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Llun o'r awyr o Ardal Gadwraeth Y Bers 



Rhan I 
Asesiad Cymeriad 
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r h a g y m a d r o d d  

Dynodiad Ardal Gadwraeth 
1.1 Mae Adran 69 o'r Ddeddf Cynllunio (Adeiladau 
Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 yn gosod 
rheidrwydd ar Awdurdodau Lleol i adnabod "ardaloedd o 
ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, y mae'n 
ddymunol i gadw neu wella eu cymeriad neu eu 
hymddangosiad" i'w dynodi'n ardaloedd cadwraeth. 

Diben 
1.2 Diben Cynllun Asesu a Rheoli Ardal Gadwraeth yw: 

l Darparu diffiniad eglur o ddiddordeb pensaernïol neu 
hanesyddol arbennig yr ardal 

l Adnabod ffyrdd o gadw a gwella’r nodweddion 
unigryw drwy'r Cynllun Gwella 

l Cryfhau'r cyfiawnhad dros ddynodi 

l Creu cyd-destun eglur ar gyfer datblygu yn y dyfodol 
yn unol â pholisïau ardal gadwraeth yn y cynllun 
datblygu 

l Bod yn gerbyd i ymglymu a chodi ymwybyddiaeth 

Ardal Gadwraeth Y Bers 
1.3 Nod y Cynllun Asesu a Rheoli hwn yw hyrwyddo a 
chefnogi datblygiadau sy'n cyd-fynd ag, neu sy'n gwella, 
cymeriad Ardal Gadwraeth Y Bers.  Nid yw'n ymgais i dagu 
unrhyw newid. Y nod yw sicrhau cydbwysedd fel bod 
diddordebau cadwraeth yn derbyn sylw teilwng yn erbyn yr 
anghenion i newid a datblygu. Dynodwyd Ardal Gadwraeth 
Y Bers yn gyntaf yn Awst 1975 a diwygiwyd y ffin yn 2003. 
Mae'r ddogfen hon yn rhoi sylw yn bennaf i'r rhesymau tros 
ddynodi, gan ddiffinio'r nodweddion sy'n rhan o'i diddordeb, 
cymeriad ac ymddangosiad pensaernïol a hanesyddol 
arbennig. Ni ddylid cymryd bod hepgor unrhyw adeilad, 
nodwedd neu ofod penodol yn arwydd nad yw o ddiddordeb. 

1 Rhagymadrodd 
Y Cyd-destun Cynllunio 
1.4 Dylid darllen y Datganiad hwn ar y cyd gyda Chynllun 
Datblygu Unedol Wrecsam 2005 a fabwysiadwyd, a'r 
canllawiau cenedlaethol ar bolisi cynllunio, ac yn benodol 
Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96 Cynllunio a'r 
Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac 
Ardaloedd Cadwraeth. 

Lleoliad 
1.5 Lleolir Ardal Gadwraeth Y Bers rhyw 2.5 milltir i'r de 
orllewin o ganol tref Wrecsam ac i'r gogledd o anheddiad 
diwydiannol Rhostyllen. Lleolir yr Ardal Gadwraeth o fewn 
ardal goediog rhan uchaf dyffryn Clywedog, sy'n arwain o'r 
Mwynglawdd i Wrecsam.  Mae dylanwad y gwaith haearn ac 
Ystad Plas Power sydd gerllaw i'w weld yn natblygiad y 
pentref, yr arddulliau a'r nodweddion pensaernïol, sy'n rhoi 
i'r Bers ei gymeriad unigryw.  Mae'r rhan helaeth o'r Ardal 
Gadwraeth yn gorwedd o fewn y gorlifdir dynodedig, fel ag 
yr adnabuwyd gan Asiantaeth yr Amgylchedd. 

Daeareg 
1.6 Mae daeareg yr ardal yn gymysgedd o ddyddodion glo 
Carbonifferaidd, tywodfaen a dyddodion tywod a graean. 
Mae rhan isaf Dyffryn Clywedog yn torri drwy deras o 
dywod a graean a elwir yn Deras Delta Wrecsam. 

Ymgynghoriad 
1.7 Wrth lunio'r ddogfen hon ymgynghorwyd gada'r 
Cynghorau Cymuned, Aelodau'r Cyngor ac ystod o fudiadau 
a grwpiau sydd â diddordeb yn yr ardal hanesyddol a'r ardal 
leol. Ymgynghorwyd hefyd gyda mudiadau statudol fel 
Cadw.  Yn ogystal â hyn, cynhaliwyd ymgynghoriad 
cyhoeddus yn ystod Hydref a Thachwedd 2009, gydag 
arddangosfa gyhoeddus yn nerbynfa adeilad Stryt y Lampint 
a Neuadd Blwyf Y Bers. 
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Ffigwr 2 - Y Bers 1849 

G 

Hanes Cynnar 
2.1 Mae modd olrhain gweithgaredd yn yr ardal yn ôl i 
gyfnod y Rhufeiniaid a fu'n cloddio am blwm a mwynau 
eraill ym Mynyddoedd Esclusham a'r Mwynglawdd. Mae 
Clawdd Offa, sy'n dyddio o'r 
8fed ganrif, ac sydd rywfaint 
i'r gorllewin o'r Ardal 
Gadwraeth, yn dystiolaeth o 
ddylanwad Eingl Sacsonaidd 
yn yr ardal. Mae'r clawdd, a 

godwyd gan Frenin Offa o'r 
Mercia rhwng 757 a 795, 
yn nodi'r ffin wleidyddol 
rhwng Cymru a Mercia, ac 
mae'n bosib mai 
amddiffyniad milwrol 

ydoedd. Mae'r rhan yma o'r Clawdd, sy'n rhedeg o Ogledd 
Cymru i Dde Cymru, mewn cyflwr da iawn. Mae'r ffos sydd 
i'r ochr orllewinol a'r clawdd i'r dwyrain i'w gweld yn glir. 

2.2 Mae'r dylanwad Eingl-Sacsonaidd i'w weld hefyd 
mewn enwau lleoedd lleol. Enw cyffredin ar drefgordd yw 
'Bers' ac mae'n parhau hyd heddiw mewn enwau ffermydd 
lleol. Mae hefyd yn enw personol Saesneg ag iddo 
gysylltiadau agos â Swydd Gaer.  Gair Saesneg yw 'Ham' 
sy'n golygu anheddiad neu faenor.  Mae'n bosib mai llygriad 
Saesneg o'r gair Cymraeg 'Ystlys', sef ochr yw 'Esclus', gan 
gyfeirio at ei leoliad ar ochr bryn. 

2.3 Yn y canol oesoedd ffurfiai'r Bers ran o faenor 
Esclusham. Fe'i rhannwyd yn ddiweddarach yn Esclusham 
uwchlaw'r clawdd ac Esclusham islaw'r clawdd. Yna daeth 
Y Bers i fod yn drefgordd ei hun o fewn plwyf Wrecsam. 

2 Hanes a Datblygiad 
Roedd yn ymestyn dros ardal oedd lawer mwy nag ydyw 
heddiw, gan ymestyn i Adwy'r Clawdd, Nant, Penygelli a 
Choedpoeth. Ffurfiwyd pentref Y Bers ei hun o ddau 
gasgliad cyfagos o fythynnod a elwid yn Bentre Dybenni a 
Dôl Cuhelyn. 

Gwaith Haearn 
2.4 Erbyn y 17eg ganrif roedd 
tystiolaeth o bresenoldeb sawl 
ffwrnais haearn a ffowndrïau ar 
hyd Dyffryn Clywedog.  Roedd 
Y Bers mewn safle delfrydol, 
yn gorwedd mewn man canolog 
rhwng porthladdoedd prysur 
Lerpwl a Chaer, dyddodion 
mwynau Gogledd Cymru a 
marchnadoedd cyfoethog 
canolbarth Lloegr.  Roedd topograffi glan yr afon yn Y Bers 
yn ddelfrydol o ran cynhyrchu haearn, gyda ffurfiant naturiol 
y graig yn golygu bod modd llwytho'r ffwrneisi o'r top gan 
adael i'r metel tawdd lifo oddi isod ar lefel y ffordd.  Roedd 
llif cyflym Afon Clywedog yn darparu cyflenwad p@er i 
yrru'r olwynion d@r ac oddi amgylch yng nghefn gwlad 
roedd cyflenwad digonol o bren ar gael i'w defnyddio fel 
tanwydd, fel yr awgryma enwau lleoedd megis Coedpoeth. 

2.5 Mae cysylltiad agos rhwng hanes a chynllun Y Bers a'r 
gweithfeydd haearn amrywiol a welwyd yno ers y 17eg 
ganrif. Yn 1774 cofrestrodd John Wilkinson beiriant hynod 
lwyddiannus ar gyfer tyllu canonau yn fanwl gywir.  Yn 
1775 codwyd yr adeilad wythochrog nodedig i fod yn 
ffowndri canonau 4 ffwrnais fel ymateb i'r galw cynyddol am 
ynnau a chanonau. Hefyd yn 1775 addasodd Wilkinson ei 
beiriant tyllu i dyllu silindrau ar gyfer injan stêm Boulton a 
Watt. 
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Gyda diolch i weithiwr o 
Waith Dur Brymbo 

2.6 Dargyfeiriodd Isaac 
Wilkinson (tad John Wilkinson) 
gwrs Afon Clywedog ym 1763 er 
mwyn darparu p@er i droi'r 
olwynion d@r yn ei ffowndrïau, 
gan adeiladu sawl cored ar ei hyd. 
Mae'r dyfrffosydd a ddeuai o 
Gored y Caeau a Chored y 
Dwyrain bellach yn sych ond mae 
eu cloddiau i'w gweld o hyd yng 
Nghoed Plas Power a'r ddôl sy'n 
arwain at Papermill Cottage, sef 
Melinau Twrci gynt. 

2.7 Gyda gwrthdrawiadau rhyngwladol niferus hanner olaf 
y 18fed ganrif, yn 
enwedig Rhyfel 
Annibyniaeth America, 
roedd galw mawr am 
ganonau, a bu'r gwaith 
yn hynod ffyniannus 
rhwng 1770 ac 1795. 
Cyfrannodd cyfyngiadau 
ffisegol safle'r Bers a'r 
gystadleuaeth gynyddol 

gan weithfeydd haearn eraill at ddirywiad y safle. Trodd 
John Wilkinson ei sylw i'w safle newydd ym Mrymbo, a 
brynodd yn 1792, a'r canlyniad fu cau ffowndri'r Bers yn 
1812. 

Y Melinau Papur ac }d 
2.8 Llwyddodd Y Bers i gadw gafael ar rywfaint o 
ddiwydiant wedi dirywiad y gwaith haearn; yn bennaf 
melinau papur ac ~d, a sefydlwyd yn adeiladau segur y 
gwaith haearn. Roedd dwy felin bapur yn y pentref yn ystod 
y 19eg ganrif, i gwrdd â'r galw am bapur gan argraffwyr a 
chyhoeddwyr o Wrecsam. 

2.9 Yn 1829, addaswyd y ffwrnais chwyth ar safle'r 
gorllewin i fod yn felin ~d, a bu'n weithredol hyd 1933. Mae 
olwyn dd@r haearn bwrw i'w gweld yno hyd heddiw. 

2.10 Mae Melin Esclusham, neu'r Felin Ganol, a elwid yn 
ddiweddarach yn Felin Twrci, wedi ei lleoli gam y tu allan i'r 
Ardal Gadwraeth, i'r Dwyrain. Fe ddaeth yn enwog am 
gyflenwi papur o'r radd flaenaf i gwsmeriaid mawreddog. 
Dyma oedd y felin bapur gyntaf yn Y Bers a adeiladwyd yn 
1801 gan Edward Bozeley, a ddaeth i reoli tair melin Y Bers. 
Adeiladwyd Laurel Grove, sydd bellach yn adeilad 
rhestredig, ar yr un pryd, i fod yn gartref ar gyfer Bozeley. 
Am fod y t~ mor agos at y gwaith gallai Bozeley 
oruchwylio'r felin 24 awr y dydd. 

2.11 Sefydlwyd Melin Bapur Y Bers, neu'r Felin Uchaf yn 
1818, ar safle Gwaith Haearn y Dwyrain gan ddefnyddio'r un 
olwyn dd@r â'r gwaith haearn. Gwnaethpwyd addasiadau 
niferus iddi ac mae gwaith cloddio yn dangos i felin newydd 
gael ei hadeiladu tua 1823. Yn 1829 gwerthwyd y felin yma 
i Thomas Fitzhugh o Blas Power.  Cyfnewidiol fu llwyddiant 
Melin Y Bers yn y 1850au, heb unrhyw weithgaredd yn 
1851, i weithio eto ym 1856, ac fel ocsiwn ar gyfer gwellt a 
chnydau yn 1859. Cafwyd un ymdrech olaf i'w rhedeg fel 
melin bapur yn 1863 gyda sefydlu Cwmni Papur Y Bers. 
Gyda dadlau dros ddilysrwydd y brydles, cystadleuaeth 
gynyddol a dirywiad yn y farchnad chwalwyd y cwmni yn 
1866. Dymchwelodd Thomas Fitzhugh yr adeiladau gwag 
yn 1869. 

Yr Ysgol 
2.12 Yn 1876 
ailddatblygwyd safle 
Melin Y Bers i fod yn 
Ysgol Genedlaethol 
Bechgyn Y Bers.  Fe'i 
cynlluniwyd gan William 
Turner o Wrecsam, ac yn 
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ddiweddarach daeth yn Ysgol Gymysg Iau Y Bers, cyn cau 
ymhen hir a hwyr yn 1961. Dirywiodd cyflwr ysgol y 
merched ac fe'i dymchwelwyd, tra addaswyd ysgol y 
bechgyn ar ddechrau'r 1980au i'w defnydd presennol fel 
Canolfan Dreftadaeth. 

Ystad Plas Power 
2.13 Mae Parc Plas Power wedi ei leoli yn union i'r 
gogledd o'r Ardal Gadwraeth.  Mae'r ystad yn dyddio'n ôl i 
ganol y 15fed ganrif pan oedd bryd hynny yn eiddo i Robert 
Bellot. Yn y 17eg ganrif etifeddodd deulu'r Power yr ystad 
gan newid yr enw i Blas Power.  Erbyn 1747 roedd yn 
nwylo William Lloyd a ddymchwelodd y t~ gwreiddiol yn 
yr un flwyddyn gan godi plasty sgwâr Sioraidd o frics coch 
gyda naddiadau carreg. Fe benderfynodd hefyd amgáu'r 

parcdir gyda wal garreg enfawr.  Mae'r wal yn sefyll 
heddiw, ac mae'n nodwedd amlwg iawn o'r ardal. 
Etifeddodd merch William Lloyd, Mary Fitzhugh, yr ystâd 
ac yn ddiweddarach daeth i ddwylo'i mab, Thomas Lloyd 
Fitzhugh a aeth ati yn 1858 i ymestyn ac ailgynllunio'r t~ 
dan gyfarwyddyd y pensaer John Gibson. Hefyd tua 1860 
aethant ati i ailfodelu porthdy South Gate ac adeiladu'r bont 
a bythynnod ystâd nodedig Mill Terrace.  Mae Porthdy’r 
Gât a Bythynnod y Felin yn hynod ddarluniaidd gyda'u 
hestyll tywydd addurnol a ffenestri latis diemwnt, sy'n 
dangos eu bod yn perthyn i Ystad Plas Power.  Adeiladwyd 
Eglwys y Santes Fair, Gradd II*, a elwir hefyd yn Gapel 
Plas Power, gan Thomas Fitzhugh yn 1875, gyda'r t@r yn 
ychwanegiad diweddarach yn 1893 er cof am y Capten 
Godfrey Fitzhugh. 
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Ffigwr 3: Ardaloedd Cymeriad Ardal Gadwraeth Y Bers 

Y Lôn o'r Terfyn Gorllewinol i 
Fferm y Felin 

Bunkers Hill a'r Ddôl 

Gwaith Haearn y 
Gorllewin 

Gwaith Haearn y Dwyrain 

G 
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3 Crynodeb o Nodweddion Arbennig 

3.1 Mae'r lleoliad tirlun dyffryn a'r cysylltiad hanesyddol 
a phensaernïol gyda gwaith haearn John Wilkinson ac 
Ystad Plas Power wedi dylanwadu'n fawr iawn ar gymeriad 
arbennig yr ardal. Mae sawl ffactor yn cyfrannu tuag at 
gymeriad arbennig yr ardal ac fe amlinellir y rhain isod: 

Adeiladau a Safleoedd y Gwaith 
Haearn 
3.2 Mae olion 
Gwaith Haearn 
Wilkinson yn 
gyswllt pwysig 
gyda gorffennol 
diwydiannol yr 
ardal. Mae'r 
ffwrnais chwyth 
hynaf, sef Y Felin, a'r ffowndri wythochrog, ill dwy yn 
adeiladau neilltuol o bwys, a adeiladwyd o frics a luniwyd 
â llaw mewn gwrthgyferbyniad ag adeileddau eraill yr 
ardal. 

Y pontydd niferus ac olion y coredau, 
y llifddorau a'r dyfrffosydd ar hyd yr 
afon 

3.3 Mae'r coredau, 
a leolir ar wahanol 
bwyntiau ar hyd Afon 
Clywedog, yn 
cyfrannu'n sylweddol 
at gymeriad a 
hynodrwydd yr ardal. 
Mae eu harddulliau 
gwahanol a'r 

deunyddiau amrywiol a ddefnyddiwyd i adeiladu'r pontydd 
a'r coredau yn cyfrannu at amrywiaeth weledol yr ardal ac 
yn helpu i integreiddio'r amgylchedd adeiledig gyda'r un 
naturiol. 

Ochrau coediog y dyffryn a glannau 
Afon 
Clywedog 
3.4 Mae Coed 
Plas Power yn 
nodwedd tirwedd 
drawiadol sy'n 
dominyddu rhan 
uchaf yr Ardal 
Gadwraeth. 
Mae'n creu rhyw ymdeimlad o amgáu ac yn cyfrannu at 
leoliad sawl adeilad. Mae'n safle bywyd gwyllt dynodedig 
sy'n cynnwys coedlan hynafol a reolir gan Goed Cadw. 
Mae Llwybr Clywedog yn arwain drwy'r coed, gan ddilyn 
cerbydffordd Wilkinson, a ddefnyddiwyd yn wreiddiol i 
gludo deunyddiau crai i'r gwaith o byllau'r Mwynglawdd. 

Dylanwad 
pensaernïol cryf 
Ystad Plas Power 
3.5 Mae Porthdy’r Bers, 
Eglwys y Santes Fair a'r 
Bythynnod Ystad yn adeiladau 
o bwys sy'n creu ymdeimlad 
cryf o le a hunaniaeth. Mae'r 
arddull "pensaernïaeth ystad" 
amlwg, sy'n cynnwys waliau 
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tywodfaen, to llechi, ffenestri latis o haearn bwrw trwm ac ymdeimlad gwledig iawn. Mae'r gwrychoedd yn cynnwys 
estyll tywydd cerfiedig addurnol yn nodweddiadol o amrywiaeth gymysg o rywogaethau cynhenid ac yn eu plith 
ddylanwad Ystad Plas Power. y ddraenen wen, celyn, coed cyll, ywen a sycamorwydden. 

Yn ardal Y Ddôl ceir waliau o frics peirianneg coch 
Manylion terfyn Rhiwabon a rheiliau a gatiau haearn bwrw. 

Yr enwau lleoedd, strydoedd a thai 
hanesyddol
3.7 Mae enwau lleoedd hanesyddol amrywiol wedi
goroesi (e.e. Bunkers Hill, Ballistics Bank, Yr Efail, Y Ddôl 
a Phentre Dybenni)

Y Ddôl 
3.8 Ardal gryno o adeiladau dwysedd uchel sydd wedi eu
lleoli ar ochr serth y dyffryn yn agos at yr afon, gan greu 
ymdeimlad o grynoder.  Maent yn nodweddiadol iawn o
arddull y 19eg a'r 20fed ganrif o dai diwydiannol, sef
terasau, brics coch hanner-beirinyddol, toeau llechi gyda 
theils crib coch, waliau terfyn o frics a gatiau haearn bwrw. 

3.6 Mae waliau terfyn 
tywodfaen o wahanol 
fathau gyda cherrig 
copa amrywiol yn 
nodwedd amlwg o'r 
Ardal Gadwraeth. Un 
amlwg iawn yw wal 
derfyn uchel Ystad Plas 

Power sy'n dominyddu 
darnau hir o fin y 
ffordd.  Mewn mannau 
eraill mae'r waliau yn 
is gan greu teimlad 
mwy agored. Ceir darn 
hir o reiliau parc 
hanesyddol o haearn 
bwrw gydag ymyl y 

ffordd o Borthdy’r Bers hyd at fynedfa Bersham Bank. 
Mae'r rheiliau a'r gatiau tra-addurniedig sydd o amgylch 
Porthdy’r Bers yn enghreifftiau hynod o dda.  Mewn rhai 
mannau, mae llystyfiant naturiol yn gwneud i'r waliau 
terfyn carreg edrych yn llai caled, gyda gwrychoedd, 
lleiniau glas ac absenoldeb pafinau a chyrbau yn creu 
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4 Ardaloedd Nodwedd 

Y Lôn o'r terfyn gorllewinol i Fferm y Felin 
4.1 Gellir isrannu'r Ardal Gadwraeth yn 4 ardal nodwedd 
penodol, fel y disgrifir isod: 

Y Lôn o'r ffin orllewinol at Mill Farm 
4.2 Cymeriad gwledig sydd’r rhan yma o'r Ardal 
Gadwraeth, gyda Choed Plas Power ac Afon Clywedog yn 

nodweddion tirwedd 
pwysig. Mae ochrau'r 
dyffryn a'r coed dwys 
i'r gogledd a'r 
gwrychoedd a'r coed i'r 
de yn creu ymdeimlad 
cryf o amgau a 
chysgod. O ganlyniad, 
does dim golygfeydd 
hirbell na chip olwg o'r 

bryniau yn y pellter, cefn gwlad o amgylch nac Ystad Plas 
Power gyferbyn . Mae'r lôn yn gul gyda lleiniau gwyrdd a 
rheiliau parc o haearn bwrw yn rhedeg ar ei hyd yr holl 
ffordd ar yr ochr 
ogleddol. Mae 
dylanwad a chyfoeth 
Ystad Plas Power o 
ganol i ddiwedd y 19eg 
ganrif i'w weld ym 
mhensaernïaeth yr ardal 
gymeriad hon. Bryd 
hynny roedd Thomas 
Fitzhugh wrthi'n 
ailfodelu'r Ystad dan gyfarwyddyd y pensaer Jonh Gibson, 
mewn arddull gothig addurnedig. Mae 5 adeilad neu 
adeiledd i'w gweld yn yr ardal hon, ac mae pob un wedi ei 

restru, ac yn ymwneud â'r Gwaith Haearn neu'r Ystad.  Y 
prif ddeunyddiau adeiladu yw tywodfaen lleol a llechi. 

4.3 O'r gorllewin, y wal dywodfaen uchel sy'n 
amgylchynu Plas Power yw'r nodwedd amlycaf, sy'n 
rhedeg gydag ochr y ffordd a chan amgylchynu'r coed y tu 
hwnt. 

4.4 Ymhellach i mewn i'r Ardal Gadwraeth mae'r dyffryn 
yn gulach ac yn ddyfnach ac mae'r coed, y perthi a'r 
lleiniau gwyrdd gydag ochr y ffordd yn creu teimlad cryf o 
amgau ac o gyrraedd. 

4.5 Saif Porthdy’r Bers 
mewn llannerch fechan 
ac mae'n gwarchod hen 
fynedfa'r de i Ystad Plas 
Power.  Mae'r porthdy 
yma'n adeilad rhestredig 
gradd II ac iddo garreg 
dyddio o 1833 ond mae 
ei gymeriad yn ddyddio 
bennaf o'r gwaith ailfodelu a wnaed tua 
1860. Mae'r ffenestri latis siâp diemwnt 
a'r byrddau estyll sgolpiog yn 

nodweddion pensaernïol 
sy'n ymddangos yn 
rheolaidd yn yr Ardal 
Gadwraeth gan wneud 
yr adeilad hwn yn 
hawdd ei adnabod fel 
bwthyn Ystad.  Adeilad 
unllawr yw'r porthdy, ag 
iddo waith cerrig 

11 
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Ffigwr 4 - Y Lôn o'r Ffin Gorllewinol i Fferm y Felin Y Lôn o'r Y Lôn o'r Terfyn Gorllewinol i Fferm y Felin 
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naddedig wedi eu gosod yn gyrsiau sy'n nodweddiadol o'r 
cyfnod blaenorol, tra 
bo'r manylion gwledig 
a'r addurniadau a 
osodwyd ar y gwaith 
pren yn dyddio o'r 
ailfodelu a wnaed yn 
ddiweddarach. Mae'r 
llechi ar y to wedi eu 
gosod mewn patrwm 
cen pysgodyn 
addurnol. Mae i'r Porthdy werth gr@p gyda'r bont haearn 
bwrw drom addurnol, y gatiau a'r rheiliau sydd o fewn ei 
gwrtil ac sy'n cyfrannu at ei leoliad. Mae'r adeileddau yma 
yn ffurfio rhan o'r gwaith ailfodelu a wnaed ar yr Ystad 
tua1860. 

4.6 O'r fan hon mae'r ffordd yn troi i ddilyn llwybr yr 
afon ac yna'n sythu i roi golygfa bwysig o 

Afon Clywedog yn llifo oddi yno 
ar ei chwrs drwy'r coed. 

Mae'r coed yn 
dominyddu'r ardal, a 

chyda'r ochrau serch, 
y perthi, y coed 
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gordo a'r lleiniau 
gwyrdd, yn creu 
cymeriad gwledig 
cryf. Mae rheiliau 
parc haearn bwrw 
i'w gweld ar hyd y 

lôn o un pen i'r llall, 
o'r Porthdy hyd at 

fynedfa Bersham Bank. 

4.7 Ymhellach ar hyd y lôn mewn llannerch ceir golygfa 
wych o Bont y Caeau i 
Gored y Caeau i un 
cyfeiriad ac i lawr yr 
afon i'r llall. Mae'r 
bont wedi ei rhestru'n 
Radd II, yn dyddio o 
ganol neu ddiwedd y 
18fed ganrif, ac yn 
strwythur un bwa sydd 
wedi ei chreu drwy osod cyrsiau o waith rwbel sgwâr. 
Mae ei rhagfur wedi ei greu o flociau nadd enfawr, a 
ddaeth, mae'n bosib, o chwarel Y Mwynglawdd gerllaw, 
sy'n ymestyn allan yn y ddau ben i ffurfio pileri terfynol. 

4.8 Mae'n bosib bod y gored yn dyddio o'r cyfnod canol 
oesol ond gwnaethpwyd defnydd mawr ohoni yn y 18fed 
ganrif fel rhan o'r system p@er d@r ar gyfer gwaith haearn 
y gorllewin ac yna ar gyfer melin ~d Y Bers.  Roedd y 
llifddor ar ben uchaf y gored yn bwydo dyfrffos, oedd yn 
gwasanaethu'r gwaith haearn a'r felin ~d. Er ei bod bellach 
yn sych, mae hon i'w gweld o hyd yn rhedeg ochr yn ochr 
gyda Llwybr Clywedog. Cafodd y grisiau addurnol eu creu 
rhywbryd rhwng 1900 ac 1911, efallai i wella ei 

hymddangosiad fel 
nodwedd o Ystad 
Plas Power.  Mae 
rhywfaint o dro i'r 
gwaith carreg, gyda 
waliau ategwaith o 
gerrig sgwâr wedi 
eu gosod yn 
gyrsiau i'r naill 
ochr a'r llall. Yn 



a r d a l o e d d  n o d w e d d  

union cyn y gored, mae darn o reiliau'r Ystad wedi eu 
trwsio ac i'w gweld mewn cyferbyniad amlwg â'r rheiliau 
hynny gyferbyn sydd wedi eu difrodi. Mae'r darn gafodd 
ei drwsio yn ffin gref ac amlwg sy'n creu ymdeimlad o 
wahardd, o drefn a ffurfioldeb yn ôl bwriad gwreiddiol yr 
Ystad yn y lleoliad hwn sydd fel arall yn un gwledig. 

4.9 Tu hwnt i'r bont 
mae'r ymdeimlad o amgau 
yn parhau nes cyrraedd yr 
Eglwys. Mae'r ffin wledig 
syml sydd i Eglwys y 
Santes Fair yn cuddio 
dylanwadau addurnol ac 
egsotig ei chynllun. Mae'n 
adeilad rhestredig Gradd 

II*, ac fe'i cynlluniwyd gan John Gibson yn 1875 ar gyfer 
Thomas Fitzhugh, at ddefnydd teulu Plas Power a'u 
dibynyddion. Mae enwau'r tai 
ystâd eraill dan denantiaeth 
megis Bersham Bank, Efail y 
Bers a Fferm y Felin i'w gweld o 
hyd ar y seddau. Yma y deuai'r 
teuluoedd i addoli. Mae'r 
eglwys wedi ei hadeiladu mewn 
arddull Romanésg, o waith 
rwbel wyneb carreg ac fe 
roddwyd gorchudd sinc newydd 
ar y to yn 2008. Mae'r 
mowldiadau cwplws a'r bandiau 
deu-liw sy'n amgylchynu bwâu'r 
ffenestri a'r drws yn nodweddion amlwg dros ben. 

Ychwanegwyd y t@r, sydd â thair 
lefel iddi, yn 1895, ac mae'n 
cynnwys siambr y gloch yn yr ail 
lefel, a phinaclau ar y pedwar corner 
uwchben a meindwr byr wythochrog 
yn y canol. Mae gatiau trwm o bren 
gyda gwaith dellt agored a bolltau o 
haearn bwrw yn gwarchod y fynedfa 
i'r Eglwys, sy'n sefyll mewn tir 
aeddfed ble mae 
coed sbesimen 
trawiadol i'w 
gweld. 

4.10 Tu hwnt i'r 
Eglwys mae'r 
ardal yn dechrau 
ymestyn allan 
gyda'r rhodfa i Bersham 
Bank i'r gogledd a'r maes 
parcio bychan i'r de. 

4.11 Yn guddiedig yn y 
coed mewn safle 
dyrchafedig, ac yn edrych 
allan dros hen Waith 
Haraen Y Bers mae Bersham Bank Cottages.  Tybir eu bod 
yn dyddio o'r 18fed ganrif, ond eu bod wedi eu hailfodelu 
a'u haddasu yng nghyfnod Fictoria a hefyd yn fwy 
diweddar.  Mae'r gro chwipio wedi newid eu 
hymddangosiad yn fawr iawn, er bod eu hestyll tywydd 
sgolpiog yn datgan mai bythynnod Ystad ydynt. 

13 
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Ardal Safle Gwaith Haearn y Gorllewin 

4.12 Yn gyffredinol, cymeriad gwledig sydd i'r ardal hon, 
ond mewn 
gwrthgyferbyniad â'r 
ardal nodwedd 
flaenorol, mae'n 
llawer mwy agored 
ac eang gan gynnig 
cipolwg achlysurol o 
gefn gwlad tu hwnt. 
Saif yr Efail yn ei thir 
ei hun ac ymhellach i fyny'r dyffryn uwchlaw Ballistics 
Bank mae padogau a pherthi aeddfed. Daw'r prif gymeriad 
pensaernïol o'r gr@p o adeiladau sydd o amgylch ffermdy'r 
Felin a'r Hen Ffowndri. Maent yn amrywio o ran dyddiad 
o tua 1775 i 1860, cyfnod a welodd Waith Haearn 

Wilkinson yn 
ehangu a dirywio, ac 
ailfodelu ac ehangu 
Ystad Plas Power. 
Mae'r bensaernïaeth 
yn gymysgedd o'r 
domestig a'r 

diwydiannol o'r 18fed 
ganrif ac arddull 
adfywio gothig 
Fictoraidd, gan 
ddefnyddio 
cymysgedd o 
ddeunyddiau adeiladu; 
tywodfaen, bric a 
rendrad a beintiwyd. 

4.13 Tua’r gorllewin, 
mae drychiad 
gorllewinol y Felin 
restredig gradd II yn 
ffurfio pwynt ffocal 
cryf, gan arwyddo 
newid pendant o 
gymeriad gwledig a 
digyffwrdd y lôn i ardal 
adeiledig. Mae waliau terfyn carreg Y Felin a Ffermdy’r 
Felin hefyd yn ychwanegu at yr effaith yma.  Ceir 
gwrthgyferbyniad cryf yma rhwng y garreg fwyn a brics Yr 
Hen Felin a rendrad gwyn Ffermdy’r Felin. 

4.14 Mae safle Gwaith 
Haearn y Gorllewin wedi 
gweld sawl newid a 
chyfnod o ailadeiladu dros y 
canrifoedd. Yn wreiddiol, 
yn y 1780au adeiladwyd 
adeilad deulawr y Felin i 
fod yn ffwrnais chwyth, ac mae olion hyn i'w gweld yng 

nghefn yr adeilad. Yna yn 
1828, wedi cau'r gwaith fe'i 
newidiwyd i fod yn felin ~d. 
Mae iddo lawr is o garreg 
gyda chonglfeini o rwbel 
garw, sy'n dyddio o'r 1780au, 
wedi eu gwahanu oddi wrth 
lawr uwch o frics gan lin-

gwrs o gerrig nadd. Mae i'r drychiad gorllewinol linell 
bondo deintell ac agoriad pum-ffenestr, sy'n cynnwys 
bariau gwydro haearn bwrw o rwyllwaith addurnol a linteri 
carreg rwstig. Mae'r manylion addurnol yma yn 
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Ffigwr 5 - Gwaith Haearn y Gorllewin 
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ychwanegu cymeriad cain i 
ddrychiadau solet yr adeilad. 
Mae'r olwyn dd@r o haearn 
bwrw gyda gerau a phiniynau 
wedi goroesi, ac yn rhan o 
Ganolfan Dreftadaeth Y Bers. 

4.15 Mae'r ffowndri canonau 
wythochrog hawdd ei adnabod 
a'r adeilad nesaf ati a elwir yn 
weithdy ffetlo hefyd yn ffurfio 
rhan o hen Waith Haearn Y 

Bers. Mae'r ddau adeilad wedi 
eu rhestru'n radd II* ac mae 
safle'r hen waith haearn yn 
Heneb Gofrestredig. Mae'r 
strwythur brics wythochrog a'r 
to siâp pyramid yn dirnodau. 
Fe'u hadeiladwyd tua 1775 fel 
rhan o'r gwaith ehangu ar y safle yn dilyn y galw cynyddol 
am arfau gan Ryfel Annibyniaeth America.  Cynlluniwyd y 
siâp anarferol ar gyfer craen colynnol, a fedrai symud drwy 
360 gradd rhwng y ffwrnais a'r mowldiau. 

4.16 Ar ochr arall y ffordd 
saif Ffermdy’r Felin a 
bythynnod Mill Terrace, sydd 
yn creu gr@p cydlynol cryf a 
llinell adeiladu bwysig. Mae'n 
debyg i Ffermdy’r Felin gael 
ei adeiladu yn hanner cyntaf y 
18fed ganrif a'i ymestyn ar 

ddiwedd y 18fed ganrif, i fod yn swyddfa gyfrifon ar gyfer 

y gwaith haearn. Mae ymestyniad bychan ble roedd sêff o 
haearn bwrw ble cadwai Wilkinson ei gopr, arian a 
thocynnau lledr a dalai i'w weithwyr, i'w weld o hyd ar 
ochr chwith y ffermdy a ymestynnwyd.  Cafodd y t~ ei 
ymestyn a'i addasu eto yn y 19eg ganrif gyda'r gwaith 
yma'n cael ei wneud mae'n debyg gan Ystad Plas Power. 
Mae simneiau i'w gweld ar y to llechen sy'n nodi talcenni'r 
t~ gwreiddiol, nodwedd ddylunio a ailadroddir mewn sawl 
adeilad yn yr ardal. Mae'r ffenestri o wneuthuriad casment 
pren gyda ffenestri dormer ag iddynt estyll tywydd 
rhwyllog a therfyniadau crog. 
Drws chwe-phanel sydd i'r adeilad 
gyda chanopi baril sgolpiog, 
uwchlaw cromfachau addurnol. 
Mae drws astell ar yr estyniad a 
ychwanegwyd ar ddiwedd y 18fed 
ganrif a ffenestr gasment dwy 
gwarel i'r llawr isaf; mae ffenestr 
ddalennog chwe chwarel dros 
chwech wreiddiol i'w gweld yn y 
llawr uchaf, sy'n torri drwy lin-
gwrs dyrchafedig. 

4.17 Mae'r rheiliau o flaen y ffermdy yn cyfrannu at ei 
leoliad ac yn ymestyn o amgylch cwrtiliau Mill Terrace, 
gan ffurfio dolen weledol gydlynol rhwng yr adeiladau 
yma. 

4.18 Mae Mill Terrace yn 
gr@p hynod ddarluniaidd 
ac amlwg o adeiladau, sy'n 
ffurfio pwynt ffocal o 
ddynesiad y dwyrain. Mae 
manylion dylunio amlwg 
Ystad Plas Power i'w 
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gweld arnynt, ac fe'u hadeiladwyd o rwbel sgwâr a 
osodwyd ar hap gyda ffenestri dellt siâp diemwnt ac estyll 
tywydd sgolpiog. 

4.19 Mae rhifau 2 a 3 yn 
ffurfio pâr cymedrig gyda 
thalcenni canolog ymwthiol 
cyfatebol a drysau i'r naill 
ochr sydd wedi eu gosod 
mewn pyrth bwaog Gothig. 
Mae gan bob talcen 
ffenestr dransom a mwliwn 
dwy gwarel i'r llawr isaf a ffenestr dransom sengl uwchben. 

4.20 Mae rhifau 4, 5 a 6 yn gymesur gyda thalcenni allanol 
ymwthiol. Mae drysau rhifau 4 a 6 i'r ochr, ac mae gan eu 

talcenni lletraws 
architrafau carreg a phyrth 
canopi ar oledd. Mae'r 
mynediad i Rif 5 i'r dde o 
ffenestr grom ganolog gul. 
Mae'r ffenestri yn 
gyfuniad o gwareli sengl, 
deuol a thriphlyg gyda 
gwydro latis. 

4.21 Mae'r ardd i'r de o 
Rif 6 Mill Terrace yn 
ffurfio glan yr afon.  Mae 
iddi gymeriad gwledig 
agored heb unrhyw 
waliau na ffensys, gan roi 
golygfeydd i'r cae 
bychan tu hwnt. 

4.22 Mae'n debyg bod Pont y Felin Fechan, a adeiladwyd 
o frics gyda bwa sengl, yn dyddio o'r 19eg ganrif. Nid yw'r 
rheiliau sydd arni yn adlewyrchu ei chymeriad ac nid ydynt 

ychwaith yn cyd-fynd â 
rheiliau Mill Terrace. 
O'r bont ceir golygfeydd 
pwysig i'r gogledd, sef 
Mill Terrace, Ffermdy’r 
Felin a safle'r Ffowndri, 
gydag ochrolwg y Felin 
yn bwynt ffocal cryf. 

Hefyd ceir golygfa bwysig i'r gorllewin o'r bont, dros y cae 
a thu hwnt gan roi cipolwg prin o Fynydd Esclusham o'r 
Ardal Gadwraeth. 

4.23 Mae'r ffordd dros y bont yn 
parhau ar ffurf lôn gul sy'n codi tua'r 
de. O'r pwynt hwn ymlaen mae 
gwrychoedd aeddfed yn cau amdani 
ar y naill ochr a'r llall. I'r dde mae'r 
gwrych tu ôl i wal derfyn garreg isel 
sy'n perthyn i'r White House, tra ar 
y chwith ceir llain gydol y lôn sy'n 
cyfrannu at y cymeriad gwledig clos 
a digyffwrdd. 

4.24 Mae'r White House i'w weld ar 
ddarluniau 1780 William Westaway Rowe o'r ardal ac fe 
wyddom fod ei fab oedd 
yn beiriannydd yn y 
Gwaith Haearn yn byw 
yno yn 1829. Heddiw mae 
wedi ei guddio o'r ffordd 
gan wrych uchel. Mae 
blociau tywodfaen mawr 
gyda llenwad o frics ar y 
ffin yma yn dangos safle mynediad gwreiddiol y t~. Mae'r 
t~ wedi ei adeiladu o frics gyda rendrad garw sydd wedi ei 
beintio'n wyn dan do o lechi gyda theils crib addurnol. 
Mae ei safle ar ben bryn a'r ardd ffurfiol yn adlewyrchu ei 
statws. Saif sycamorwydden nodedig ar y fynedfa a 
diffinnir maint yr ardd gan res drawiadol o goed aeddfed, 
sy'n cynnwys ywen a phinwydd awstriaidd. Mae rhes o dai 
allan i'w gweld yng nghwrtil y t~ gyda waliau wedi eu 
peintio'n wyn a thoeau llechi, o bosib yr hen gerbyty neu 
stabl, sy'n cyfrannu at leoliad y t~. 

4.25 Ar ben uchaf y lôn mae llwybr cyhoeddus yn parhau 
i'r de ac o'r pwynt hwn ceir golygfa o hen domen slag 
Glofa'r Bers yn Rhostyllen sydd gerllaw.  Fel rhan bwysig 
o hanes diwydiannol yr ardal, mae hon yn olygfa 
arwyddocaol, sy'n cysylltu'r pentref gyda'i gyd-destun 
hanesyddol. 
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4.26 Saif Neuadd Bryntirion a'i Gerbyty cysylltiol mewn 
safle arunig yn edrych 
allan dros y dyffryn. 
Maent wedi eu lleoli 
mewn safle agored 
deniadol ag iddynt 
gwrtil sylweddol. Mae 
llain werdd ar naill ochr 
y lôn a'r llall, a hefyd 
wrychoedd aeddfed. 
Gyferbyn â Bryntirion Hall ceir golygfeydd gwych i'r 
gogledd dros yr Ardal Gadwraeth, yn enwedig o'r Efail, 
Hen Adeiladau'r Ffowndri a Chored y Dwyrain.  Gwyddom 

am fodolaeth Neuadd 
Bryntirion yn 1823, 
a'i enw bryd hynny 
oedd, yn syml iawn, 
Bryn Tirion, ond 
mae'n bosib fod iddo 
wreiddiau cynharach a 
chysylltiadau gyda 
Phlas Cadwgan sydd 

bellach wedi ei ddymchwel. Ers hynny fe'i ail-fodelwyd, o 
bosib yn y 1950au ac mae wedi ei adeiladu o frics ond yn 
dilyn y cynllun llawr siâp 'T' gwreiddiol. Mae pyst y giât 
a'r rheiliau wrth y fynedfa yn arbennig o grand, ac wedi eu 
llunio o flociau tywodfaen mawr.  Mae'r Cerbyty wedi ei 
addasu i fod yn d~ preswyl gydag estyniad a rhodfa ar 
wahân. Mae ei ddrws canolog wedi ei osod mewn talcen 
bychan ymwthiol gydag agoriad crwn i'r groglofft uwch ei 
ben. Mae estyll tywydd addurnol yn cysylltu'r adeilad gyda 
rhai eraill yn yr Ardal Gadwraeth. 

4.27 Saif Yr Efail, a elwir felly oherwydd mai dyma oedd 
hi yn ystod cyfnod y gwaith haearn, yn ei thir sylweddol ei 
hun. Ychydig a ddywed y safle gwyrdd agored sydd yno 

heddiw o hanes adeiladau helaeth y gwaith haearn a fu yno 
yn y 18fed ganrif. Mae'r Efail wedi ei moderneiddio a'r 
tiroedd yn cael eu trin â gofal, sy'n rhoi iddynt gymeriad 
cain mewn gwrthgyferbyniad â'r lleoliad gwledig. 
Daethpwyd o hyd i belenni canon o wahanol feintiau yn 
dilyn gwaith cloddio diweddar ar y lethr glaswelltog y tu ôl 
i'r Efail. Yr hen enw ar yr ardal hon oedd Ballistics Bank a 
dyma ble roedd canonau 
o'r ffowndri yn cael eu 
profi. 

4.28 Ar dir yr Efail mae 
Cored y Dwyrain, a 
adeiladwyd tua 1779 gan 
John Wilkinson fel rhan 
o'i gynllun i ddefnyddio d@r o Afon Clywedog i ddarparu 

p@er ar gyfer Gwaith 
Haearn y Dwyrain. 
Mae'n un o'r ychydig 
nodweddion sydd wedi 
goroesi o Waith Haearn 
y Dwyrain, a 
ddinistriwyd yn ôl y sôn 
gan griwiau o ddynion 
yn dilyn ffrae 

rhyngddynt â John a William Wilkinson.  Mae goledd o 
garreg i'r gored gyda rhywfaint o goncrid drosto. Mae'r 
muriau cynhaliol wedi eu ffurfio o flociau carreg ac wedi 
eu clymu at ei gilydd gyda 
bolltau o haearn bwrw. 

4.29 Gerllaw'r gored mae 
cilfan anffurfiol a 
ddefnyddir yn aml gan 
ymwelwyr sy'n dod yma i 
fwynhau'r lleoliad. 

17 



a r d a l o e d d  n o d w e d d  

4.30 Mae wal derfyn dywodfaen ddi-dor i'w gweld ar ochr 
ogleddol y ffordd, sy'n cynyddu mewn uchder y tu allan i'r 
ffowndri tua'r dwyrain, tu hwnt i drosffordd yr A483 ac sy'n 
ffurfio rhan o ffin Ystad Plas Power.  Mae llain werdd gul 
yng ngwaelod y wal yma y tu allan i safle'r ffowndri, sy'n 

lleddfu rywfaint ar ei 
hymddangosiad ond mae'r 
cymeriad yma'n newid 
ymhellach i'r dwyrain 
gyda phafin llydan a 
chwrb concrid yn disodli'r 
llain werdd. Mae hyn yn 
creu cymeriad ac 
ymddangosiad trefol cryf, 
sy'n estron i ardal wledig 
gyfagos y llethr coediog 
tu hwnt i'r wal, glan yr 
afon a'r llecyn gwyrdd 
agored sydd gyferbyn. 

4.31 Yn cuddio yng nghysgod trosffordd yr A483 gyda 
choed aeddfed o'u hamgylch mae Bythynnod y Bont sy'n 
dyddio o'r 17eg ganrif. Yn wreiddiol roedd y bythynnod yn 
gasgliad o bum annedd oedd yn gysylltiedig â'r gwaith 
haearn. Yn dilyn ailfodelu yn y 19eg ganrif ychwanegwyd 
ffenestri casment dormer gyda bariau gwydro latis trwm -
dylanwad Ystad Plas 
Power.  Mae'r 
bythynnod yn enghraifft 
wych o adeilad 
cynhenid a luniwyd o 
ffrâm flwch pren gyda 
llenwad o frics. 
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4.32 Ar y cyfan, cymeriad gwledig sydd i ran yma o'r 
Ardal Gadwraeth, gyda'r afon a'i dolydd ac ochrau coediog 
y dyffryn i'r de yn nodweddion 
tirwedd cryf. Mae olion archaeolegol 
y gwaith haearn a diwydiant papur y 
19eg ganrif yn bwysig o ran llunio 
ffurf yr ardal hon. 

4.33 Mae'r dynesiad i'r pentref o'r de 
i lawr yr allt ar hyd y B5098 yn rhoi 
golygfa bwysig ar draws y dyffryn i'r 
llethr bryn gyferbyn'r coed tu hwnt. 
Ar ben y bryn ar y chwith saif 
Machine House, gyda'i enw'n 
tanlinellu ei gysylltiadau gyda'r Gwaith Haearn. Mae'r t~ 

wedi ei foderneiddio a 
bellach mae wedi colli llawer 
o'i ffurf a'i fanylion 
gwreiddiol. Mae'n debyg 
mai o frics y'i lluniwyd, ond 
bellach mae wyneb o raean 
chwipio arno ac mae 

ffenestri newydd drwyddo draw.  Mae ffens fodern wedi ei 
chodi gydag ochr yr eiddo. 

4.34 Rhwng Machine House a'r pâr o fyngalos modern, 
Rustics a Pantiles, mae mynediad i 
gae sy'n cynnig golygfeydd ar hyd y 
ddôl tuag at yr afon. 

4.35 Mae Pont Bersham, sy'n bont un 
bwa dros yr afon yn agos at Fwthyn y 
Bont wedi ei hadeiladu o flociau 
mawr o dywodfaen gyda rheiliau 
metel cadarn. Mae golygfeydd 

Gwaith Haearn y Dwyrain 

dymunol i'w cael o'r fan hon i lawr yr afon ac ar draws 
dolydd yr afon. 

4.36 Sefydlwyd Gwaith 
Haearn y Dwyrain yn ystod y 
cyfnod o ehangu cyflym yn 
amser Wilkinson, ond yn ystod 
y dirywiad dymchwelwyd y 
rhan fwyaf o'r adeiladau ac 
ailddefnyddiwyd y safle. Enw 
Ffowndri'r Bers ar y gratinau 
gyli yn wyneb y ffordd enwau lleoedd hanesyddol yw'r unig 
bethau sy'n aros i'n hatgoffa o orffennol diwydiannol yr 

ardal. 

4.37 Mae dolen lydan yn 
Afon Clywedog yn 
amgylchynu adeiladau Pentre 
Dybenni a oroesodd, sef 
calon wreiddiol Pentref Y 
Bers - The Smithy Shop, 
Squires Cottage a'r Ganolfan 

Dreftadaeth. Mae'r arwydd ffordd Pentre i'w weld o hyd ar 
gornel uchaf dde'r annedd a elwir The Old Smithy Shop. 
Mae'n debyg bod yr adeilad yma'n dyddio'n ôl i ddechrau'r 
18fed ganrif, ond mae wedi ei foderneiddio'n fawr iawn 
gyda ffenestri a drysau newydd a waliau rendrad wedi eu 
gwyngalchu. 

4.38 Mae'n debyg bod Bwthyn Pentre Dybenni yn dyddio o 
ddiwedd y 17eg ganrif ac mae ganddo do llechi a waliau 
sydd wedi eu rendro mewn arddull tebyg i rai'r Hen Efail. 

4.39 Ar un adeg roedd Daniel Ivy, rheolwr yng Ngwaith 
Haearn Wilkinson, yn byw ym mhwythyn rhestredig gradd 
II Squires Cottage, a elwid yn wreiddiol yn Ivy Cottage. 
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GFfigwr 6: Gwaith Hearn y Dwyrain 
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Mae'r bwthyn yma o'r 17eg ganrif yn adeilad ffrâm bren 
sydd i'w weld ar un talcen gyda 
deunydd llenwi o garreg rwbel 
wedi ei wyngalchu.  Mae'r to 
gwellt yn cyfrannu'n fawr iawn 
at gymeriad yr adeilad. 
Ychwanegwyd estyniad modern 
cyfochrog y tu ôl iddo yn 1980, 
ond mae ei ffurf a'i gynllun yn parchu cymeriad yr adeilad 
gwreiddiol. 

4.40 Ysgol Genedlaethol i 
Fechgyn oedd y Ganolfan 
Dreftadaeth yn wreiddiol. 
Fe'i hadeiladwyd ym 1875 o 
dywodfaen nadd mewn 
arddull pensaernïaeth 
Adfywiad Gothig Fictoraidd 

gyda ffenestri a drysau bwâu pigfain a waliau bwtres.  Mae'r 
drysau yn rhai gwreiddiol gyda therfyniadau o garreg 
betryalog uwch eu pen.  Mae cerrig copa ymyl corbelog i'w 
gweld ar dalcenni'r to llechi serth.  Mae'r ffenestri wedi eu 
gosod yn ôl yn eu dadlennau gyda myliynau carreg a 
mowldiau gorchuddio gyda'u terfyniadau sgwâr.  Mae 
estyniad 
diweddarach i'w 
weld yng nghefn 
yr adeilad, a 
godwyd mewn 
arddull tebyg. 

4.41 Mae dôl 
Melin Y Bers 
(Rolling Mill Field a'r Croft yn wreiddiol) wedi ei 
dychwelyd i natur a bellach mae'n ardal o wair a 
phrysg anhygyrch ar gyfer bywyd gwyllt.  I'r dwyrain 
mae cored garreg drawiadol a hanesyddol arall.  Mae 
golygfeydd pwysig a phellgyrhaeddol i'w cael i fyny ac i 

Gwaith Hearn y Dwyrain 

Adeiladau Rhestredig 

Dynesiad Pwysig 

Golygfa Arwyddocaol 

Terfyn Carreg Bwysig 
Ardal Goediog Arwyddocaol/ 
Wedi ei Amgau gan goed 
Gorchymyn Cadw Coed 

Adeiladau o Ddiddordeb 
Gweledol 

lawr yr afon o'r bont sydd wrth ymyl y gored.  Mae llinell y 
ddyfrffos sydd bellach wedi sychu i'w gweld fel clawdd isel 
ar ochr ddeheuol yr afon, gan redeg yr holl ffordd at Felin 
Twrci.  Does dim datblygiadau wedi difetha rhan yma o'r 
afon a'r dolydd. 

4.42 Mae ffin yr Ardal Gadwraeth yn parhau ar hyd glan 
ddeheuol goediog yr afon bron â bod at Papermill Cottage, 
(Melinau Twrci gynt) yn y dwyrain.  Mae golygfa bwysig i'w 
gweld i fyny'r afon i'r 
gorllewin o'r bont frics a 
charreg hanesyddol ger 
Papermill Cottage.  O'r fan 
hon mae'r ffin yn troi tua'r 
gorllewin i mewn i'r Ddôl ar 
hyd glan yr afon, gan gynnwys 
ardal bwysig agored sydd heb 
ei difetha.  Mae hen gwrs yr 
afon i'w weld yn torri i mewn i 
ochr yr afon i'r gogledd ble 
ceir coed aeddfed tu hwnt i ffin 
yr Ardal Gadwraeth. 
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4.43 Mae cymeriad cyffredinol y rhan yma o'r Ardal 
Gadwraeth yn fwy trefol yn bennaf 
oherwydd trefniant mwy dwys yr 
adeiladau. Mae'r rhan fwyaf o'r eiddo 
yn dyddio o'r cyfnod Fictoraidd ac 
Edwardaidd, wedi eu hadeiladu o 
gynnyrch a fasgynhyrchwyd megis 
brics peirianneg coch Rhiwabon a 
theils crib teracota. Daw'r teimlad 
trefol hefyd o absenoldeb llain wedd, 
gydag wyneb ffordd bitwmen a 
phafinau yn dominyddu'r strydlun. 
Mae'r topograffi wedi llywio patrwm yr anheddiad gydag 
adeiladau wedi eu lleoli ar ddwy lefel gyda Ffordd Y Bers 
rhyngddynt. Mae'r math yma o dirlun yn creu teimlad o 
amgáu, yn enwedig yn Y Ddôl. 

4.44 Mae Bunkers Hill yn edrych allan dros y Ganolfan 
Dreftadaeth a Pentre Dybenni. Mae wal derfyn o 

dywodfaen yn mynd o un pen y 
ffordd i'r llall rhwng Brambley 
House a Bersham Hall ac mae hon 
yn nodwedd bwysig. Ar bwynt 
gyferbyn â'r lôn sy'n arwain i lawr 
i'r Ddôl mae cafn d@r hanesyddol, a 

oedd, mae'n debyg at ddefnydd 
teithwyr a'u ceffylau.  Ar y 
bryn saif Brambley House a 
New Bungalow a adeiladwyd 
yn ddiweddar.  Rhwng y ddau 
mae safle Bunkers Hill 
Cottages, a enwyd ar ôl 
brwydr fawr gyntaf Rhyfel 
Annibyniaeth America. 

Y Ddôl a Bunkers Hill 

Adeiladwyd y 13 bwthyn yn 1785, i fod yn gartref ar gyfer 
rhai o'r 400 o weithwyr Gwaith Haearn Wilkinson. 

4.45 Gam oddi ar y ffordd y tu ôl i linell o goed onnen a 
phoplys aeddfed mae adeilad Neuadd Bersham. Heddiw 
enw'r t~ yw Prospects, ac mae'n dyddio o'r 16eg a'r 17eg 
ganrif, yn ôl y dyddiad 1584 a ddarganfuwyd wedi ei gerfio 
ar y grisiau a'r dyddiadau 
1640 ac 1698 sydd i'w 
gweld tu allan. Cafod ei 
ailadeiladu yn 1890 gan 
ddefnyddio brics coch 
Rhiwabon a bellach mae 
manylion pensaernïol 
Fictoraidd i'w gweld. Mae'r 
llythrennau C&M a JE a'r dyddiad 1840 i'w gweld o hyd 
wedi eu cerfio ar y wal ger y fynedfa. Mae'n debyg mai 

llythrennau teulu'r 
Edisbury yw'r rhain a fu'n 
byw yn Neuadd Bersham 
yn y cyfnod yma. 

4.46 Wrth fynedfa 
Neuadd Bersham, yn 
edrych yn debyg i borthdy 

mae Bwthyn Neuadd Bersham. Ar flaen yr adeilad mae 
arysgrifiad, sef G.F. 1906.  Mae'r eiddo wedi ei rendro ond 
mae'n debyg mai o frics coch 
Rhiwabon y cafodd ei adeiladu 
gyda manylion ffug Duduraidd 
ar ei flaen. Tu ôl iddo mae'r 
stabl mae'n debyg, sydd hefyd 
wedi ei adeiladu o frics coch 
Rhiwabon dan do llechi, gyda 
theils crib cribog a therfyniadau addurnol ar y deupen. 
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Ffigwr 7: Y Ddôl a Bunkers Hill 

Cae Chwarae 

Cored 

Black Lion( 
PH) 

Neuadd Bersham 

Brambley House 

Chapel Terrace 

The Beeches 

Yr Afon Clywedog 

Yew
 T

re
e 

Villa
s 

Ddôl 

Canolfan Dreftadaeth 
Ddiwylliannol 

D 

Bunkers Hill a'r Ddôl 

Adeiladau Rhestredig 

Dynesiad Pwysig 

Terfyn Carreg Bwysig 

Ardal Goediog Arwyddocaol/ 
Wedi ei amgau gan goed 
Terfyn Pwysig o Frics 

Gorchymyn Cadw Coed 

Adeilad o Ddiddordeb 
Gweledol 

OS © Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. Rhif Trwydded 100023429. 2010 

G 

Ar un adeg roedd rhan o Yew Tree House yn cael ei 
defnyddio fel Swyddfa'r Post. Mae wedi ei foderneiddio a'i 
ymestyn ac erbyn hyn mae teils to concrid arno, a drysau a 
ffenestri newydd a gatiau modern. 

4.48 Ymhellach ar hyd Ffordd Y Bers ar y dde saif Penny 
Cottage. Mae'r dyddiad 
1840 arno ond mae wedi ei 
ailfodelu gryn dipyn a'i 
newid ac mae ganddo wal o 
frics gyda phaneli pren ar y 
terfyn blaen ar Ffordd Y 
Bers. 

4.49 Mae mynediad disylw 
Chapel Terrace yn cynnwys 
wal uchel o dywodfaen gyda 
cherrig copa ceiliog ac iâr a 
gât banel bren. Yr unig 
nodwedd o Chapel Terrace 
sydd i'w gweld o'r ffordd yw'r 
simneiau brics sylweddol ac 
amrywiaeth o gyrn simnai. 

4.50 Ar y ffordd sy'n arwain i lawr at Y Ddôl, mae Yew 
Tree Villas i'w gweld yn amlwg iawn.  Mae'r ddau d~ yma 
wedi eu hadeiladu o Frics Coch Rhiwabon, dros ddau lawr 

yn y blaen a thri yn y cefn 
am eu bod wedi eu lleoli ar 
lethr.  Ffenestri casment 
pren Edwardaidd sydd yma, 
gyda phedwar cwarel. Mae 
ganddynt silffoedd ffenestri 
a linteri carreg gyda motif 
addurnol ar y lintel. Mae'r 

llin-gwrs teracota yn ychwanegu manylion a chymeriad. 
Mae talcen pren addurnol dros y ffenestri uwch, sy'n agored 

dros rif un ond wedi ei fewnlenwi ar rif dau. Mae'r drysau 
gwreiddiol wedi hen fynd ond mae eu siâp tal ac uchel yn 
parhau gyda ffenestri linter uwch eu pen.  Mae'r gât haearn 
gyr wreiddiol i'w gweld yn rhif dau gyda phileri o garreg, a 
theils chwarel coch a llwyd ar y llwybr byr sy'n arwain at y 
drws ble gwelir gris o dywodfaen. 

4.51 Adeiladwyd t~ tafarn The Black Lion cyn 1840 gan 
William Thomas fel annedd preifat ond erbyn 1851 roedd yn 
cael ei ddefnyddio fel t~ tafarn. 
Mae'r simneiau brics melyn 
gyda'r corbelu aml-liwiog 

anarferol ar gyfer yr 
a chyrn addurnol yn 

ardal ac yn 
arwyddion o 
ailfodelu 
diweddarach. 
Mae band y 
silffoedd 
ffenestri sydd 
wedi ei baentio'n 
ddu a'r conglfeini 
yn diffinio'r ffenestri 
a'r corneli. Ffenestri 
dalennog 16 cwarel sydd 
yma gyda manylion corn 
diweddarach ar y ffenestr uchaf ar y dde.  Mae gan y porth 
agored do patrwm cen pysgodyn (sydd i'w weld ar adeiladau 
eraill yn yr ardal), terfyniad addurnol a thalcen agored, 
tebyg i'r hyn a welir ar Yew Tree Villas.  Mae wal o frics 
coch Rhiwabon gyda cherrig copa (neu gopin) hanner cloch 
i'w gweld gydag ochr y ffordd sy'n cysylltu â llwybr troed 
sy'n arwain at bont dros y gored. Mae rheiliau o ddur ar hyd 
gweddill y ffin yma'n tynnu oddi ar olwg y lôn. 
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4.52 Mae Ddôl Terrace wedi ei ffurfio o ddau gr@p o anheddau, gydag un yn fwy addurnol na'r llall. 
Adeiladwyd y terasau ar wahanol adegau ond o ddeunyddiau adeiladu tebyg ac mae'r manylion 

dylunio yn rhoi dilyniant gweledol ac yn cryfhau cydlynrwydd y dyluniad. O amgylch brig y 
simneiau brics sylweddol eu maint mae band addurnol o frics ymestynnol. Mae gatiau haearn 

bwrw gwreiddiol i'w gweld ar rai mynedfeydd a theils chwarel ar y llwybr sy'n arwain at 
ddrws y t~. 

4. 53 Adeiladwyd rhifau 21 i 24 Ddôl Terrace yn ddiweddarach.  Mae ffenestri PVCu 
wedi eu gosod yn lle'r ffenestri gwreiddiol.  Mae pwyslais fertigol cryf llinell y 

ffenestriad, ynghyd â'r silffoedd ffenestri carreg wedi ei gadw.  Mae cornis o frics 
du a'r pyrth sydd o amgylch y drysau yn ychwanegu pwyslais llorweddol, a 

bwysleisir ymhellach gan y wal o frics coch Rhiwabon gyda'i cherrig copa o 
deracota hanner cloch, sydd o flaen yr eiddo. Mae rhifau 22 a 23 wedi 

cadw'r to gwreiddiol patrwm cen pysgodyn ar eu pyrth. Mae rhifau 8 i 
11 yn dyddio o gyfnod cynharach ac mae addurniadau wedi eu 

hychwanegu i'w cynllun gyda motifau ar y linteri ffenestri 
carreg, cornis brics nodedig a llingwrs teracota. Mae 

ganddynt erddi bychan preifat o'u blaenau, y tu ôl i wal 
frics sy'n ymestyn at Rifau 16 ac 16a (Hillside). 

Mae gât o haearn gyr yn arwain at fwthyn 
gweithiwr o'r 18fed ganrif sydd bellach 
wedi ei foderneiddio. Mae'r bwthyn wedi ei 
adeiladu ar y llethr, gan ddefnyddio 
topograffi naturiol y ddaear.  Saif yr adeilad 

gwreiddiol yng nghanol y gr@p 
gydag estyniadau 

diweddarach i'r naill 
ochr a'r llall. 
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5 Crynodeb o Nodweddion Negyddol 
5.1 Mae sawl ffactor wedi eu hadnabod fel rhai sy'n peri 
niwed i ansawdd gweledol a chymeriad yr ardal. Yn eu 
plith mae: 

Ansawdd Wael y 
Rheiliau Parc 
Haearn Bwrw  
5.2 Mae darnau o reiliau'r 
Ystad ar goll, yn rhydu neu 
wedi eu niweidio. Fel 
nodwedd dynesiad bwysig 
sy'n diffinio'r ddynesfa i'r Ardal Gadwraeth o'r gorllewin, 
byddai eu eu trwsio a'u hailsefydlu yn gwella ymddangosiad 
yr ardal gymeriad hon yn fawr iawn yn ogystal â lleoliad yr 
adeiladau rhestredig cyfagos. 

Colli Nodweddion Gwreiddiol 
5.3 Mae deunyddiau traddodiadol a manylion pensaernïol 
yn cael eu colli drwy eu tynnu oddi yno neu eu hamnewid 
gyda dewisiadau amgen modern sy'n anaddas. Er 
enghraifft, mae ffenestri pren sydd â manylion traddodiadol 
wedi eu hamnewid gyda saernïaeth wael neu ffenestri 
PVCu; mae teils concrid wedi eu gosod yn lle gorchudd to 
llechi a'r gorffeniadau calch gwreiddiol neu waith cerrig 
oedd gynt i'w weld wedi eu gorchuddio â rendradau sment 
caled neu raean chwipio. Mae'r rhain oll yn enghreifftiau o 
newidiadau anaddas sy'n araf erydu'r cymeriad a lleihau 
ansawdd yr ardal. 

Gwaith Trwsio Anaddas ac Amnewid 
Nodweddion Terfyn, Gatiau a Rheiliau 
5.4 Mae cael gwared ar neu ailadeiladu waliau terfyn 
gwreiddiol neu draddodiadol, tynnu gwrychoedd, rheiliau a 
gatiau i lawr gan osod rhai sydd wedi eu llunio o frics 
modern neu ffensys pren neu rai galfanedig wedi cael effaith 
niweidiol ar gymeriad ac ymddangosiad yr ardal. Mae ffens 
postyn a rheilen fodern yn rhedeg yr holl ffordd ar hyd glan 
glaswelltog yr afon o'r bont ger mynedfa’r Efail at Fwthyn y 
Bont o dan y drosffordd.  Mae'r ffens yma'n tarfu'n weledol, 
wedi ei llunio o byst a rheiliau galfanedig. Gall sawl dewis 
amgen modern greu 
ymddangosiad mwy trefol, 
sy'n anaddas yn y rhan fwyaf 
o'r Ardal Gadwraeth, tra gall 
amnewidion gwael eu 
hansawdd niweidio 
ymddangosiad arbennig yr 
ardal. Mewn rhai achosion, 
mae waliau wedi eu trwsio gan ddefnyddio morter o sment 
caled, yn hytrach na morter calch a thywod traddodiadol 
sy'n ddeunydd meddalach. Tros gyfnod o amser, bydd hyn 
yn cynyddu cyfradd dirywiad y gwaith cerrig gwreiddiol. 

Trosffordd yr A483 
5.5 Yn amlwg mae trosffordd yr A483 yn ymyrraeth 
enfawr ar y pentref, ac mae ei heffaith yn un negyddol ar 
gymeriad, ymddangosiad a heddwch yr Ardal Gadwraeth. 
Mae'r bont fodern hon yn destament i angenrheidiau 
cynllunio strategol all weithiau fod yn greulon eu natur.  Er 
mawr syndod a diolch mae ei heffaith weledol wedi ei 
lleihau gan y ffaith bod y troad yn y ffordd, a'r coed ar hyd 
glan yr afon wrth ddod i mewn o'r gorllewin, yn ei chuddio 
rhywfaint. 
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Triniaethau Priffordd 
5.6 Mae sawl triniaeth priffordd wedi creu teimlad trefol amhriodol mewn sawl rhan o'r Ardal 
Gadwraeth sy'n tynnu oddi wrth ei chymeriad gwledig, yn fwyaf arbennig: 

l Y pafin llydan a'r cwrbyn concrid ar y lôn gyferbyn â'r Efail. 

l Mae'r cyffyrdd llydan rhwng Ffordd y Bers, Lôn Y Bers a lôn y pentref yn tynnu oddi ar 
gymeriad gwledig y pentref; mae eu maint yn debycach i gefnffordd neu brif ffordd yn 
hytrach na ffordd eilaidd. 

l Yr arwyddion "ffordd bengaead" a ddyblygir y tu allan i 2 Y Ddôl. 

l Mesurau tawelu traffig ar hyd Ffordd Y Bers 

Estyniadau i Adeileddau Ategol 
5.7 Nid yw estyniadau to fflat diweddarach a garejys yn adlewyrchu ansawdd yr 
ardal. Hefyd mae cymaint o siediau adfeiliedig ac adeileddau ategol eraill i'w gweld 
sy'n gwneud i'r Ardal Gadwraeth edrych yn flêr. 
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Cynllun Rheoli 

27 



c y n l l u n  r h e o l i  

6.1 
CYNIGION CYFFREDINOL O RAN CADWRAETH A MWYHAU 

Cadw ac Ailsefydlu Nodweddion a Gollwyd Mae manylion pensaernïol traddodiadol a deunyddiau 
lleol yn bwysig i'r diddordeb a'r gwerth pensaernïol, a 
dylid eu cadw, eu hatgyweirio neu eu hailsefydlu pan font 
wedi eu colli. 

Manylion Terfyn Rhaid ymatal rhag cael gwared ar neu ddinistrio manylion 
terfyn traddodiadol. Wrth ymgymryd â phob gwaith 
atgyweirio, ailsefydlu neu newydd, anogir defnyddio 
dulliau a deunyddiau adeiladu traddodiadol gan gynnwys 
morter calch. 

Lleiniau Gwyrdd Dylai Gwaith Priffyrdd a wneir yn y dyfodol geisio 
cadw'r nodweddion hyn pan fo hynny'n bosib, ac 
ailsefydlu os ydynt wedi eu colli. Mae gwaith newydd 
i'w gynllunio yn unol â'r canllawiau a nodir yn Adran 7.0 
o'r ddogfen hon. 

Datblygiad Newydd Rhaid i ddatblygiadau barchu graddfa, cynllun, 
cyfrannedd a deunyddiau'r bensaernïaeth amgylchynol i 
gryfhau cydlyniad y stryd. Mae'n hanfodol bod graddfa 
ac amrywiaeth y bensaernïaeth amgylchynol yn cael eu 
parchu a bod y cynllun o ansawdd uchel ac yn llawn 
dychymyg. Ceir canllawiau dylunio manwl yn Adran 
7.0 o'r ddogfen hon. 

Gwelliannau Priffyrdd Dylid cynllunio gwaith priffyrdd yn unol â'r canllawiau a 
osodir yn Adran 7.0 o'r ddogfen hon. 

Coed Mae'r coed a ystyrir yn bwysig o ran eu cyfraniad 
arwyddocaol i gymeriad ac ymddangosiad yr ardal yn cael 
eu nodi ar ffigyrau 3-7 o'r ddogfen hon.  Rhaid ymatal 
rhag dymchwel yn ddiangen neu wneud unrhyw waith a 
allai fod yn niweidiol iddynt. Pan fo dymchwel yn 
hanfodol, yna anogir sefydlu cynllun ail-blannu priodol. 

Archaeoleg Mae'n bosib y bydd angen lefelau amrywiol o liniariad 
archeolegol mewn ymateb i gynigion datblygu o fewn y 
craidd hanesyddol. Anogir ymgynghoriad cynnar gydag 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys mewn 
perthynas ag unrhyw annedd newydd arfaethedig neu 
estyniad er mwyn atal unrhyw oedi yn y cam cyflwyno 
cais. 

Annibendod Stryd Mae Archwiliad o arwyddion ffordd, marciau a dodrefn 
stryd i'w gynnal tua diwedd 2010 i asesu nifer yr elfennau 
diangen yn ogystal â'r rhai hynny sy'n niweidiol i leoliad 
adeiladau pwysig a'r strydlun yn gyffredinol. 
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6.2 
CYFLEOEDD MWYHAU 

Mae'r canlynol wedi eu hadnabod fel cyfleoedd i wella’r Ardal Gadwraeth.  Mae'r gwaith isod yn ddibynnol ar 
argaeledd cyllid neu gymorth grant: 

6.2.1Y Lôn o'r Terfyn Gorllewinol i Fferm y Felin 

CYNIGION MWYHAU 

Trwsio rheiliau parc - Mae hon yn driniaeth derfyn 
bwysig sy'n ychwanegu cymeriad arwyddocaol i'r ardal 
hon o'r Ardal Gadwraeth a byddent yn elwa o gynllun 
trwsio cynhwysfawr. 

Gwella’r Maes Parcio - Mae ardal maes parcio'r Eglwys 
i'r gogledd ac i'r gorllewin o Bersham Bank yn un nad 
yw'n mwyhau nac yn tynnu oddi ar gymeriad yr Ardal 
Gadwraeth, ond ble gall fod rhywfaint o botensial o ran 
dehongli pellach a mwyhau. 

CORFF CYFRIFOL 

Perchennog tir preifat 

Perchennog tir preifat 

Safle Gwaith Haearn y Gorllewin 6.2.2 
CYNIGION MWYHAU CORFF CYFRIFOL 

Gwelliannau i Reiliau'r Bont - Byddai modd gwella 
ymddangosiad y bont drwy newid y rheiliau dur am rai 
mwy addas eu golwg, wedi eu gosod, os oes modd, ar 
lefel is na'r rhai cyfredol i gynnig dilyniant gyda therfyn 
Fferm y Felin a Mill Terrace.  

Adran Cludiant a Rheoli Asedau, CBSW 

Gwella’r gilfan ger min y ffordd - Tra'i bod hi'n Adran 
hanfodol cadw ymddangosiad anffurfiol, bydda'i arwyneb 
presennol sydd wedi ei chorddi ac yn fwdlyd yn elwa o 
rywfaint o welliannau tirlunio ysgafn. 

Cludiant a Rheoli Asedau, CBSW 

Plannu Coed rhwng Cored y Dwyrain a'r drosffordd - 
Byddai plannu rhywogaethau o goed brodorol yn yr 
ardal hon yn mwyhau ymddangosiad y tir yma sydd 
ar hyn o bryd wedi gordyfu, ac ar yr un pryd yn helpu 

Perchennog tir preifat 

i guddio'r drosffordd. 

29 



c a n l l a w i a u  d y l u n i o  

7 Canllawiau Dylunio 
7.1 Daw cymeriad yr adeiladau unigol a'r golygon stryd, 
sydd gyda'i gilydd yn ffurfio'r Ardal Gadwraeth, o sawl 
ffactor y mae'r canllawiau dylunio canlynol yn berthnasol 
iddynt. O fewn y paramedrau hyn mae lle i lunio 
dyfeisiadau pensaernïol o ansawdd uchel, o gymryd eu bod 
yn parchu'r cymeriad sy'n bodoli eisoes o ran y canlynol: 

Graddfa 
7.2 Rhaid i waith adnewyddu ac ail-ddatblygu barchu lled 
lleiniau traddodiadol ac osgoi ffasadau enfawr ailadroddus 
ac undonog sy'n gyffredin i lawer o ddyluniadau modern. 

Cyfrannedd 
7.3 Mae arddulliau 
adeiladu h~n yn 
dilyn systemau 
cyfrannedd 
traddodiadol. Yn y 
rhan fwyaf o 
adeiladau y tu fewn 
i'r Ardal Gadwraeth 
mae'r berthynas 
rhwng ffenestri, drysau ac uchder lloriau a'r berthynas 
rhwng y solet a'r gwag yn nyluniad golygon yn hanfodol. 
Dylid efelychu cyfraneddau traddodiadol mewn 
datblygiadau newydd. 

Llinell Adeiladu 
7.4 Mae'n ofynnol i unrhyw ddatblygiad gydymffurfio â'r 
patrwm stryd hanesyddol. 

Toeau 
7.5 Bron bob amser, mae'r llinell to yn nodwedd amlwg o 
adeilad ac mae'n hanfodol cadw'r uchder, siâp, codiad, 
manylion yr ymyl a'r bondo a'r addurniad gwreiddiol. Mae 

uchder a siâp toeau yn bwysig; pethau estron yw toeau fflat 
i'r traddodiad lleol 
ac maent yn 
annerbyniol. Mae 
cyrn simneiau yn 
nodweddion 
pwysig o olwg 
toeau a dylid eu 
cadw hyd yn oed os 
nad oes eu hangen 
mwyach. Fel arfer 
o fewn yr Ardal 
Gadwraeth, mae cyrn wedi eu lleoli ar dalcen y t~. Ble mae 
deunyddiau toi i'w hamnewid dylai'r deunyddiau newydd 
gyd-fynd â'r hen rai o ran lliw, maint ac ansawdd y 
gwreiddiol. Dylid ail-doi toeau gan ddefnyddio deunyddiau 
traddodiadol, tebyg wrth debyg, ble bo hynny'n hanesyddol 
addas. Os bydd galw am awyru dylid gwneud hynny drwy 
ddulliau anamlwg. Byddai awyru islaw'r bondo yn 
dderbyniol ond nid felly awyrellau to gweladwy.  Mae 
ffenestri dormer sydd wedi eu gosod ym mondo'r adeilad yn 
nodweddion cyffredin yn Ardal Gadwraeth Y Bers. 

Waliau Allanol 
7.6 Rhaid i unrhyw newid neu waith trwsio i waliau 
allanol barchu'r deunyddiau adeiladu sy'n bod eisoes a 

chyd-fynd â hwy o 
ran gwead, 
ansawdd a lliw. 
Dylid gwneud pob 
ymdrech i gadw 
neu ailddefnyddio 
bricwaith neu waith 
carreg wynebu, ac 
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ni ddylid eu rendro, eu peintio na defnyddio gro chwipio. 
Rhaid defnyddio morter sydd yr un lliw, math ac ansawdd â'r 
gwreiddiol wrth ail-bwyntio ac yn hanesyddol byddai wedi 
cynnwys calch a thywod. Mae morterau sment caled, 
modern yn atal lleithder rhag anweddu, ac fe allai gronni 
rhwng y wal a'r rendrad, gan beri lleithder mewnol ac yn 
hytrach dylid defnyddio rendrad calch. 

Nwyddau D@r Glaw 
7.7 Dylid trwsio nwyddau d@r glaw os ydynt yn rai 
gwreiddiol neu eu hamnewid gyda rhai mewn deunyddiau 
gwreiddiol. Nid yw gwteri plastig yn briodol i Adeiladau 
Rhestredig ac adeiladau mewn Ardaloedd Cadwraeth.  Nid 
ydynt yn hanesyddol gywir ac nid ydynt yn mwyhau 
cymeriad yr adeilad. Gall cwteri haearn bwrw bara am oes 
o'u gosod a'u cynnal a'u cadw'n gywir. 

Ffenestri 
7.8 Mae ffenestri yn nodweddion pwysig a dylent fod yn 
gywir eu cyfrannedd, yn mynd yn dda gyda'i gilydd ac 
adeiladau cyfagos a dylent barchu agoriadau'r adeilad. Dylai 
unrhyw waith trwsio neu 
amnewid gyd-fynd â'r 
rhai gwreiddiol, ond yr 
ystyriaeth gyntaf, bob tro, 
yw cadw ffenestri 
gwreiddiol. Mae hyn yn 
cynnwys nid dim ond 
elfennau adeileddol y 
ffenestr ond hefyd 
unrhyw wydr hanesyddol 
a dodrefn ffenestr gwreiddiol.  Yn hynod bwysig yw'r dull o 
agor, safle'r ffenestr yn yr haenau ochr a'r darnau o farrau 
gwydro. Ffenestri dalennog a chasment oedd yr arddull 
nodweddiadol yn yr Ardal Gadwraeth yma gyda phwyslais 
fertigol iddynt bron bob tro. Mae amnewid ffenestri pren 
neu haearn gyda rhai PVCu, waeth beth yw'r patrwm neu'r 
gorffeniad, yn annerbyniol.  Rhaid i bob ffenestr gael ei 
gorffen gyda phaent traddodiadol yn hytrach na staen 
modern. 

Drysau 
7.9 Dylid cadw casys drysau, 
drysau a chelfi drysau 
gwreiddiol ble bynnag y bo 
hynny'n bosib. Dylai'r rhai 
newydd weddu cyfrannedd, 
arddull a deunyddiau'r 
gwreiddiol, a dylent fod wedi 
eu peintio. Mae manylion 
megis panelu a ffenestri linter 
yn elfennau hanfodol wrth 
bennu'r math priodol o ddrws 
newydd, sy'n parchu oed 
adeilad. Dylid dylunio pyrth o 
fewn cyd-destun ac arddull 
pensaernïol cyffredinol yr 
adeilad a chan gyfeirio at unrhyw arddulliau priodol sydd 
gerllaw.  Ni ddylent ddominyddu'r blaenolwg. 

Nodweddion Addurnol 
7.10 Dylid cadw nodweddion megis mowldiadau teracota, 
ffigyrau, arysgrifau, rheiliau, manylion terfyn, ayb, ble 

bynnag y bo hynny'n bosib fel nodweddion cymeriad yr 
adeilad yn yr Ardal Gadwraeth yn gyffredinol. 

Triniaeth Derfyn 
7.11 Ni chymeradwyir 
dymchwel neu newid 
waliau terfyn. Dylid 
gwneud gwaith trwsio 
gan ddefnyddio 
deunyddiau sydd yr un 
fath, ac yn yr un arddull, 
gan sicrhau bod bondiau 
a cherrig copa sydd ar 
goll yn cyd-fynd â'r hyn sydd yno'n barod. Annerbyniol yw 
defnyddio morter sment caled i ail-bwyntio uniadau am ei 
fod yn cynyddu cyfradd dirywio, yn arbennig mewn 
tywodfaen. 

Arwynebeddau 
7.12 Dylid osgoi gorddefnyddio gorffeniadau macadam gan 
fanteisio ar y cyfle i osod deunyddiau traddodiadol, sy'n 
gweddu i gymeriad yr ardal o ran eu lliw, gwead a phatrwm 
ac sy'n sensitif i adeiladau cyfagos. Dylid cadw a thrwsio 
ardaloedd o gerrig, cyrbau carreg a cherrig pafin o frics a 
chlai. 

Gwaith Priffyrdd 
7.13 Dylid cael gwared ar 
ddodrefn stryd dieisiau neu 
ddiangen megis arwyddion, 
biniau neu bolion i leihau 
effeithiau annibendod stryd. 
Rhaid cadw unrhyw 
nodweddion hanesyddol 
megis arwyddion stryd, a 
rhaid i unrhyw eitemau 
newydd megis bolardiau, 
arwyddbyst ayb, gael eu 
hintegreiddio'n ofalus i'r 
strydlun gan barchu 
adeiladau cyfagos a'r ardal yn ei chyfanrwydd. Rhaid cadw 
nifer a maint arwyddion stryd i'r lleiafswm a'u goleuo dim 
ond ble bo hynny'n hanfodol. Dylai platiau cefn fod yn 
llwyd neu ddu gan osgoi lliw melyn goleuol. Pan fo rhaid 
cael llinellau ffordd yn yr Ardal Gadwraeth rhaid cyfyngu ar 
eu lled. 

Microgynhyrchu Ynni 
7.14 Tra dylid annog defnyddio systemau microgynhyrchu 
ynni, nid ydynt yn dderbyniol pan fo offer wedi eu gosod ar 
dalwyneb adeilad neu brif olygon neu olygon sy'n weladwy, 
ble byddai'r effaith ar yr Ardal Gadwraeth yn un negyddol 
neu ble niweidir ffabrig neu leoliad Adeilad Rhestredig. 
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8 Rheolaethau Ardal Gadwraeth 

Rheolaethau Arbennig 
8.1 Er mwyn amddiffyn yr amgylchedd arbennig, mae 
rheolaethau llym yn bodoli yn yr Ardal Gadwraeth.  Nid 
bwriad y rhain yw atal newid, ond i fod yn rheolaeth bositif 
i ddiogelu cymeriad yr ardal yn ei chyfanrwydd. Mae'r 
rhain yn cynnwys: 

l Pwerau rheoli ychwanegol ar gyfer anheddau parthed 
estyniadau, estyniadau ac addasiadau i'r to, cladin, 
lleoli garejys a lleoli dysglau lloeren. 

l Rhaid cael Caniatâd Ardal Gadwraeth ar gyfer y rhan 
fwyaf o waith sy'n golygu dymchwel adeilad yn llwyr. 
Fel arfer ni roddir caniatâd i ddymchwel nes bod 
gwybodaeth wedi dod i law ynghylch beth fydd ffurf 
yr ailddatblygu. 

l Rhaid rhoi rhybudd o chwe wythnos i'r Cyngor ar 
gyfer unrhyw waith i goed. 

Gyda phob cais i ailddatblygu ac arddangos hysbysebion 
mewn Ardal Gadwraeth, rhaid cymryd gofal mawr i sicrhau 
bod cynlluniau yn mwyhau a chadw cymeriad arbennig yr 
ardal gadwraeth. Mae dyluniad a dewis o ddeunyddiau o 
bwys mawr yn hyn o beth. 

Adeiladau Rhestredig 
8.2 Adeilad Rhestredig yw adeilad yr ystyrir i fod o 
'ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig' ac sydd 
fel y cyfryw yn gofyn am amddiffyniad arbennig.  Unwaith 
iddo gael ei restru, mae adeilad wedi ei amddiffyn dan 
Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990. Mae'r Rhestru yn amddiffyn yr adeilad i 
gyd, yn allanol ac yn fewnol waeth beth yw'r rheswm dros 
restru yn ogystal ag unrhyw wrthrych neu strwythur sydd 
wedi ei sefydlogi iddo neu unrhyw wrthrych o fewn 'cwrtil' 

yr adeilad, sydd wedi bod felly ers cyn 1af Gorffennaf 
1948. Y rheswm tros hyn yw er mwyn sicrhau bod 
cymeriad arbennig yr adeilad a'i leoliad yn cael eu 
hamddiffyn. 

8.3 Pan ystyrir gwneud gwaith ar Adeilad Rhestredig, da 
o beth yw gwirio gydag Awdurdod Cynllunio'r Cyngor a 
oes angen cael Caniatâd Adeilad Rhestredig.  Gydag 
unrhyw waith arfaethedig, rhaid rhoi ystyriaeth arbennig i 
ddymunoldeb gwarchod yr adeilad, ei leoliad a nodweddion 
arbennig sydd o ddiddordeb. 

8.4 Wrth ystyried unrhyw waith i Adeilad Rhestredig 
rhaid mai'r prif amcan yw cadw pob nodwedd a ffabrig 
gwreiddiol yr adeilad ble bynnag y bo hynny'n bosib. 
Rhaid cael Caniatâd Adeilad Rhestredig cyn dymchwel 
adeilad rhestredig, neu ei newid mewn modd fyddai'n 
effeithio cymeriad, integriti neu ddiddordeb arbennig yr 
adeilad. Gallai hyn gynnwys newid ffenestri a drysau, 
newid y deunydd toi, paentio bricwaith, symud neu 
ddymchwel waliau mewnol, lleoedd tân neu risiau. Mae'n 
bosib nad oes angen caniatâd ar gyfer gwaith trwsio tebyg 
am debyg ond buddiol fyddai gwirio bob tro cyn dechrau ar 
unrhyw waith am ei bod hi'n drosedd gwneud unrhyw 
waith heb gael caniatâd angenrheidiol, ac yn dilyn erlyniad 
llwyddiannus byddai'r personau dan sylw yn wynebu 
cosbau sylweddol. 

32 



f f y n o n e l l a u  a r i a n n u  

Egwyddor sylfaenol pob cynllun grant yw nad oes modd 
cynnig y grant wedi i'r gwaith ddechrau. Mae pob grant yn 
ddewisol a gall cyfraddau amrywio. Mae'n hanfodol 
ymgynghori'n gynnar gyda darparwyr posib. 

Cadw: Cofadeiladau Hanesyddol 
Cymru 
Cadw yw'r brif asiantaeth gyhoeddus sy'n cynnig cymorth 
grant ar gyfer adeiladau hanesyddol yng Nghymru. Dyma 
grynhoad o'r cynlluniau grant allweddol: 

Grant Adeiladau Hanesyddol 
Ar gyfer trwsio ac adfer ffabrig hanesyddol adeiladau o 
ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol 'eithriadol'. Fel 
rheol telir grantiau mewn rhandaliadau neu wedi i'r gwaith 
gael ei gwblhau. Mae'r ganran o gyfanswm y gost trwsio 
cymwys sy'n daladwy drwy gymorth grant yn ddibynnol ar y 
math o adeilad, er enghraifft: 

Crefyddol 50% 

Ymddiriedolaethau ac Elusennau 40% 

Domestig/Preifat 30% 

Masnachol/Diwydiannol 30% 

Cyhoeddus 30% 

Gall amodau'r grant fynnu bod arbenigwr yn gwneud a 
goruchwylio'r gwaith a chaniatáu rhywfaint o fynediad 
cyhoeddus i'r adeilad unwaith i'r gwaith gael ei gwblhau. 
Rhaid i'r perchennog hefyd sicrhau bod yr adeilad mewn 
cyflwr da a threfnu a chynnal sicrwydd yswiriant digonol ar 
ei gyfer. 

9 Ffynonellau Ariannu 
Grant Ardaloedd Cadwraeth 
Ar gyfer gwaith i strwythur allanol neu ymddangosiad 
adeiladau hanesyddol, sy'n mwyhau Ardal Gadwraeth yn 
arwyddocaol. Unwaith eto, telir grantiau drwy randaliadau 
neu wedi cwblhau'r gwaith ar sail y cyfraddau canlynol: 

Crefyddol 40% 

Ymddiriedolaethau ac Elusennau 30% 

Domestig/Preifat 25% 

Masnachol/Diwydiannol 25% 

Cyhoeddus 25% 

Yn debyg i'r Grant Adeiladau Hanesyddol, gall amodau 
fynnu bod arbenigwr yn gwneud a goruchwylio'r gwaith. 
Hefyd rhaid i'r perchennog sicrhau bod yr adeilad mewn 
cyflwr da a threfnu a chynnal sicrwydd yswiriant digonol ar 
ei gyfer. 
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Atodiad 1 
Adeiladau Rhestredig 
Adeilad Rhestredig Gradd 

Porthdy’r Bers II 

Pont a rheiliau Porthdy’r Bers II 

Melin Y Bers/yr hen Ffowndri, gan gynnwys pibell fwydo haearn bwrw II 

Bythynnod y Bont II 

Bythynnod Bunkers Hill II 

Cored y Caeau II 

Pont y Caeau II 

Cored y Dwyrain ar Afon Clywedog II 

Ffermdy’r Felin II 

Rhif 2 Mill Terrace II 

Rhif 3 Mill Terrace II 

Rhif 4 Mill Terrace II 

Rhif 5 Mill Terrace II 

Rhif 6 Mill Terrace II 

Ysgubor Wythochrog II* 

Adeilad unllawr i'r DDdn o'r Ysgubor Wythochrog II* 

Eglwys y Santes Fair II* 

Squires Cottage II 

The White House II 

Henebion Cofrestredig 

Gwaith Haearn Y Bers 

34 



Atodiad 2 
Canllawiau Polisi Cadwraeth 

Prif Ddeddfwriaeth Canllawiau Polisi Cenedlaethol Polisi Lleol 

Deddf Cynllunio Gwlad a 
Thref 1990 

Polisi Cynllunio Cymru Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam 
(CDLl ar ddod 2009) 

Deddf Cynllunio (Adeiladau 
Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96: 
Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: 
Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd 
Cadwraeth 

Canllawiau Cynllunio Lleol Nodyn 
4: Ardaloedd Cadwraeth 

Deddf Cofadeiladau Hynafol 
ac Ardaloedd Archaeolegol 
1979 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 1/98: 
Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: 
Cyfarwyddiadau gan Ysgrifennydd Gwladol 
Cymru 

Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 

Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 60/96: 
Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: 
Archaeoleg 
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Atodiad 3 
Geirfa o Dermau Pensaernïol 

Aml-liwiog 

Ar ogwydd 

Architraf 

Ategwaith 

Balwstrad 

Bondo 

Brodorol 

Bwtres 

Cambr 

Casment 

Cerrig Copa (Copin) 

Cerrig Nadd 

Conglfaen 

Corbel 

Estyll tywydd 

Deintell 

Dolen 

Dormer 

Ffenestr ddalennog 

Ffenestr Linter 

Ffenestriad 

Llingwrs 

Meillionen 

Mwliwn 

Terfyniad 

Pileri 

Rendrad 

Rhagfur 

Rhwyllwaith 

Stwco 

Transom 

Trawslath 

Cyfeiriadau 

Cyfres Buildings of Wales: Clwyd  

Rhestr Disgrifiadau: Cadw 

O liwiau gwahanol 

Wedi ei ongli ar yr ochrau, fel mewn ffenestr grom  

Rhan isaf o gornis mowldin.  Ei ddefnyddio'n aml ar gyfer y mowldin sydd o 
amgylch drws neu ffenestr 

Rhan soled piler y daw bwa ohono, neu eithafoedd pont 

Cynhalbyst fertigol ar gyfer rheilen uchaf, a ddefnyddir yn aml ar gyfer grisiau a 
ffensys 

Rhan isaf, gordo o do ar ongl 

Yn seiliedig ar ddulliau adeiladu, deunyddiau ac arddulliau addurnol lleol a 
thraddodiadol 

Cynhaliad sydd wedi ei adeiladu yn erbyn wal 

Codiad bach neu dro ar ei fyny yn lle llinell neu draws llorweddol 

Ffenestr ble mae'r gwydrau sy'n agor yn crogi ar golfachau 

Darn gordo crwm neu ar ogwydd o garreg ar dop wal neu barapet, a 
gynlluniwyd i amddiffyn y gwaith maen rhag d@r glaw 

Carreg sydd wedi ei thorri a'i gweithio i wyneb llyfn, a ddefnyddir ar flaen 
adeilad 

Cerrig nadd sydd wedi eu bondio i gorneli adeiladau 

Darn ymwthiol o bren, carreg neu fric sy'n cynnal strwythur gordo, megis bwa 
neu falconi 

Darn o bren sydd wedi ei osod ar ymyl allanol talcen, weithiau wedi ei gerfio'n 
addurnol 

Ymwthiadau ciwbig bychain islaw llinell y to 

Tro yng nghwrs afon 

Ffenestr sy'n ymwthio o do 

Ffenestr sy'n symud ar rigolau fertigol, gydag un ai un ffrâm yn sefydlog 
(crogiant sengl) neu gyda'r ddwy yn symud (crogiant dwbl) 

Agoriad gwydrog uwchben drws 

Patrwm y ffenestri 

Cwrs llorweddol o garreg neu fowldin sy'n ymwthio o arwyneb y wal  

Yn ymwneud ag unrhyw elfen addurnol sy'n edrych fel deilen meillionen 
("trefoil") 

Darn fertigol o garreg neu bren sy'n rhannu ffenestr yn adrannau 

Darn addurnol a ddefnyddir i orffennu elfen adeiladu, i'w gweld yn gyffredin ar 
reiliau a thoeau 

Mas arunig o adeiladwaith 

Plastro wyneb gyda phlastr, stwco neu orffeniad arall 

Nodwedd a ddefnyddir i guddio to 

Caregwaith sydd wedi ei cherfio'n gain, a welir fel arfer ar ffenestri o arddull 
gothig 

Gorffeniad ar blastr allanol, sy'n edrych yn debyg i gerrig nadd 

Bar gwydru llorweddol mewn ffenestr 

Coed to llorweddol sy'n cynnal y trawstiau 

Bersham Ironworks: A history of John Wilkinson's renowned 18th century ironworks.  

Lost houses in and around Wrexham gan R.Lowe 

Guidance on Conservation Area Appraisals, English Heritage, 2005 

Guidance on the Management of Conservation Areas, English Heritage, 2005 
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