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College van Burgemeester en Wethouders, leden van de Raad en de commissie Welstand en Mo-

numenten van de gemeente Doetinchem 

postbus 9020 

7000 AH Doetinchem 

Per email: gemeente@doetinchem.nl 

 

Betreft: Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Vulcanus 2021 

Hummelo, 24 augustus 2021 

 

Geacht college, leden van de Raad en commissie Welstand en Monumenten, 

Hierbij dienen wij, Erfgoedvereniging Bond Heemschut onze zienswijze in met betrekking tot het 

voorontwerp bestemmingsplan Vulcanus 2021. Dit betreft het Vulcanus terrein gelegen aan de 

Keppelseweg 337-341, 347-353, 7800 BC te Doetinchem. 

Onze vereniging zet zich krachtens haar statuten in voor het behoud, de bescherming en instand-

houding van de schoonheid en het ruimtelijk karakter van Nederland in het algemeen en van cul-

tureel erfgoed in het bijzonder.  

“Het buurtschap Langerak ligt ten noordwesten van Doetinchem en bestond van oorsprong uit 

enkele boerderijen. De in 1894 opgerichte ijzer-, koper- en metaalgieterij Firma Snoeck & Boon 

(het huidige Vulcanus) is één van de weinige overgebleven fabrieken van de ijzerindustrie langs de 

Oude IJssel. Nadat in de 20e eeuw bij de fabriek woningen voor de werknemers van het bedrijf 

werden gebouwd, ontwikkelde zich hier een kern in de vorm van lintbebouwing aan de Rijksweg.”  

(bron: Continuïteit in Karakter, nota Cultuurhistorie, vastgesteld door de Raad van Doetinchem, 

21 september 2017) 

Het Vulcanus-terrein is een terrein met cultuurhistorische waarden. Deze waarden zijn nog niet in 

beeld gebracht. Het voorontwerp-bestemmingsplan schiet dan ook op dit punt qua omschrijving, 

duiding en regelgeving ernstig te kort. 

In 2009 is door de Raad van uw gemeente in het kader van Doetinchem Cultuurrijk opdracht gege-

ven tot inventarisatie van het industrieel erfgoed. Dit heeft in 2009 (herziene versie maart 2010) 

geleid tot een onderzoeksrapport door bureau BBA. 

In dit rapport wordt Vulcanus geschaard onder ‘gebouwen met hun oorspronkelijke functie’ (pa-

gina 34, zie bijlage 1). Een objectgerichte benadering zoals in het rapport vervat is daarvoor niet 

toereikend geacht. Vulcanus wordt gezien als het beste voorbeeld van een nog in bedrijf zijnde 

cultuurhistorisch waardevol complex met industrieel erfgoedwaarden. Ook wordt gesteld dat na-

der onderzoek gewenst is.  
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Terugkomend op het voorliggende voorontwerp bestemmingsplan merken wij dan ook het vol-

gende op: 

- Hoofdstuk 2.1. De Bouwgeschiedenis en Ruimtelijke structuur is niet volledig / goed beschre-

ven. Dit hoofdstuk dient te worden aangepast na onderzoek. De datum 1984 is onjuist. 

- In hoofdstuk 3.4 (maar ook in de Rijks- en provinciale hoofdstukken) is Cultuurhistorie niet 

meegenomen. Dit beleid en de conclusies daaruit dienen hier te worden genoemd en ver-

meld.  

- 4.10.2 Cultuurhistorisch Erfgoed. Dit hoofdstuk staat verkeerd en dient te worden verplaatst 

naar 3.4.  

- 4.10.2 Cultuurhistorisch Erfgoed. Dit hoofdstuk dient inhoudelijk te worden aangepast, op ba-

sis van de Nota Industrieel Erfgoed 2010 en de Nota Cultuurhistorie Continuïteit in Karakter. 

In beiden wordt aangegeven dat Vulcanus een belangrijk, nader te duiden complex is met cul-

tuurhistorische waarden. 

- Plankaart. In de plankaart dient de dubbelbestemming Cultuurhistorie te worden opgenomen 

voor alle op het terrein aanwezige bebouwing. 

- Planregels. In de Planregels dient te worden opgenomen dat bij sloopmeldingen voor (delen van) 

dit complex deze melding wordt aangehouden, en er voorafgaand een inventarisatie plaats dient 

te vinden van de cultuurhistorische waarden, waarna wordt geadviseerd door de commissie Wel-

stand en Monumenten.  

- Wij merken op dat het voortgezet gebruik van industrieel erfgoed de beste vorm van herbestem-

ming is. In die zin zijn we dan ook positief over de hoofdopzet van het bestemmingsplan. Met de 

hier boven te maken aanpassingen is ook het procesverloop rond mogelijke wijzigingen van be-

staande, nog onbekende erfgoedwaarden geborgd, en kan de bedrijfszekerheid eveneens worden 

gewaarborgd. Daarmee zijn het private belang en het publieke belang straks beter geborgd. 

Wij vragen u op basis van deze zienswijze het voorontwerp bestemmingsplan aan te passen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de commissie Gelderland van Erfgoedvereniging Bond Heemschut, 

   M. Arkesteijn-van Willigen, voorzitter 

 

 

  Postadres: 

  Secretariaat Heemschut commissie Gelderland 

  Hessenweg 9 

  6999 BH Hummelo  


