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De Raad heeft kennis genomen van uw adviesverzoek met het hiernaast
vermelde nummer. De aanvraag betreft de aanwijzing van de restanten van
kasteel Barlham als beschermd archeologisch rijksmonument, volgens artikel 3
(6° lid) van de Monumentenwet 1988.
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De Raad heeft zich gebogen over uw concept-besluit en de aanvullende
stukken betreffende het 'terrein waarin resten van kasteel Barlham uit de Late
Middeleeuwen' zich bevinden. Het archeologisch monument is gelegen aan de
Barlhammerweg te Langerak, gemeente Doetinchem. De oorsprong van het
kasteel, begonnen als een versterking gesitueerd aan de Oude IJssel, gaat terug
tot de n° of12° eeuw en mogelijk nog vroeger. In de geschiedschrijving komt de
naam van kasteel Barlham in n78 voor het eerst voor en als eigenaar wordt
genoemd Huboldos de Bernhamme. Nadat in de eerste fase vermoedelijk een
houten bouwwerk op deze plaats heeft gestaan, is in de 13° eeuw een stenen
gebouw opgetrokken bestaande uit een voorburcht en een hoofdburcht.
Het terrein van het voormalige kasteel is in het landschap nog waarneembaar
door een kunstmatige heuvel en een achtvormige gracht. Deze hoogte zou
kunnen duiden op een motteheuvel. Hoewel in 1943 een bescheiden onderzoek
is uitgevoerd, is het aannemelijk dat de overblijfselen nauwelijks tot geen
schade van hebben ondervonden en goed bewaard gebleven zijn. Dit geldt ook
voor mogelijke organische resten die zich nog in de grachten - onder de
grondwaterspiegel - bevinden.
De Raad concludeert dat de omgrachting en de verhoogde locatie met de
archeologische resten van het kasteel Barlham een belangwekkend

archeologisch monument vormen. Waardevol is tevens dat desgewenst in de
toekomst de vindplaats kan worden onderzocht in relatie tot andere
nabijgelegen, beschermde restanten van versterkingen uit dezelfde periode.
Het cultuurhistorisch belang, de herkenbaarheid in het landschap, de relatief
goede staat waarin het monument verkeert en de functie voor wetenschappelijk
onderzoek vormen naar de mening van de Raad voldoende redenen voor
bescherming van rijkswege.
Geadviseerd wordt om Barlham aan te wijzen als beschermd archeologisch
monument.
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monument.
Dit advies van de Raad voor Cultuur werd voorbereid onder
verantwoordelijkheid van de Beleidscommissie Monumenten en Archeologie,
voorzitter mw drs A.G. Giltaij-Lansink, secretariaat ir A.W. Mol.
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