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Onderwerp: Reactie m.b.t. industrieel erfgoed op vastgestelde lijst met cultuurhistorisch
waardevolle objecten

Doetinchem, 20 oktober 2022
Geacht college.

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.
Indachtig onze doelstellingen ter bescherming van cultuurmonumenten, waardoor wij als
belanghebbend dienen te worden aangemerkt, willen wij reageren.
Wij zijn verheugd over de plaats die voor het industrieel erfgoed (eerder vaak aangeduid als
monumenten van bedrijf en techniek) op de lijsten is ingeruimd en voor de wijze waarop de
industriële ontwikkeling van Doetinchem is beschreven in de onderzoekrapportages.

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 door plaatsing op de CHW-lijst niet langer vogelvrij. Wij
waarderen het zeer dat de waardevolle bebouwing in een uitgestrekt gebied nu een zekere
vorm van bescherming krijgt, maar dat geldt met name de buitenkant. De intrinsieke
beschermingswaarde van een gemeentelijk monument gaat verder. Deze bescherming geeft in
onze optiek de beste rechtszekerheid op veiligstelling van de monumentale waarden ingeval
het komt tot verbouwing en voomemens/plannen tot sloop en eventuele herbouw. Om die
reden hebben wij de lijsten en waardenstellingen bestudeerd op ‘toppers’, die in onze ogen
een plaats verdienen op de gemeentelijke monumentenlijst. Wij hebben daarbij eendrachtig
samen gewerkt met de erfgoedverenigingen Heemschut, Deutekom en het
Cuypersgenootschap. Die samenwerking verklaart ook de gelijke strekking, soms zelfs
woordkeus, in de afzonderlijke reacties van deze erfgoedinstellingen.
Bovenstaande leidt ertoe dat u aanvragen tot plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst kunt verwachten voor de volgende op de CHW-lijst vermelde objecten.
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- Spoorhcfbnig over de Oude IJssel, nabij Wijnbergseweg 51, CHW-nummer 151. Deze
aanvraag zal, met mede-aanvraag, worden ondersteund door de historische vereniging
Deutekom.
- Ijzergieterij Vulcanus, Keppelseweg 347-353, Langerak. CHW-nr. 420. Deze aanvraag,
met nader aan te geven specificatie van te beschermen bedrijfsonderdelen, zal met medeaanvragen worden ondersteund door Heemschut Gelderland, dat al eerder op bescherming
aandrong, en de historische vereniging Deutekom.
- Voormalig spoorstation Doetinchem-West (1959) van architect W.B. Kloos,
Winnipegstraat 2, CHW-nr. 139. Deze aanvraag zal, met mede-aanvraag, worden
ondersteund door de historische vereniging Deutekom.

- Dienstwoningen PGEM, Keppelseweg 133 t/m 139, Doetinchem, CHW-nrs. 326,354,
320, 318. Uit 1936-1937 en 1948-1950. Vorm van bijbescherming op gemeentelijk niveau ter
wille van het ensemble. Het aangrenzende onderstation is rijksmonument. Architect: G.L. van
Straaten. De aanvraag wordt met adhesie ondersteund door historische vereniging Deutekom.
- Telefooncentrale, Hovenstraatje 8, Doetinchem, CHW-nr. 143. Oorspr. uit 1949,
schoolvoorbeeld Delftse School, architect G. Pothoven. Aanvraag wordt met mede-aanvraag
ondersteund door Deutekom.
- Transformatorhuisje, Kruisbergseweg 129X01, PGEM uit 1927, ontwerp: Gerrit Versteeg,
schilderachtig tussen hoog opgaand geboomte gelegen bij voormalige PI De Kruisberg.
CHW-nr. 277. Aanvraag wordt met adhesie ondersteund door Deutekom.

In het door de historische vereniging Deutekom in 2017 ingediende en door ons ondersteunde
voordrachtslijstje voor uitbreiding van de gemeentelijke lijst was sprake van de reeds in 2005
door het Gelders Genootschap monumentwaardig bevonden historische hijsinstallatie voor
houtoverslag aan de Oude IJssel. Bedoeling was/is deze te herplaatsen nabij het aan te leggen
haventje in de nieuwbouwwijk Iseldoks, een project waarbij de Nederlandse Stichting
Erfgoed Kranen nauw was betrokken. Met Deutekom, Heemschut en Cuypersgenootschap
vragen wij ons af of dit nog steeds de bedoeling is? Wellicht kunt u ons hier nader over
informeren.
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 en nader onderzoek 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.

Gaarne van u vernemend.
met vriendelijke groet.

Marcel Overbeek,
voorzitter Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland-Flevoland (SIEGF), p/a Noteboomstraat
61,8021 WR Zwolle.
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