het
kruisribgewelf onder het linker deel van het huis zou van dat oudere gebouw een onderdeel geweest zijn. In 1650
betrof het een landhuis op U-vormige plattegrond van twee bouwlagen en een kap en een souterrain onder een
hoog, omlopend schilddak. Op het voorterrein stond een agrarisch bijgebouw onder zadeldak. Over een aanleg rond
het huis in deze periode is niets in het bijzonder bekend. Op grond van de gegevens op de kadastrale minuut van
1825 kan men echter aannemen dat het huis en voorterrein al in de 17de eeuw binnen een dubbele omgrachting
lagen. In 1726 kwam een bouwhuis ten oosten van het voorplein tot stand (jaartal op de windvaan op het
koetshuis). In 1824 werd de buitenplaats verkocht aan C.J.J. Storm van 's-Gravesande. Het goed werd toen
omschreven als: 'den hof toe Bramel met de Heerenhuizinge en verder getimmer en die daarbij onder gehorende
Hoven, Landerijen, Plantagies en akkermaalsbosschen benevens twee boeren Erven groot en klein Bramel genaamd
benevens een tuinmanswoning en een daghuurdershuisje'. Storm van 's Gravesande liet in de jaren daarna
veranderingen aan huis en plaats uitvoeren. In 1825 was de situatie als volgt: het terrein bestond uit zes
rechthoekige percelen die van een omgrachting waren voorzien. Daarbinnen had de huisplaats met het 'Kasteel den
Bramer' zijn eigen omgrachting. Op het voorplein stond een (later afgebroken) dienstgebouw. Aan de zuidwestkant
had het terrein ter plaatse van het voorplein een uitstulping, waardoor de aanleg een L-vorm had. Aan de oostkant
van het voorplein lagen twee rechthoekige opstallen, het koetshuis en de boerderij. De mestschuur was nog niet
gebouwd. Voor de bijgebouwen langs liep een aftakking van de gracht. Oostelijk van het huis lag een omgrachte
tuin, vanaf het voorplein via een brug toegankelijk. Ten noorden van het huis een 'terrein van vermaak' via een brug
over de westelijke buitengracht toegankelijk. Aan de zijde van de Almenseweg bevond zich een dubbele tuin,
waarvan het noordelijk deel als boomgaard gebruikt werd. Dit waarschijnlijk 17de-eeuwse rechtlijnige stelsel is tot
op heden aanwezig. De hoofdtoegang lag aan de oostkant van het terrein vanaf de Almenseweg. In de jaren hierna
vonden wijzigingen plaats aan opstallen en aanleg. Het huis kreeg een classicistische uitmonstering met een
driehoekig fronton boven de middenrisaliet van de voorgevel en een licht gepleisterde gevelafwerking. De steile
17de-eeuwse kap werd in 1854 (jaartal op balk) vervangen door een lager, omlopend schilddak met zakgoot en een
dakruiter met klok. De vensters werden gemoderniseerd. Aan de noordkant werd terrein bij de buitenplaats gevoegd
dat tot een wandelbos met slingerpaden werd ingericht. Rond de es aan de zuidkant van het huis kwam eveneens
een wandeling tot stand. Daartoe werd de boerderij De Kleine Bramel gesloopt. In de loop van de 19de eeuw
volgden verdere veranderingen aan huis en omgeving. In het noordwesten van het terrein verscheen een kleine
landschappelijke vijver en een zichtas vanaf het huis in noordelijke richting kwam tot stand. In 1863 betrokken I.F.
Storm van 's Gravesande en zijn echtgenote E.A.S. van Heeckeren Den Bramel. Zij lieten het huis in de jaren daarna
verbouwen. Het werd van de pleisterlaag ontdaan en tegen de voorgevel werd een nieuwe ingangspartij, een
neogotisch portaal met torentje, gebouwd. Ter plaatse van de vleugel op de noordoosthoek verrees een aanbouw in
neorenaissancestijl waarin de keuken en op de verdieping de biljartkamer werden ondergebracht. Aan de voorgevel
kwam boven het raam van de verdieping een uurwerkplaat. Daaronder het alliantiewapen Van 's-Gravensande - Van
Heeckeren. In 1884 was het werk gereed. Het voorplein werd opnieuw ingericht. Het 17de-eeuwse bouwhuis werd
afgebroken. Een beeld op een sokkel verdween en een achtkante theekoepel verscheen. In 1888 werd de brug naar
het voorplein over de buitengracht vernieuwd. In 1897 werd Den Bramel verkocht. Koper was de uit Duitsland
afkomstige Heinrich Thate. Zijn zoon Wilhelm Julius werd met de exploitatie belast. Bomen en bossen werden
aangepland. Een nieuwe toegangslaan werd aan de zuidkant over de es aangelegd, rechtstreeks aanlopend op het
huis. De moestuin achter het huis kreeg een ommuring. In de moestuin werden kassen en een oranjerie gebouwd
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(de laatste gesloopt in 1966). Het voorplein werd opnieuw ingericht en kreeg een elektrische lantaarn op bakstenen
voet. Aan de oude oprijlaan werden een elektriciteitscentrale (voor de eigen verlichting, de korenmolen en de
houtzagerij) en een houtschuur gebouwd. Rond de vijver in de noordwesthoek werd het bos gekapt en een open
ruimte gecreëerd. Aan de oostkant van de buitenplaats werd de Almenseweg met een bocht naar het oosten
verlegd. Op de zuidoostelijke punt kwam in 1907 een dienstwoning. In de loop van de 20ste eeuw is de openheid
van het park door bebossing afgenomen.
Waardering van het complex
Het complex HISTORISCHE BUITENPLAATS DEN BRAMEL is van algemeen architectuur- en tuinhistorisch belang
* wegens de ouderdom
* wegens de architectuur van het hoofdgebouw
* wegens de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden
* wegens de goed bewaarde formele structuur van waterlopen, lanen en terrein direct rond het huis uit de 17de
eeuw
* wegens de landschappelijke aanleg uit de 19de en vroeg 20ste eeuw met handhaving van de oudere structuur
* wegens de functionele en ruimtelijke relatie tussen de onderdelen van de buitenplaats
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DEN BRAMEL. 17de-eeuws huis, gebouwd deels op de kelders van een oudere voorganger; in 1825 en in de jaren na
1863 verbouwd en uitgebreid. Uit baksteen opgetrokken gebouw op U-vormige plattegrond met kleine vleugels aan
de noordoost- en noordwestzijde. Het hoofdblok ligt onder een omlopend schilddak met zakgoot en
hoekschoorstenen met kappen, de noordwestelijke vleugel onder een op het hoofdblok aanlopend schilddak met
schoorsteen, de noordoostelijke vleugel onder een zadeldak tussen trapgevels. Alle dakvlakken zijn met leien
gedekt. Dakruiter met koepelvormige bekroning waarin luidklokje en inscriptie 'Soli Deo Gloria 1735'. De voorgevel
heeft een uitgebouwde ingangspartij in neogotische stijl. Spitsboogvormige toegang waarboven balkon. Daarachter
de 17de-eeuwse toegang geflankeerd door zandstenen Ionische zuilen op hoog basement met
diamantkopversiering. Daarboven opzetstuk met venster. Verdiepingsvenster met spitsboogfries, waarboven
ingesnoerde naaldspits met windvaan. Wijzerplaat met het opschrift 'Hof toe Bramel'. Onder de wijzerplaat een
steen met het alliantiewapen Storm van 's-Gravesande - Van Heeckeren. De symmetrisch ingedeelde voorgevel is
voorzien van zesruitsvensters met persiennes en twee keldertoegangen met ovaal licht. Geprofileerde bakstenen
lijst onder de bakgoot. Twee dakkapellen onder zadeldak. De rechterzijgevel heeft een uitgebouwd gedeelte waarin
de privaten zijn opgenomen, oorspronkelijk met een directe uitgang op de gracht. Zesruitsvensters met persiennes
en ovale kelderlichten. Twee dakkapellen onder zadeldakje. De in neorenaissance opgetrokken noordoostvleugel met
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trapgevel, kruiskozijnen met onderluiken en rondboog toegangsdeur alles onder rondboogstrekken met
natuurstenen aanzet- en sluitstenen. Muurankers. De linkerzijgevel heeft kelderlichten en vensters als rechts. De
achtergevel van het hoofdblok met roedeventer. Die van de noordwestvleugel met vensters en kelderlicht als elders;
tegen deze vleugel een aanbouw met privaten; de achtergevel van de noordoostvleugel in neorenaissancestijl met
kruiskozijn en halve kruiskozijnen op de verdieping, alles onder rondboogstrek met natuurstenen aanzet- en
sluitstenen. Hierin bevindt zich de keuken. Tussen de beide vleugels een kleine binnenplaats met waterput,
oorspronkelijk vanuit de keuken bereikbaar. In het inwendige kelders onder het gehele hoofdblok, met kruisgewelf
met brede ribben onder het westelijke deel en met tongewelven onder de vestibule en het oostelijke deel. In de
westelijke kelder een stenen filter die gediend heeft om het ijzerhoudende water te filteren. Een van de
middenkelders heeft als varkensstal gediend. Op de begane grond een brede gang over de hele diepte van het huis
tussen de beide uitspringende achtervleugels. Zoldering met samengestelde balklaag met forse 17de-eeuwse
consoles. In de balklaag een raveling met hijsluik. De deuren die op de gang uitkomen met neorenaissance
omtimmeringen. De westkant wordt door twee kamers en suite ingenomen met sjabloonschilderingen tussen de
17de-eeuwse balken. Voor is een salon met neorenaissance betimmeringen. Achtersalon met grote koperen
elektrische kroon. Aan de rechterkant (oost) een herenkamer met schouw, eiken vloer en een kroon van geweien. In
de neorenaissance achterbouw op de begane grond de keuken en een biljartkamer op de verdieping. De trap naar
boven bevindt zich aan de rechterkant (oost) van de vestibule en is tijdens een van de 19de-eeuwse verbouwingen
verplaatst. Daartoe is een deel van de 17de-eeuwse balklaag afgezaagd. Op de verdieping vertrekken met 17deeeuwse balklaag en consoles als beneden. De bovenverdieping is met een deur en ijzeren staaf afsluitbaar. Ook
zware balklagen met consoles als beneden. Op de verdieping een katrol om graanzakken door het luik in de balklaag
van de benedengang omhoog te hijsen. Op zolder staat een grote graankist en is een meidenkamer afgetimmerd.
Onderste gedeelte van de kap uit de 17de eeuw. Bovendeel uit 1854. Uurwerk uit 1735, maar van elders afkomstig.
Waardering
HUIS DEN BRAMEL, behorend tot de historische buitenplaats Den Bramel, van algemeen architectuurhistorisch,
cultuurhistorisch en architectonisch belang:
- wegens de ouderdom
- wegens de goed bewaard gebleven 17de-eeuwse elementen als metselwerk, kelders en balklagen met consoles
- wegens de 19de-eeuwse toevoegingen als ingangsportaal en keukenuitbouw
- wegens de uitstekend bewaard gebleven oorspronkelijke structuur
- wegens de met name genoemde interieuronderdelen

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis
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HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De tuin- en parkaanleg rond Den Bramel bestaat uit twee gedeelten. Rond
het huis ligt het geometrische grachten- en lanensysteem met de tussenliggende terreinen, die waarschijnlijk nog
van 17de-eeuwse datum zijn. Daar rond omheen is in het eerste kwart van de 19de eeuw een landschappelijk deel
met wandelingen aangelegd, waarvan een aantal zeer markante laanbomen en solitairen resteert. In de loop van de
19de en vervolgens de 20ste eeuw is het park in landschapsstijl veranderd, opengehakt en er is weer bos bij
geplant. De volgende onderdelen zijn van historisch belang:
- het rondlopende voorplein met klinkers bestraat. Midden op het gazon een lantaarn (zie hiervoor onderdeel 12).
- de ten noorden en oosten van de huisplaats liggende tuinen, die grotendeels zijn omgracht. Aan de noordkant de
voormalige moestuin met muren (zie hiervoor onderdeel 8) en koude bak en de boomgaard met kas (zie hiervoor
onderdeel 9A en 9B). De paden zijn afgezet met aan de bovenzijde afgeronde, gebakken stenen.
- de open ruimte ten zuiden van de stallen, de voormalige paardenwei
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- de laan aan de oostzijde (begin 19de eeuw) (oude Almenseweg), laanbomen met zomereik
- het wandelbos aan de zuidkant van de buitenplaats met zomereik, beuk en heesters.
- de verdiept liggende oprijlaan tussen de esgronden aan de zuidkant naar het huis (vóór 1900). Klinkerweg met
laanbomen (zomereik).
- de akkers ter weerszijden daarvan. Open ruimte van visueel belang naast de zuidelijke oprijlaan
- in het zuidelijk deel de gebogen laan vanaf de Almenseweg naar de oprijlaan, beplant met laanbomen (beuk)
- de parkweide ten westen van huisplaats (Hoge Wei)
- de wandeling in het parkbos ten westen van zuidelijke oprijlaan met opmerkelijke solitairen als paardenkastanje,
beuk, plataan, linde
- het parkbos met slingerpad aan de westkant van de plaats
- de beukenlaan met kleine ronde vijver ten westen van de klaverweide
- de bosvijver met rondwandeling aan de noordwestkant van de plaats
- de klaverweide ten noorden van de huisplaats
- het sterrenbos en notenbos met watergang
Waardering
HISTORISCHE TUIN- en PARKAANLEG, behorend tot de historische buitenplaats Den Bramel, van algemeen
cultuurhistorisch belang
- wegens de ouderdom
- wegens de vrijwel compleet aanwezige structuur van waterlopen, lanen en terrein direct rond het huis uit de 17de
eeuw
- wegens de landschappelijke aanleg uit de 19de en 20ste eeuw om de oudere structuur heen
- wegens de visueel ruimtelijke context waarin de gebouwen bewust een plaats hebben

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Historische aanleg
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Het DIENSTGEBOUW ten zuidoosten van het huis buiten de omgrachting ligt aan de oprijlaan en bestaat uit drie
aaneen gebouwde delen: een paardenstal met koetshuis en veestal, een mestschuur en een boerderij met stal. De
paardenstal is een langgerekt gebouw onder schilddak met gesmoorde pannen belegd. Aan laanzijde twee getoogde
ingangen met dubbele houten deuren met spaakroeden in de bovenlichten, overigens houten deurtjes met
bovenlicht, een venster en een blindnis. Rechte strekken boven deuren en venster. Op de verdieping roedevensters
en twee duivengaten. In de linkerzijgevel drie roedevensters op de begane rond met rechte strek en een op de
verdieping. In de achtergevel zijn de vensters van spijlen voorzien. In het inwendige uiterst links een paardenstal
met drie boxen, onderling gescheiden door schotten en gietijzeren palen met knop. Tegen de wanden tegels en vloer
met klinkers bestraat. Daarachter een tuigenkamer. Daarnaast de stalling voor de koetsen. In het rechterdeel de
veestalling met groep en pomp. Dit deel zal uit de 18de eeuw kunnen dateren (windvaan met 1726). Mestschuur
onder wolfdak met gesmoorde pannen. Rondboogdeur aan de zijde van de oprijlaan. Dit deel dateert uit de tweede
helft van de 19de eeuw. Boerderij met stalgedeelte onder wolfdak aan de oprijlaan. Getoogde inrijdeur en twee
getoogde mestdeurtjes. Rondboogvenstertjes. Dit deel kan uit het eind van de 18de eeuw dateren. Het
woongedeelte onder overstekend zadeldak staat haaks ten opzichte van de stal en is later, omstreeks 1900,
toegevoegd.
Waardering
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DIENSTGEBOUW behorend tot de historische buitenplaats Den Bramel van algemeen cultuurhistorisch belang
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de situering aan de oprijlaan
- als functioneel onderdeel van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw
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HOUTLOODS uit 1898 (gevelsteen), bestaande uit een langwerpig gebouw aan de oprijlaan onder lessenaarsdak met
gesmoorde pannen. Het gebouw telt zes getoogde openingen tussen standvinken. De voorzijde is uit houten
verticale delen samengesteld, de zij- en achtergevels uit een vakwerkconstructie met baksteenvulling.
Waardering
HOUTLOODS, behorend tot de historische buitenplaats Den Bramel van algemeen cultuurhistorisch belang
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de situering aan de oprijlaan
- als functioneel onderdeel van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw
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Woonplaats*
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7251 HN

Vorden

Almenseweg
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7251 HN

Vorden

Almenseweg
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7251 HN

Vorden

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Vorden

L

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
99

Rijksmonumentomschrijving**

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Omschrijving
Voormalige ELEKTRICITEITSCENTRALE, thans in drie dienstwoningen verdeeld. Ten behoeve van de
elektriciteitsvoorziening van het huis, de zagerij en een molen werd in 1905 aan de oprijlaan een
elektriciteitscentrale gebouwd. Het gebouw op rechthoekige plattegrond is opgetrokken van rode baksteen en plat
afgedekt. Horizontale geschilderde rode banden verlevendigen de gevelvlakken. Getoogde vensters en deuren met
diamantkopvormige sluitstenen.
Waardering
Voormalige ELEKTRICITEITSCENTRALE, behorend tot de historische buitenplaats Den Bramel van cultuurhistorisch
belang
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de situering aan de oprijlaan
- als functioneel onderdeel van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 januari 2022
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Monumentnummer*: 529308
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 november 2006

Kadaster deel/nr:

82877/64

Complexnummer

Complexnaam

529302

Den Bramel

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Vorden

Bronckhorst

Gelderland

Straat*

Nr*

Almenseweg
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Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Vorden

L

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7251 HN

Vorden

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
99

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving A. Over de gracht naar de huisplaats ligt een houten beweegbare basculebrug uit 1828. De BRUG ligt
op gemetselde bruggenhoofden en wordt ondersteund door houten staanders. Het middendeel is met de hand
beweegbaar. Op de bascule het jaartal 1828. Op het bruggenhoofd en de brug gietijzeren balusters met horizontale
staven. Ter hoogte van het beweegbare deel een ketting. De toegangsbrug kan met een ijzeren spijlen hekje
worden afgesloten.
B. Over de gracht in de oprijlaan naar het voorplein ligt een bakstenen BRUG met twee bogen uit 1888. Op de brug
staan hardstenen pijlers met kettingen er tussen. Op de sluitstenen van de bogen jaartalstenen met '6 aug. 1888'
en '6 aug. 1863'. De brug vervangt een eerder exemplaar dat al op de kadastrale minuut van 1825 staat
aangegeven.
Waardering
BRUGGEN behorend tot de historische buitenplaats Den Bramel, van algemeen belang
- wegens de ouderdom
- wegens de constructie
- wegens het type
- als functioneel onderdeel van de buitenplaats

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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- wegens de relatie met de overige onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Brug(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 529309
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 november 2006

Kadaster deel/nr:

82875/166

Complexnummer

Complexnaam

529302

Den Bramel

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Vorden
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Gelderland

Straat*

Nr*

Almenseweg

47

Toev.*
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Vorden

L

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7251 HN

Vorden

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
99

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Achtzijdig bakstenen PRIEEL uit het laatste kwart van de 19de eeuw onder een gebogen dak met acht vlakken,
bekroond door een piron. Het prieel bestaat uit acht gedrukte bogen tussen gemetselde pijlers en is aan vijf zijden
gesloten. Drie door bakstenen muren, twee door dubbele glasdeuren met gietijzeren versiering. Aan de voorzijde
twee houten zuilen, waartegen engeltjes en houten balustrades. De zuilen, balustrade en de beide engeltjes zijn
afkomstig van een orgelfront.
Waardering
PRIEEL behorend tot de historische buitenplaats Den Bramel, van cultuurhistorisch belang
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de vormgeving
- als onderdeel van de buitenplaats
- wegens de relatie met de overige onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 529310
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 november 2006

Kadaster deel/nr:

82876/25

Complexnummer

Complexnaam

529302

Den Bramel

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Vorden
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Straat*

Nr*
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47

Toev.*
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Vorden
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Postcode*

Woonplaats*

Situering

7251 HN

Vorden

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
99

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
MOESTUINMUUR uit omstreeks 1900, bestaande uit twee haaks op elkaar staande gedeelten, opgemetseld van rode
baksteen. Het gedeelte aan de westkant van de moestuin heeft een ezelsrugafdekking en steunberen aan de kant
van het water. Het gedeelte aan de noordkant van de moestuin heeft een rollaag als afdekking en is tussen pijlers
opgetrokken. Aan de west- en oostkant van de noordmuur een poortje met deurtje.
Waardering
MOESTUINMUUR behorend tot de historische buitenplaats Den Bramel, van cultuurhistorisch belang
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de constructie
- als de functioneel en visueel ruimtelijke relatie tot de moestuin

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinmuur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 529311
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 november 2006

Kadaster deel/nr:

82876/33

Complexnummer
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Locatie

Grondperceel
99

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
A. In de moestuin een langgerekte, van baksteen opgemetselde KOUDE BAK, vroeg 20ste eeuw.
B. In de boomgaard een KAS op rechthoekige plattegrond, opgetrokken van rode baksteen onder zadeldak met
ongelijke schilden. Vlechtingen langs de dakrand. Het langste schild is op het zuiden gericht. Hierop lagen de
glasramen. Vroeg 20ste eeuw.
Waardering
KOUDE BAK en KAS behorend tot de historische buitenplaats Den Bramel, van cultuurhistorisch belang
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de functioneel en visueel ruimtelijke relatie met de andere onderdelen in de moestuin en boomgaard

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Kas(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 529312
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 november 2006

Kadaster deel/nr:

82875/197

Complexnummer
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Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving Aan de zuidoostkant van het voorplein staat een HONDENHOK. Rondlopende kooiconstructie met
rondlopende ijzeren spijlen tussen balusters met knopje. De toegang zit in de ronding. Vroeg 20ste eeuw.
Waardering
HONDENHOK behorend tot de historische buitenplaats Den Bramel, van cultuurhistorisch belang
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de zeldzaamheid
- wegens de functioneel en visueel ruimtelijke relatie met de overigens onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 529313
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

20 november 2006

Kadaster deel/nr:

82876/6
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Grondperceel
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Naast de eerste brug staat aan de rechterkant een bronzen luidklok, de BEDELAARSBEL. Vroeg 20ste eeuw.
Waardering
BEDELAARSBEL behorend tot de historische buitenplaats Den Bramel, van belang
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de zeldzaamheid
- wegens de functioneel en visueel ruimtelijke relatie met de overigens onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 529314
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:
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Kadaster deel/nr:
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Complexnummer

Complexnaam

529302

Den Bramel

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Vorden

Bronckhorst

Gelderland

Straat*

Nr*

Almenseweg

47

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Vorden

L

Postcode*

Woonplaats*

Situering

7251 HN

Vorden

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
99

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Op het voorplein staat in de as een gietijzeren elektrische LANTAARN op bakstenen voet uit 1905. De bewerkte
gietijzeren paal, bestaande uit drie vaasvormen, splitst zich in drie armen, waarin de lampen zijn opgenomen.
Waardering
LANTAARN behorend tot de historische buitenplaats Den Bramel, van belang
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de functioneel en visueel ruimtelijke relatie met de overigens onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 529315
Status:
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
In de gracht ter hoogte van de keuken ligt een WASPLAATS, die aan een rol met kettingen hangt en met een lier
hoger of lager gedraaid kan worden, afhankelijk van de waterstand. Het is een vroeg 20ste-eeuwse constructie. Op
de vlonder werd de was gedaan.
Waardering
WASPLAATS behorend tot de historische buitenplaats Den Bramel, van belang
- wegens de ouderdom
- wegens het type
- wegens de zeldzaamheid
- wegens de functioneel en visueel ruimtelijke relatie met de overigens onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen
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Monumentnummer*: 530481
Status:
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
In de zuidoostpunt van de buitenplaats ligt op het kruispunt van de Almenseweg en de oprijlaan naar het huis een
DIENSTWONING uit 1907. Gebouw van rode baksteen, op rechthoekige plattegrond, van een bouwlaag hoog, onder
een met rode Muldepannen gedekt wolfdak. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met een voordeur onder boog in
het midden, voorzien van een gietijzeren rooster en een 20-ruits bovenlicht. Aan beide zijden een venster met
roedeverdeling onder vensterbogen van rode verblendsteen. In de boogtrommels siermetselwerk. Boven de
voordeur staafankers en een klein rechthoekig venster met roedeverdeling. Boven de plint rechts naast de voordeur
een gevelsteen met: 'Saartje en Henk / Thate / 25 april 1907'. De rechterzijgevel heeft twee vensters onder bogen
als voor en een klein venster onder getoogde strek. Staafankers onder de dakrand. De linkerzijgevel heeft twee
getoogde vensters van ongelijke grootte (het achterste venster is recent). Staafankers onder de dakrand. In de
achtergevel twee deuren van ongelijke afmetingen en een venstertje.
Waardering
DIENSTWONING behorend tot de historische buitenplaats Den Bramel, van belang
- wegens de ouderdom
- wegens het type

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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- wegens de ligging aan het begin van de oprijlaan
- wegens de functioneel en visueel ruimtelijke relatie met de overigens onderdelen van de buitenplaats

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouw
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