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Onderwerp: Reactie vastgestelde lijst cultuurhistorisch waardevolle objecten (CHW)
Doetinchem, 20 oktober 2022

Geacht college, geachte leden van de raad en de commissie welstand en monumenten,
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Met belangstelling namen wij kennis van de door u op 9 september jl. vastgestelde lijst met
cultuurhistorisch waardevolle objecten (de CHW’s) annex bijhorende onderzoeksrapporten.
In de nota “Continuïteit in karakter Cultuurhistorie Doetinchem” zegt u, bij speerpunten, dat
de gemeente Doetinchem trots is op haar cultuurhistorie en wil dat laten zien. Uiteraard
onderschrijven wij dit.
Indachtig onze doelstellingen ter bescherming van cultuurmonumenten, waardoor wij als
belanghebbend dienen te worden aangemerkt, willen wij reageren.
Behoudens bedenkingen en te maken aanvullingen op de lijst, waarover later meer, willen wij
u en het bureau Belfort complimenteren met de doorwrochte wijze waarop de cultuurhistorie
in Doetinchem dit keer de aandacht krijgt die ze verdient. De CHW-beschrijvingen (met
waardestellingen) zijn zeer lezenswaardig en vormen een waardevolle aanvulling op eerdere
documentatie. Misschien is het mogelijk om hier educatief, bijvoorbeeld in het kader van het
onderwijs, iets mee te doen.
De inventarisatie van waardevol cultuurhistorisch Doetinchem is een werkbare basis voor
bescherming. Onbeschermde objecten - karakteristiek, beeldbepalend of bogend op een rijke
of interessante historie - zijn niet langer vogelvrij. De inbedding van het erfgoed middels een
vermelding op de CHW-lijsten kan een belangrijk handvat zijn om sloop of bouwkundige
verminking te voorkomen. Een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst is echter
verstrekkender en biedt daardoor meer garanties tot veiligstelling van cultuurhistorisch en
architectuurhistorisch erfgoed. Recent voorbeeld is het door uw college gehonoreerde verzoek
tot plaatsing op de gemeentelijke lijst van de eerder als CHW-waardig aangemerkte
Brouwerskamp.
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Selectie
Wij waren benieuwd naar de uitkomsten van de onderzoeksrapportages en de daarbij horende
o selectie voor de CHW-lijsten als wij terug grijpen op een door Deutekom op 3 januari 2017
ingediend voordrachtslijstje voor uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst, een
daarop volgend gesprek met de toenmalig wethouder en vele mailwisselingen nadien met de
(3^ monumentenambtenaar. Het resultaat van die weging leidt niet tot onverdeeld enthousiasme.
Weliswaar zijn 8 van de 16 in januari 2017 voorgedragen objecten CHW-waardig bevonden
en nog eens 3 uit een aanvullende lijst, maar een aantal door ons te belangrijk gevonden
kj objecten valt buiten de boot. Het statige kantoorpand Keppelseweg 23/25 bijvoorbeeld met
zijn nog altijd rijk gedecoreerde gevel, dat in 1884 door stadsarchitect Jan Ovink sr. werd
gebouwd als ambtsvilla voor burgemeester A.M.C. van Bommel. Ook de dubbele, nog vrij
originele in cottage-stijl opgetrokken woning uit 1922 op de hoek van de Holterweg en
Wilhelminastraat is niet geselecteerd. Net als twee originele, met kiezelstenen beklede
betonnen grenspalen met diamantachtige kop op de grens van de gemeenten Doetinchem en
03 Bronckhorst. Wij hopen op heroverweging en zijn bereid eerdere verzoeken nader toe te
lichten.

Begraafplaatsen
De begraafplaatsen zijn, zo begrijpen wij, van deze onderzoekrapportages uitgezonderd.
Betekent dit dat er nader onderzoek volgt of al gaande is? De begraafplaats aan de Loolaan
bezit belangrijk funerair erfgoed. Niet alleen het oude poortgebouw, maar ook de
gedenktekens voor ds. Jan van Dijk, de dichter Eduard Gerdes, GTW-pionier Sebbelee en de
gebr. Misset vinden wij beschermingswaardig. Dat geldt ook voor het funeraire erfgoed op de
r.k. begraafplaats aan de Emmastraat, met smeedijzeren entree, haarbuisje, fraai gave
calvariegroep en de priestergraven, onder andere die van pastoor Amse, bouwpastor van de
rijksbeschermde Paskerk. De status van gemeentelijk monument zou in beide gevallen niet
misstaan. Wij willen er aan herinneren dat wij reeds schriftelijk op 20 november 2001 voor
een aantal van deze objecten aandacht en plaatsing inriepen. Gelukkig leidde dat verzoek
destijds wel tot de bescherming van de voormalige begraafplaatsen van Stad en Ambt
Doetinchem.
Naast een kritische noot, willen wij daarom waardering uitspreken voor de vele objecten die
de CHW-lijst haalden en daardoor een zekere vorm van bescherming, vooral aan de
buitenkant, genieten. De intrinsieke beschermingswaarde van een gemeentelijk monument
gaat, het is eerder gesteld, verder. Een keuze voor deze status geeft in onze optiek de beste
rechtszekerheid op veiligstelling van de monumentale waarden ingeval het komt tot
verbouwing en voomemens/plannen tot sloop en/of eventuele herbouw.
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Om die reden hebben wij de lijsten en waardenstellingen bestudeerd op ‘toppers’, die in onze
ogen een plaats verdienen op de gemeentelijke monumentenlijst. Daarbij is een keuze
gemaakt uit 85 objecten met een CHW-plaatsing. Wij hebben bij die selectie eendrachtig
samen gewerkt met de erfgoedverenigingen Heemschut, Stichting Industrieel Erfgoed
Gelderland-Flevoland en het Cuypersgenootschap. Die samenwerking verklaart ook de gelijke
strekking, soms zelfs woordkeus, in de afzonderlijke reacties van deze erfgoedinstellingen.
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Onder verwijzing naar het bovenstaande kunt u van ons plaatsings-aanvragen voor de
monumentenlijst verwachten voor de volgende op de CHW-lijst vermelde objecten. De
aanvraag laat onverlet dat, door voortschrijdend inzicht en nader onderzoek, meer verzoeken

ü

kunnen volgen.

o

- Villa’s/herenhuizen Plantsoenstraat, huisnummers 75, 81, 83-85 en 93; allen ontworpen
door Jan Ovink sr. (1836-1925), CHW-nrs. 283,422,423,341 en 342. Er is de laatste tijd
veel te doen over de Plantsoenstraat, ook wel getypeerd als de mooiste straat van Doetinchem.
Maar: het straatbeeld staat onder druk, daarom zal deze aanvraag met verzoek om voorrang
door ons zeer binnenkort worden ingediend. Ook omdat er nu een integrale toekomstvisie
komt voor een uitgebreid gebied. Vier panden (huisnrs. 73, 77, 89 en 91) in de Plantsoenstraat
hebben de monumentenstatus, de vier bovengenoemde (nog) niet.
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- Voormalige bibliotheek, thans innovatiecentrum De Steek, Raadhuisstraat 25, Doetinchem.
CHW-nr. 370. Hoogtepunt uit oeuvre van architect Wim Davidse (1934-2022).
- Voormalige bioscoop Luxor, Hamburgerstraat 71, Doetinchem, CHW-nummer 334.
Oudste (1934) bioscoop van Doetinchem, naar ontwerp van Bernard Ovink (1879-1939).

- Directeursvilla De Berkenhof, Terborgseweg 148, Doetinchem, zeer gave vorm van
traditioneel bouwen (1934).
- Rietgedekt landhuis, Keppelseweg 432, Doetinchem/Langerak, architect: Bernard Ovink,

CHW-nummer: 295.

- Stadswoonhuis Grutstraat 3, Doetinchem, 19® eeuw met ouder casco, omamentrijke gevel.
Woonhuis van destijds voorname en alom bekende familie Ketjen. CHW-nr. 424
- Stadsboerderijtje Holterweg 2, Doetinchem, T-huistype uit 1895, gebouwd voor de familie
Peppelman-Van Kampen, CHW-nr. 203.
- Voorm. Pakhuis Sachtleven, Kapoeniestraat 52, gebouwd op de stadsring (het Ei) kort
voor 1911. CHW-nr. 302. Belangrijk voor het stadsbeeld ter plaatse.

*

4

eutekom

§
0)
o
3

§
tsi

c:

8»
c:
0)
Ss

0)

"Sto
o

o
to

'3

- Geschakelde herenhuizen, Dr. Huber Noodstraat 1, 3, 5,7 en 9, Hovenstraatje 1 en 3, uit
1903, van opdrachtgever annex architect H.Geurden. CHW-nr. 432. Fraai, karakteristiek
straatbeeld in samenhang met de monumentale delen van de Burgemeester Van Nispenstraat
en Plantsoenstraat. Belangrijk als toegevoegde waarde voor het stadscentrum en het contrast
met de omgeving.
- Spoorhefbrug over de Oude IJssel, nabij Wijnbergseweg 51, CHW-nummer 151. Deze
aanvraag zal worden ondersteund door Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland-Flevoland.
- Ijzergieterij Vulcanus, Keppelseweg 347-353, Langerak. CHW-nr. 420. Deze aanvraag
zal, met nader aan te geven specificatie van te beschermen bedrijfsonderdelen, worden
ondersteund door Heemschut Gelderland en Stichting Industrieel Erfgoed GelderlandFlevoland, die al eerder op bescherming hebben aangedrongen.
- Voormalig spoorstation Doetinchem-West (1959) van architect Kloos, Winnipegstraat 2,
CHW-nr. 139. Deze aanvraag wordt, met mede-aanvraag, ondersteund door Stichting
Industrieel Erfgoed Gelderland-Flevoland.
- Telefooncentrale, Hovenstraatje 8, Doetinchem, CHW-nr. 143. Oorspronkelijk uit 1949,
schoolvoorbeeld Delftse School, architect G. Pothoven. Aanvraag wordt, met mede-aanvraag,
ondersteund door Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland-Flevoland.

In ons voordrachtslijstje uit 2017 was ook sprake van de reeds in 2005 door het Gelders
Genootschap monumentwaardig bevonden historische hijsinstallatie voor houtoverslag aan
de Oude IJssel. Bedoeling was/is deze installatie te herplaatsen nabij het aan te leggen
haventje in de nieuwbouwwijk Iseldoks, een project waarbij de Nederlandse Stichting
Erfgoed Kranen nauw was betrokken. Is dit nog steeds de bedoeling? Wellicht kunt u ons hier
nader over informeren.

We hebben voorts kennis genomen van de aanvraag van Stichting Industrieel Erfgoed
Gelderland-Flevoland (SIEGF), die licht afwijkt van onze voordracht. Terzake hun voordracht
voor het trafohuisje in de Kruisberg (CHW-nr. 277) en de dienstwoningen PGEM aan de
Keppelseweg (CHW_nrs. 318,320,326 en 354) betuigen we adhesie, zoals in de aanvraag
van SIEGF vermeld.

Cultuurhistorie en de daaruit sprekende waardering voor tastbare en niet direct tastbare
relicten is geen geconserveerd geheel. Wat eerder niet vermeld werd, kan door
voortschrijdend inzicht morgen monument zijn. Een monumentenlijst is nooit af. Wij
behouden ons daarom het recht voor terug te komen op andere objecten in de vastgestelde
lijst, dan waarop wij nu reageren en/of objecten die niet op de lijst staan.
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Wij hebben ons over de CHW-lijst verstaan met onze zusterverenigingen in Gaanderen en
Wehl. Om die reden zijn wij in deze reactie niet op CHW-objecten in beide dorpen ingegaan.
Gaarne van u vernemend.
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met vriendelijke groet,

H.J.A.M. (Huub) Koster,
voorzitter historische vereniging Deutekom.

