
Stadspoort niet herbouwen 

Stadspoorten zijn iconen die je moet koesteren als je ze nog hebt. Herbouwen? Nee! Dat 

vindt de historische vereniging Deutekom, die zich sterk maakt voor een stadsbeeld dat op 

andere wijze aansluiting zoekt met het verleden.  

Daar waar ongeveer een stadspoort gestaan heeft kun je volstaan met een eigentijdse 

verwijzing, een bord of iets anders. Eventueel maak je, als er nog restanten in de grond 

zitten, voorzichtig een deel van dat verleden zichtbaar in het plaveisel of via aanlichting. Maar 

een stadspoort herbouwen, zoals het stadsmanagement van Doetinchem als idee heeft 

aangedragen, is gekunsteld en naar onze mening onzinnig. Wij komen daarmee echt niet in 

de buurt van Doesburg of Zutphen en moeten dat ook niet willen.   

De stadskern van Doetinchem heeft aan tastbare historie weinig te bieden. Dat heeft diverse 

redenen, natuurlijk is in de Tweede Wereldoorlog veel verloren gegaan. En ook de 

heersende bestuurlijke opvattingen in met name de jaren zestig en zeventig hebben weinig 

overgelaten van dat wat de moeite waard bleek.  Om die binnenstad toch meer historisch 

reliëf te geven is al wat gebouwd wat ons aan die historie moet herinneren. Het is echter 

namaak en de historische vereniging ziet niets in stenen stapelen om oude tijden te doen 

herleven. De herbouw van de afgebroken stadspoorten borduurt op die trend voort en 

schudt als ‘wild idee’ de samenleving op. Het is Deutekom een gruwel. Liever nog zien wij 

dat de plek van de oude stadspoorten helemaal wordt losgelaten om ruimte te geven aan 

nieuwe creatieve ideeën.  

Het namaken van historische bouwwerken kan geen middel zijn om leegstand in het 

winkeldeel van de binnenstad aan te pakken en om meer mensen naar de winkels te trekken. 

Dat red je ook niet met een kabelbaan over de Oude IJssel. Probeer liever monumenten 

voor de toekomst te maken en de eigenheid van Doetinchem op die manier te ontwikkelen. 

Attractief zijn zit ‘m ook vaak in kleine dingen, zoals goedkoper en vaker gratis parkeren.  

Wij kunnen ons goed vinden is het gemeentelijk beleid om de contouren van het historisch 

Ei meer te accentueren, vooral op een kleinschalige en eigentijdse wijze, bij voorkeur via 

natuurlijk groen. Slotvraag: hoe erg is het als een deel van die permanent lege winkels hun 

vroegere woonfunctie terug krijgen?’ 

Onze historische vereniging leeft niet in het verleden maar vooral in de toekomst, 

onderhoudt en repareer wat nog van onze historie over is en ontwikkel vooral ook 

monumenten voor de toekomst. 


