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1 INLEIDING 

In april 2022 kreeg het Monumenten Advies Bureau (MAB) het verzoek voor 

het opstellen van een cultuurhistorische quickscan met waardenbepaling 

van het complex Brouwerskamp in Doetinchem. De Brouwerskamp werd in 

1949 gebouwd als tehuis voor “ouden van dagen” en bevatte zowel 

woningen voor verzorgingsbehoeftige bejaarden als voor alleenstaanden 

en echtparen die min of meer zelfstandig konden wonen.  

Het complex staat nu mogelijk aan de vooravond van een transformatie of 

vernieuwing, in de wetenschap dat er met het oog op de bijzondere 

ontstaansgeschiedenis in de vroege naoorlogse periode, de functie en de 

verschijningsvorm, mogelijk cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. 

Eerdere inventarisaties van het bouwbestand uit de wederopbouwperiode 

in Doetinchem hebben al de aandacht gevestigd op het complex. Van 

bescherming als gemeentelijk monument is het evenwel niet gekomen. 

Onlangs is vanuit verschillende erfgoedorganisaties gepleit voor behoud 

van het complex vanwege aanwezige cultuurhistorische kwaliteiten.  

 

Quickscan analyse en waardering 

Om meer licht te werpen op deze mogelijk aanwezige cultuurhistorisch 

waarden is deze nieuwe cultuurhistorische quickscan en waardenstelling 

voor het complex opgesteld. De quickscan geeft inzicht in de historische 

context, het ontwerp, de weerslag daarvan en de latere veranderingen. 

Tevens is een waardering toegevoegd. Het betreft een beknopte 

verkennende analyse en waardering van het totale complex en de directe 

omgeving (stedenbouwkundige context). Het rapport beschrijft de huidige 

verschijningsvorm en gaat kort in op de historische context. De 

cultuurhistorische waardenstelling, met behulp van door de gemeente 

Doetinchem gehanteerde monumentenselectiecriteria, vormt de basis voor 

het advies omtrent de eventuele beschermwaardigheid van de 

Brouwerskamp. 

 

Opzet rapportage 

In deze rapportage vindt u in hoofdstuk 2 een indruk van de historische 

context, gebaseerd op bronnenonderzoek. Hoofdstuk 3 geeft een 

beknopte beschrijving van de Brouwerskamp en het onderliggende 

concept. Hoofdstuk 4 geeft informatie over de tuinaanleg.  

In hoofdstuk 5 worden de aangetroffen historische waarden omschreven 

en vindt een weging plaats aan de hand van de monumentenselectiecriteria 

van de gemeente Doetinchem. Tevens wordt het complex beoordeeld via 

de door MAB ontwikkelde quickscan-wegingsmethodiek.  

Ten slotte bevat de rapportage een overzicht van de gebruikte literatuur en 

bronnen. 

 

Onderzoeksmethode 

De quickscan is samengesteld op basis van een verkennend 

veldwerkonderzoek (d.d. 18 mei 2022) en beknopt literatuur- en 

bronnenonderzoek.  

 

Monumenten Advies Bureau, mei 2022 
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2 HISTORISCHE CONTEXT 

2.1 INLEIDING 

 

Kort na de Tweede Wereldoorlog ontstond een geheel nieuw stelsel van 

sociale verzekeringen en –voorzieningen. Ook voor de traditionele armen- 

en bejaardenzorg had dit grote gevolgen. De zorg ontwikkelde zich tot een 

door de overheid geleide vorm van maatschappelijke hulp. Wat betreft de 

huisvesting van ouden van dagen zag de overheid zich geplaatst voor een 

veelomvattende taak: door de stijging van de welvaart nam niet alleen het 

aantal bejaarden toe, ook wilde men de ouden van dagen stimuleren hun 

grote en goedkope vooroorlogse gezinswoningen te verruilen voor kleinere 

(nieuwe) bejaardenwoningen om zo de woningnood onder grote gezinnen 

te verkleinen. Bovendien liet de huisvesting van ouderen in deze periode 

veel te wensen over. Er was dus veel nieuwe woonruimte voor bejaarden 

noodzakelijk. Via allerlei stimuleringsregelingen trachtte men de bouw van 

verschillende typen bejaardenwoningen te bevorderen. Dit had pas na circa 

1955 succes, toen het aantal bejaardentehuizen toenam, mede omdat de 

financiële ondersteuningen ook voor particuliere initiatiefnemers 

beschikbaar kwamen.  

 
1 Mens & Wagenaar (2009), p. 44 en verder. 

Deze bouwopgave was betrekkelijk nieuw, de vooroorlogse oplossingen 

(eenkamerwoningen in hofjes, bejaardentehuizen met gemeenschappelijke 

slaapzalen, gast- en armenhuizen) waren volstrekt achterhaald. Met behulp 

van informatie, beschikbaar gesteld door het Bouwcentrum in Rotterdam, 

gepubliceerd in het tijdschrift Bouw en de publicatie Voorlopige Wenken 

voor het ontwerpen van normale eengezinswoningen uit 1946 probeerden 

gemeenten, liefdadigheidsinstellingen en corporaties grip te krijgen op de 

materie. Ook rapportages over voltooide projecten en het rapport 

Huisvesting van bejaarden (1949) van J.G. Reyers en brachten veel kennis 

over de bouw van woningen voor bejaarden1. In 1953 verscheen het rapport 

Huisvesting voor bejaarden. Richtlijnen voor de bouw en de exploitatie van 

zelfstandige woningen en pensiontehuizen door de studiecommissie die was 

geformeerd door de Centrale Directie van de Wederopbouw.  

 

Het rapport Bejaardentehuizen, Categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-

1955 van de RDMZ (2005) geeft een opsomming van de algemene 

aandachtspunten die uit de eerste onderzoeken naar voren kwamen: 

• De zelfstandigheid van valide bejaarden als argument voor de bouw 

van afzonderlijke wooneenheden 

• De hulpbehoevendheid van invalide bejaarden als reden voor de 

bouw van verzamelgebouwen met centrale voorzieningen 

• De eigenwaarde van bejaarden als pleidooi voor een architectuur 

met culturele expressie die uitdrukking geeft aan de 

menswaardigheid van de bejaarden 

• De prijs van de bouwgrond als een van de factoren in de keuze voor 

laag- of etagebouw 

• De burgerlijke staat (echtpaar, weduwe, vrijgezel) als uitgangspunt 

voor de woningtypologieën) 
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• De financiële draagkracht van de bejaarden als medebepalende 

omstandigheid voor de woninggrootte en het voorzieningenpakket 

 

2.2 DE EERSTE PLANNEN IN NAOORLOGS DOETINCHEM 

 

De geschiedenis van de zorg voor bejaarden en behoeftigen in Doetinchem 

gaat terug tot in de middeleeuwen, toen binnen de wal een gasthuis werd 

gesticht. De kapel van deze instelling herinnert hier nog aan. In 1914 werd 

een armenhuis gesticht, maar dit werd al in 1921 gesloten. Pas in de 

naoorlogse periode kwamen, mede in relatie tot de wederopbouw en de 

grote woningnood, verschillende woningbouwprojecten voor “ouden van 

dagen” tot stand, maar het allereerste initiatief kwam van de gemeente 

zelf. Vermoedelijk al in 1947 nam de gemeente Doetinchem het besluit tot 

het realiseren van een instelling voor de huisvesting van “ouden van 

dagen”. Er werd gedacht aan kleine, grotendeels zelfstandig te gebruiken 

gelijkvloerse woningen voor alleenstaanden en enkele echtparen 

(aanleunwoningen) én woonruimte voor bejaarden die meer verzorging 

nodig hebben in een “pension-tehuis. Het initiatief had een “algemeen 

karakter”, maar het gemeentebestuur was van mening dat in de nabije 

toekomst ook nog wel behoefte zou ontstaan aan Rooms-Katholieke en 

Protestantse tehuizen.  

 

De eerste plannen voor het tehuis voor 91 bewoners, met woonruimte voor 

de directrice, dateren uit 1948. In deze fase werden enige studies 

uitgewerkt, maar het definitieve plan kreeg in de loop van 1949 vorm naar 

ontwerpen van A.W. van Dijkhuizen, de Directeur Gemeentewerken van de 

gemeente Doetinchem.  

 

Eind 1949 is het plan “Hofje” ter goedkeuring voorgelegd aan het Ministerie 

van Wederopbouw en Volkshuisvesting, die het plan toetste op de 

deugdelijke indeling, de noodzakelijke voorzieningen en beoordeelde of 

maatvoeringen en materiaaltoepassingen voldeden aan de als gevolgd van 

de materialenschaarste gestelde bepalingen. De eerste steenlegging vond 

plaats op 18 juli 1950. De handeling werd verricht door mr. W.F.F. Baron van 

Verschuer, de waarnemend Commissaris der Koningin in Gelderland, onder 

aanwezigheid van burgemeester Boddens Hosang en H.J. van Eck, lid van 

gedeputeerde staten van Gelderland. In het voorjaar van 1951 konden de 

eerste woningen in gebruik worden genomen, maar de officiële opening 

werd op 20 juni 1951 verricht, dit keer door mevr. C.H.A. Quarles van Ufford, 

baronesse van Heemstra, de echtgenote van de Commissaris der Koningin 

in Gelderland. De eerste directrice van De Brouwerskamp was mw. W. 

Matser uit Eefde. Voor de exploitatie werd de Stichting De Brouwerskamp 

opgericht, onder voorzitterschap van de heer C. van der Grijn. 

 

 
Detail bouwtekening 1948-1949 (ECAL, 0313 Gemeentebestuur Doetinchem 1945-1969. 

1842.6 Bejaardenzorg. Nr. 0313, inv. Nr. 1351). 
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De Eerste Steenlegging in 1950 (foto uit Kisman, 1995). 

2.3 LOKATIE 

Als bouwlocatie was het oog gevallen op een stuk braakliggend terrein ten 

zuidoosten van de binnenstad van Doetinchem, vlakbij de boerderij De 

Brouwerskamp aan de Holterweg, direct ten noorden aansluitend op het 

villapark De Pas dat vanaf midden jaren 1920 verrees rond het Julianaplein 

en het Pasplein. Het terrein, in feite het grote noordelijke kwadrant van de 

wijk, was tot aan de bouw van De Brouwerskamp alleen langs de randen 

deels bebouwd en agrarisch in gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Ontwikkeling bouwterrein 

Boven: circa 1900. Het gebied ten 

zuidoosten van het centrum is nog 

volledig agrarisch in gebruik. 

Midden: circa 1940. Het villapark De 

Pas is in ontwikkeling. Het 

hoofdstratenpatroon is uitgezet en 

de eerste villa’s zijn gebouwd.  

Beneden: situatie circa 2000. Huidige 

situatie met binnen de cirkel De 

Brouwerskamp. 

Bron: topotijdreis.nl 
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2.4 OORSPRONKELIJK CONCEPT 

Het programma voor de oorspronkelijke opzet van de Brouwerskamp 

bestond uit het realiseren van woonruimte voor 91 ouden van dagen, onder 

te brengen in 26 kleine gelijkvloerse aanleunwoningen (van 150 m3) voor 1- 

of 2 personen en 31 kamers in het hoofdgebouw (het pension-tehuis), 25 1-

persoons en 6 2-persoons.  

De kamers in het hoofdgebouw waren verdeeld over drie etages en 

maakten gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen: wc’s op alle drie 

de verdiepingen, een badkamer en een douche op de begane grond, 

alsmede een eetzaal, een keuken en een spoelkamer, een berging en een 

lijkenhuisje in de lage vleugel haaks op het hoofdgebouw. In het souterrain 

projecteerde men een cv- en kolenkelder, een berging en een 

levensmiddelenruimte. Aansluitend op het keukenbouwdeel bevond zich 

een kleine woning voor de directrice. 

De algehele opzet gold als experiment, waarvoor volgens Kisman2 ook 

elders in Nederland belangstelling bestond. 

Wat betreft de typologie werd gekozen voor de opzet van een hofje, een 

door vier vleugels omsloten, van de buitenwereld afgeschermd carré, met 

aan één van de zijden het hoge hoofdgebouw en aan de overige drie zijden 

de lage vleugels met aanleunwoningen. Het hoofdgebouw, opvallend door 

de hogere massa en het klokkentorentje herinnert aan het bouwdeel met 

de regentenkamer in de klassieke hofjes, de lage, in rijen geordende 

aanleunwoningen refereren aan de eenkamerhofwoninkjes. 

 

 
2 Kisman, p. 7 

 
 

 
Details bouwtekening 1948-1949 (ECAL, 0313 Gemeentebestuur Doetinchem 1945-1969. 

1842.6 Bejaardenzorg. Nr. 0313, inv. Nr. 1351). 
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Meer eigentijds is de halfopen verkaveling waarin de bebouwing is 

geplaatst, geheel los van de omringende woonhuisbebouwing; het 

hoofdgebouw is zelfs van alle kanten te zien en toegankelijk. De drie 

laagbouwblokken staan los van elkaar, de entrees tot het binnenterrein aan 

oost- en westzijde zijn relatief ruim en worden visueel gemarkeerd door 

lichte knikken in de woningblokken, typerend voor de midden 20ste-eeuwse 

stedenbouw. 

 

Ook in de architectonische uitwerking wordt teruggegrepen op traditionele 

vormen en elementen.  De vormentaal (zadeldaken met schoorstenen, 

topgevels met schouders, stoepen, roedenramen, klokkentorentje, etc.) en 

de materiaaltoepassing (baksteen, rode dakpannen, smeedwerk, 

siermetselwerk) zijn kenmerkend voor de traditionalistische 

architectuuropvattingen in de vroege naoorlogse architectuur van de 

Delftse school, waarin de Hollandse baksteenarchitectuur uit het verleden 

de inspiratiebron was. In de ruimtelijke indeling van het hoofdgebouw zien 

we de traditionele gangstructuur, met een lange corridor langs de oostelijke 

zijgevel, een centraal trappenhuis (met lift). 

 

 

 

 
Details bouwtekening 1948-1949 (ECAL, 0313 Gemeentebestuur Doetinchem 1945-1969. 

1842.6 Bejaardenzorg. Nr. 0313, inv. Nr. 1351). 
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Luchtfoto, omstreeks 1951-1952. Met de tuinaanleg is nog niet begonnen (Illustratie uit Van 

Gasthuis, Armenhuis, etc.). 

 

 
De noordzijde van het hoofdgebouw, vermoedelijk begin jaren 50 (illustratie uit Van 

Gasthuis, Armenhuis, etc.) 
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Het concept van de Brouwerskamp sluit goed aan bij verschillende van de 

in de vorige paragraaf genoemde punten die bij de bouw van 

bejaardentehuizen in de vroege naoorlogse periode een rol speelden in de 

planontwikkeling, zoals de zelfstandigheid van valide bejaarden als 

argument voor de bouw van afzonderlijke wooneenheden en de  

hulpbehoevendheid van invalide bejaarden als reden voor de bouw van 

verzamelgebouwen met centrale voorzieningen. De traditionele, 

herkenbare architectuur, de kleinschaligheid en de geborgenheid van het 

hofjestype geven uitdrukking aan de menswaardigheid van de bejaarden en 

er is rekening gehouden met alleenstaanden of echtparen. 

Bijzonder is evenwel, dat De Brouwerskamp nog werd ontwikkeld in de 

periode van het pionieren (1945-1950), waarin er nog geen sprake was van 

de richtlijnen, die in 1953 verschenen in het rapport Huisvesting voor 

bejaarden. Richtlijnen voor de bouw en de exploitatie van zelfstandige 

woningen en pensiontehuizen door de studiecommissie die was geformeerd 

door de Centrale Directie van de Wederopbouw.  

Hoewel in de jaren 40 elders al schoorvoetend werd geëxperimenteerd met 

moderne verkavelingsvormen en meer paviljoenachtig opgezette 

complexen voor bejaardenhuisvesting zien we dat in Doetinchem wordt 

gekozen voor het traditionele hofjestype als betekenisvolle vorm. Deze 

werd voor de komst van de Richtlijnen in 1953 al enige keren toegepast in 

de wederopbouwtijd, zoals in Zandvoort (Gasthuishofje, architect B.J.J.M. 

Stevens, 1947), in het Heuvelkwartier in Breda (architecten Evers en 

Sarlemijn, 1952) en aan het Ibisplein in Apeldoorn (architect Mensink, 1952-

1953). Een mooi voorbeeld is ook het Orionplantsoen in Enschede 

(architecten H. en A.H. Klomp, 1952), waar de woningen, net als in 

Doetinchem, in een halfopen verkaveling rond een groot, groen 

binnenterrein zijn geschaard. Geen van deze complexen heeft, zoals de 

Brouwerskamp, de combinatie met een pensiontehuis, waarin intensievere 

zorg wordt verleend aan bewoners. 

 

 
Gasthuishofje in Zandvoort (foto MAB, 2006). 

 

 
Orionplantsoen in de wijk Twekkelerveld, Enschede (google.com/maps). 
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2.5 DE ARCHITECT 

Het ontwerp van De Brouwerskamp was in handen van Aart Wulfert van 

Dijkhuizen (1903-1983), destijds de directeur van de Dienst Openbare 

Werken van de gemeente Doetinchem (van 1942 tot 1967). Van Dijkhuizen 

speelde een belangrijke rol in de wederopbouw van Doetinchem als 

supervisor en coördinator van vele (her)bouwprojecten, maar ook als 

ontwerper van diverse bekende Doetinchemse gebouwen. Een voorbeeld 

is de Rijkskweekschool, die in 1947 werd gebouwd aan de Van Dijkweg. 

 

2.6 VERANDERINGEN AAN DE BROUWERSKAMP 

 

In de jaren 60 worden plannen gemaakt voor gedeeltelijke vernieuwing en 

uitbreiding van de Brouwerskamp. Zo werden in 1969 aanpassingen verricht 

aan de vestibule/hal, tochtdeur en hoofdtrap, en zijn de kamers in het 

hoofdgebouw voorzien van ventilatiekanalen en aangepaste ramen.  

Tevens zijn er plannen voor een grootschalige uitbreiding, evenals de 

renovatie naar ontwerp van het architectenbureau van G.A.H. Clerx en ir. 

H.J.L. Ovink. De uitbreiding werd niet gerealiseerd, omdat Gedeputeerde 

Staten van Gelderland in 1968 meenden dat het complex daarvoor te 

verouderd was.  

In de jaren 70 bleek de Brouwerskamp amper meer te voldoen aan de 

toenmalige eisen voor de huisvesting en zorg van bejaarden, maar het 

kwam, door weigering van de bewoners, niet tot verhuizing en aanpassing 

van het complex. Wel werd in 1972 besloten tot geleidelijke vermindering 

van het aantal bewoners, wat leidde tot geleidelijke ontruiming van de 

bovenste etage van het hoofdgebouw. Inmiddels beschikte Doetinchem al 

over een veel eigentijdse bejaardentehuis, Het Weerdje. De definitieve 

sluiting van de kleinschalige en gemoedelijke Brouwerskamp werd 

overigens ook mede door toedoen van de Doetinchemse huisartsen 

voorlopig nog uitgesteld. Het voortbestaan van de Brouwerskamp bleef 

echter onzeker. In 1975 werd besloten tot nieuwbouw, maar de zoektocht 

naar hoe en waar zou nog jaren duren. Uiteindelijk viel de definitieve keuze 

op een terrein aan de Veentjes/ Steinlaan, waar vanaf 1984 kon worden 

gebouwd (Croonemate).  

In 1989 sloot het bejaardentehuis en werden de bewoners verhuisd naar de 

Croonemate. Na een renovatie van het hoofdgebouw 1990 (ontwerp NWR 

Nationale Woningraad) in opdracht van het Gemeentelijke Woningbedrijf. 

Het complex werd gedeeltelijk een woontussenvoorziening voor 

60plussers, die deels wel en deels niet voor opname in een 

verzorgingstehuis zijn ingeschreven. Inmiddels wordt het complex 

bewoond door alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens uit diverse 

leeftijdscategorieën.  
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2.7 HISTORISCHE AFBEELDINGEN 

 
Binnenhof met zicht op het hoofdgebouw, circa 1965 (?) (ECAL, 1095-1 Fotocollectie Staring 

Instituut bet, Doetinchem), nr. 317. 

 

 
Situatie in 1976 (ECAL, 1095-1 Fotocollectie Staring Instituut bet, Doetinchem), nr. 306. 

 
Achtergevel hoofdgebouw in 1976 (ECAL, 1095-1 Fotocollectie Staring Instituut bet, 

Doetinchem), nr. 304. 
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Noordelijke entree in 1983 (ECAL, 1095-1 Fotocollectie Staring Instituut bet, Doetinchem), 

nr. 2016 

 

 

 

 

 
De woningen in 1983 (ECAL, 1095-1 Fotocollectie Staring Instituut bet, Doetinchem), nr. 

2014. 
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3 BESCHRIJVING  

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van het complex in de huidige 

verschijningsvorm. Daarbij worden tevens bouwhistorische bijzonderheden 

weergegeven en wordt ingegaan op wijzigingen en aanpassingen.  

 

3.2 RUIMTELIJKE CONTEXT  

Het complex De Brouwerskamp is gesitueerd ten oosten van de stadskern 

van Doetinchem, in de wijk De Pas. Het complex ligt hier in het binnenterrein 

van een groot bouwblok, omsloten door de Holterweg, de Passtraat, de 

Burgemeester Tenkinkstraat en de Brouwerskamp en wordt aan deze 

straten aan het zicht onttrokken door vrijstaande of geschakelde woningen 

in lintbebouwing. Het terrein, voorheen agrarisch gebruikt, grenst aan het 

in het interbellum ontwikkelde villapark De Pas. In het bijzonder de 

middenstandswoningen en kleine villa’s langs de Passtraat en de 

Burgemeester Tenkinkstraat passen in de ruimtelijke en typologische 

context van het villapark. Door het bouwblok loopt de L-vormige weg 

Brouwerskamp, waaraan in het noordelijke deel enkele vrijstaande en 

geschakelde woningen staan. Aan het zuidelijke deel, dat parallel loopt aan 

de Tenkinkstraat, grenst het complex Brouwerskamp.  

 

 

 
Locatie Brouwerskamp (bron: googleearth en bagviewer.nl). 



blad 16  Cultuurhistorische quickscan en waardering De Brouwerskamp in Doetinchem   

Hier bevindt zich ook de westelijke entree tot het binnenhof. De oostelijke 

is toegankelijk via een kort straatje haaks op de Holterweg. 

De Brouwerskamp wijkt wat betreft de oorspronkelijke functie (woonzorg 

voor bejaarden), de stedenbouwkundige typologie (complex in hofjesopzet 

rond binnenterrein, in een halfopen verkaveling) en de woningtypologie 

(kleine, in lange blokken geschakelde woningen) af van de merendeels 

vooroorlogse bebouwing langs de randen van het bouwblok en het 

villapark. Het geheel manifesteert daarmee zich duidelijk als een vroeg 

naoorlogse toevoeging aan het stedenbouwkundig patroon uit het 

interbellum. 

3.3 TYPE, HOOFDVORM EN CONSTRUCTIE  

3.3.1 Typologie, hoofd- en kapvormen 

Het complex volgt de typologie van het hofje. Het complex is in een 

carrévorm geordend rond een gemeenschappelijke binnentuin of hof en 

bestaat uit vier vleugels: een tweelaags vleugel, het oorspronkelijke 

hoofdgebouw, aan de zuidwestzijde, en drie eenlaags vleugels aan de 

overige zijden van de carré. De noordelijke en de zuidelijke vleugel hebben 

bij één van de entrees tot de binnenhof een knik. 

Het hoofdgebouw heeft een zolderverdieping onder een zadeldak. Dit dak 

is gedekt met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen en heeft zinken 

goten. Op beide dakvlakken staan in de dakvoet eenvoudige houten 

dakkapellen met in het hoofddak aangekapte en aan de voorzijde ver 

overstekende zadeldakjes met pannen. Op het zuidelijke deel van de nok 

staat (als bekroning van de liftschacht) een achtzijdige  gemetselde 

dakruiter met flink dakoverstek, waarop een forse uivormige, 

opengewerkte bekroning met pinakel is geplaatst. 

 

 
Tweelaags hoofdgebouw, vanuit het noorden en zuiden, mei 2022. 

 

  



 

  blad 17 

De eenlaags vleugels, waarvan die aan de noordwestzijde iets hoger is 

opgetrokken dan de andere, bestaan uit rijen geschakelde kleine woningen 

onder doorgaande flauw hellende zadeldaken, eveneens gedekt met rode 

opnieuw verbeterde Hollandse pannen, met zinken groten en gemetselde 

schoorstenen. De noordwestelijke en noordoostelijke vleugel staan vrij, de 

zuidoostelijke is via de vroegere keuken/eetzaal gekoppeld aan het 

hoofdgebouw.  

3.3.2 Opbouw en indeling gevels 

De gevels van de complexonderdelen zijn in spouw gemetseld in rode 

bakstenen (genuanceerd handvorm in Waalformaat), in halfsteens verband 

en met een platvolle voeg. Boven de meeste gevelopeningen bevinden zich 

halfsteens rollagen. Bij de vensters zijn bakstenen lekdorpels aangebracht. 

De merendeels blind uitgevoerde zijtopgevels (kopgevels) zijn boven de 

daklijn opgetrokken, worden bekroond door gemetselde schoorstenen en 

hebben naar opzij uitkragende schouders.  

 

Het hoofdgebouw heeft aan de noordoostzijde links een tweelaags 

uitbouw die via een lessenaarsdak is aangekapt aan het hoofddak. Deze 

uitbouw is bij de renovatie rond 1990 van nieuwe ingangs- en 

vensterpartijen voorzien. Ook de rest van de gevel onderging een 

transformatie: De gevel werd opnieuw ingedeeld, waarbij in beide 

bouwlagen ingangen woningingangen werden bijgeplaatst en een galerij is 

aangebracht, ter ontsluiting van de woningen op de verdieping. Ook de 

zuidwestelijke gevel kreeg een nieuwe indeling, onder meer door het 

veranderen van vensters in ingangen en het toevoegen van balkons. De 

meeste van de kleine wc-vensters werden vervangen door grotere 

woningvensters. Wel intact bleef het grote trappenhuisvenster met 

kruiskozijn en glas-in-loodramen.  

   
Zuidwestgevel hoofdgebouw en detail dakruiter, mei 2022. 

 
Noordoostgevel hoofdgebouw, mei 2022. 
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De zuidoostelijke kopgevel van het tweelaags gedeelte heeft op de begane 

grond een markant erkervenster met zadeldakje. 

De L-vormige eenlaags aanbouw aan de zuidoostzijde heef zijn 

oorspronkelijke gevelindelingen grotendeels behouden, maar de venster- 

en deurdetails zijn gewijzigd. Tussen dit bouwdeel en de aansluitende rij 

aanleunwoningen bevindt zich een smalle inpandige doorgang, die leidt 

naar een bakstenen schuurtje met zadeldak, onderdeel van het 

oorspronkelijke complex. 

 

De drie lage vleugels hebben in de naar het binnenhof gerichte voorgevels 

bij iedere woning een ingang met oorspronkelijk kozijn en houten 

tweedelige voordeur, met een weldorpel en in het bovenste deel een 

ruitvormig raampje. De ingang heeft een hardstenen dorpel en een ruime, 

in sierpatroon gelegde bakstenen stoep. Naast deze ingang telkens aan de 

ene zijde een smalle in het metselwerk uitgespaarde sleuf voor het wc-

venster, en aan de andere zijde een breed venster met twee- of driedeling 

en enkelruits ramen. De oorspronkelijk aanwezige (horizontale) 

roedenverdeling is hier verwijderd. Op de hoeken en ter hoogte van de 

woningscheidingen bevinden zich haaks op de voorgevel geplaatste lage 

stoepmuurtjes met een rollaag en een smeedijzeren krulornament. In de 

achtergevels bevinden zich vernieuwde achterdeuren met daarin een grote 

glasplaat. 

 

 
Zuidoosthoek van het complex, met zicht op de eenlaags aanbouw, waar oorspronkelijk de 

eetzaal en de keuken gehuisvest waren. In het midden achter het bakstenen schuurtje, mei 

2022. 

 
De eenlaags aanbouw (met eetzaal en keuken) aan binnenhofzijde, met in het midden de 

inpandige doorgang, mei 2022. 
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Rijen geschakelde aanleunwoningen aan de noordwest, noordoost en zuidoostzijde van de 

binnentuin, mei 2022. 

 
 
 

 

 
Voorgevels aanleunwoning, mei 2022. 

     
Details: voordeur, bakstenen stoep in sierpatroon, stoepmuurtje met krulornament en wc-

venster, mei 2022. 
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3.3.3 Constructieve aspecten 

Het complex is op staal gefundeerd. De CV-kelder is in gewapend beton 

uitgevoerd. De buitenmuren zijn in spouw opgetrokken in genuanceerde 

handvormbaksteen in Waalformaat. Binnenmuren zijn ofwel in baksteen 

ofwel in drijfsteen uitgevoerd. In de woonvertrekken in het hoofdgebouw 

zijn holle bakstenen vloeren toegepast. De kapconstructies van de 

woningen bestaan uit eenvoudige gordingen met sporen. De hogere kap 

van het hoofdgebouw heeft spanten en gordingen. 

 

3.3.4 Interieurafwerking en interieurelementen 

Het interieur van het tweelaags hoofdgebouw is bij de verschillende 

renovatierondes en bij de transformatie rond 1990 gewijzigd. De 

gangstructuur werd verwijderd en de indeling aangepast. In dit bouwdeel 

is vooral de hal nog herkenbaar als onderdeel van de oorspronkelijke opzet. 

Hier bevinden zich een gemetselde lambrisering, een getoogde doorgang 

en een trappenhuis met houten leuning. 

In het veldbezoek is het interieur van één van de aanleunwoningen bezocht. 

De oorspronkelijke indeling is nog wel herkenbaar, maar de tussenmuur 

tussen voor- en achterkamer is weggebroken. De achterkamer bevat thans 

een keukenblok. De plaats van het vroegere hoekschouwtje van de 

voorkamer tekent zich nog af in de houten vloer. Verder resteren enkele 

binnendeurkozijnen. Overigens bevat het interieur geen belangwekkende 

elementen of details.  

 

 

 
 
   

 
Oorspronkelijke indeling van de kleine woningen, volgens de bouwtekening uit 1949. 

 

 
Interieur Brouwerskamp 71, vanuit de slaapkamer aan de achterzijde richting woonkamer, 

mei 2022. 
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Woonkamer nr. 71 in de richting van de voorgevel, mei 2022. 

   
Interieur slaapkamer aan de achterzijde; oorspronkelijk zat hier de keuken; rechts het 

halletje bij de voordeur, mei 2022. 

 

 
In de houten vloer tekent zich nog de plaats van het vroegere schouwtje af, mei 2022. 
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3.4 BIJGEBOUWEN  

Aan de oostzijde van het complex, parallel aan het toegangsstraatje vanaf 

de Holterweg, staat een kleine fietsenberging. Het betreft een rechthoekig 

bakstenen gebouw onder een dwars, met rode pannen belegd zadeldak 

tussen eindtopgevels met schouders. Het dak heeft een zinken goot op 

ijzeren beugels. De voorgevel bevat rechts een kozijn met originele brede 

dubbele deur met ruitvormige raampjes en links hiervan twee vensters met 

6-ruits ramen. Een derde venster is naderhand dichtgezet. De 

fietsenberging is naderhand in noordoostelijke richting uitgebreid met twee 

garages onder parallelle zadeldaken, aan de voorzijde aansluitend op 

topgevels met rollagen en korte tuit. 

Een tweede bijgebouw, een kleine schuur, staat haaks op de zuidoostelijke 

vleugel (genoemd in paragraaf 3.3.4). Ook dit schuurtje behoort tot het 

oorspronkelijke complex. Rond 2013 is in de noordelijke hoek in de stijl van 

het complex een bakstenen schuur toegevoegd. 

 

In de zuidoosthoek van het binnenterrein is rond 1990 een eenlaags 

bakstenen paviljoengebouw met plat dak gerealiseerd. Dit onderdeel 

behoort niet tot de oorspronkelijke opzet van de Brouwerskamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detail bouwtekening 1949, met in het midden de fietsenberging. 

 

 
De middelste foto toont de voorgevel van de fietsenberging. Hierop sluit de dubbele 

garage, te zien op de onderste foto, aan, mei 2022. 
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4 TUINAANLEG  

4.1 PLAN, 1E AANLEG 

Op de oudste beschikbare (lucht)foto van de aanleg van de Brouwerskamp, 

daterend uit 1951-1952 is te zien dat het complex dan gereed is en dat men 

begonnen is bij enkele van de woningen het achtertuintje in te richten. Het 

centrale terrein bezit dan een groot, min of meer vierkant grasveld met 

afgeronde hoeken, omgeven door een woonpad. Centraal in het terrein is 

een cirkelvormig plantsoentje, waarin een vlaggenmast is geplaatst. In de 

randen van het grasveld staan enkele lantaarns. 

Deze eerste aanleg komt niet overeen met de inrichting die op verschillende 

(schets)versies in de planvormingstekeningen is weergegeven. Hier wordt 

uitgegaan van een grillig gevormd grasveld met in de lange flanken 

uitgesneden borders, bomen in de hoekpartijen en een ornament in het 

midden (vermoedelijk de vlaggenmast).  

Op foto’s uit de jaren 60 en 1976 is de te zien dat de geplande aanleg dan in 

grove lijnen is gerealiseerd: een open grasveld met vlaggenstok in het 

midden, omgeven door een borders met heesters, en in de vier hoeken 

cirkelvormige borders, waarin één of twee berken en enkele heesters zijn 

gezet. Er lijkt geen padenstructuur in het grasveld te zijn uitgezet. 

 

 

 

 
Details bouwtekeningen 1948-1949 (ECAL, 0313 Gemeentebestuur Doetinchem 1945-1969. 

1842.6 Bejaardenzorg. Nr. 0313, inv. Nr. 1351). 
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4.2 LATERE WIJZIGINGEN 

Van de oude aanleg is op dit moment niets meer aanwezig, behalve het idee 

van het centrale gazon, omgeven door woonpaden. Aan de noordzijde en 

de zuidwestzijde zijn kleine gebouw in de aanleg ingevoegd en aan alle 

zijden bevinden zich in de aanleg uitgespaarde parkeerhaventjes. Enkele 

verharde paden leiden naar een op het noordelijke deel van het terrein 

staande cluster van vier grote acacia’s, omgeven door beukenhagen. Deze 

aanleg dateert van na 1976. 

 

 
Binnenhof grasveld, perken en jonge berken, circa 1965 (?) (ECAL, 1095-1 Fotocollectie 

Staring Instituut betr. Doetinchem), nr. 317 

 

 

 

 

 

 

 

 
Binnenterrein in mei 2022. 
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5 CULTUURHISTORISCHE WAARDENBEPALING 

5.1 INLEIDING 

De waardering vindt plaats via het Kader selectie en waardering 

cultuurhistorische objecten en gebieden van de gemeente Doetinchem. De 

waardering is gebaseerd op drie hoofdcriteria, die ieder zijn onderverdeeld 

in subcriteria. Deze criteria worden ieder getoetst op het gebied van 

gaafheid (authenticiteit) en herkenbaarheid en op het gebied van 

zeldzaamheid.  

In op pagina 30 bijgevoegd schema zijn de criteria, aangevuld met 

gaafheid/herkenbaarheid en zeldzaamheid nogmaals getrapt gewaardeerd. 

 

5.2 WAARDERING A.H.V. KADER SELECTIE EN WAARDERING 

 

I Cultuurhistorische waarden 

1 Nederzettingsgeschiedenis: 

De Brouwerskamp is een kenmerkende vroege naoorlogse ruimtelijke 

ontwikkeling in Doetinchem en van belang als uitdrukking van een 

geografische, landschappelijke, beleidsmatige en/of bestuurlijke 

ontwikkeling.  

Het complex werd op zorgvuldige wijze geïntegreerd in de reeds in het 

interbellum ontwikkelde oostelijke stadsuitbreiding, waar het een geheel 

eigen plek kreeg binnen een groter bouwblok. De Brouwerskamp wijkt wat 

betreft de oorspronkelijke functie (woonzorg voor bejaarden), de 

stedenbouwkundige typologie (complex in hofjesopzet rond binnenterrein, 

in een halfopen verkaveling) en de woningtypologie (kleine, in lange 

blokken geschakelde woningen) af van de merendeels vooroorlogse 

bebouwing langs de randen van het bouwblok en het villapark. Het geheel 

manifesteert zich daarmee duidelijk als een vroeg naoorlogse toevoeging 

en een nieuwe tijdslaag aan het stedenbouwkundig patroon uit het 

interbellum. 

 

2 Sociaal-economische waarde: 

Het complex is van groot belang als bijzondere en uitstekend herkenbare 

en relatief vroege uitdrukking van de naoorlogse verzorgingsstaat in 

Doetinchem. Het illustreert de periode, waarin werd gezocht naar ideale 

huisvesting en verzorging van ouden van dagen, in een aansprekende 

woonomgeving, volgens de toen geldende moderne eisen en bestemd voor 

bewoners met verschillende zorgbehoeften. Dit, gecombineerd met de  

ligging op korte afstand van het stadscentrum, midden in een woonwijk 

sluit aan bij de in de vroege naoorlogse periode gangbare wijkgedachte.  

 

3 Innovatieve waarde: 

De Brouwerskamp is, ook landelijk gezien, een vrij vroeg voorbeeld van 

naoorlogse complexmatige bejaardenhuisvesting, en het eerste initiatief 

van dien aard in Doetinchem.  Dit was in Nederland een betrekkelijk nieuwe 

bouwopgave, waarvoor in de jaren 40 en 50 naar bevredigende oplossingen 

werd gezocht. Frappant is dat de Brouwerskamp werd ontwikkeld in de 

periode van het pionieren (1945-1950), waarin er nog geen sprake was van 

de richtlijnen, die in 1953 verschenen in het rapport Huisvesting voor 

bejaarden. Richtlijnen voor de bouw en de exploitatie van zelfstandige 

woningen en pensiontehuizen. Het voor Doetinchem en ook daarbuiten vrij 
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experimentele en innovatieve karakter van de Brouwerskamp uit zich in het 

concept waarin al verschillende van die richtlijnen zijn uitgewerkt, zoals het 

realiseren van woonruimte voor bejaarden met verschillende 

zorgbehoeften (zelfstandige woningen voor valide bejaarden en een 

verzamelgebouw met centrale voorzieningen voor hulpbehoevenden), 

voorts het realiseren van woonruimten voor alleenstaanden én echtparen 

en het kiezen voor een architectuur met culturele expressie die uitdrukking 

geeft aan de menswaardigheid van de bejaarden.  

De Brouwerskamp heeft dan ook een innovatieve waarde, zeker voor 

Doetinchem en de regio, maar ook binnen de landelijke ontwikkelingen. 

 

4 Historische waarde: 

Het complex heeft een bijzondere plaatselijke herinneringswaarde als 

verwijzing naar de periode van de vroege wederopbouw, waarin werd 

gewerkt aan het herstel van Doetinchem, de leniging van de grote 

woningnood en het realiseren van eigentijdse woon-, zorg-  en andere 

maatschappelijke en sociale voorzieningen voor alle lagen van de 

gemeenschap. In de aanpassingen aan het complex zijn de veranderende 

behoeften in de bejaardenhuisvesting en uiteindelijk de transformatie tot 

meer algemeen woonproject enigszins te volgen.  

 

II Architectuurhistorische waarden 

1 Ontwerper: 

Het complex is van enig belang voor het oeuvre van Aart Wulfert van 

Dijkhuizen, die zijn belangrijkste verdienste had als directeur van de Dienst 

Openbare Werken van de gemeente Doetinchem (van 1942 tot 1967). Van 

Dijkhuizen speelde een belangrijke rol in de wederopbouw van Doetinchem 

als supervisor en coördinator van vele (her)bouwprojecten, maar ook als 

ontwerper van diverse bekende Doetinchemse gebouwen.  

2 Esthetiek: 

Het complex is belang vanwege de esthetische kwaliteiten van het 

ontwerp, in de vorm van een klassiek hofje en in de kenmerkende opzet en 

vormentaal van de Delftse school, waarin de traditionele Hollandse 

baksteenarchitectuur uit het verleden de inspiratiebron was. De rustige 

besloten hofopzet, de hiërarchie in de bebouwing (met dominant 

hoofdgebouw) en de zorgvuldige, sobere en traditionele detaillering geven 

het complex een karakteristieke esthetiek, verlevendigd door markante 

architectonische details en accenten, zoals de dakruiter, het erkervenster 

en de stoepmuurtjes met krulornamenten.  De esthetische waarde van het 

hoofdgebouw is verminderd door de renovatie- en transformatie-ingrepen. 

 

3 Detaillering: 

Het complex is van belang vanwege het voor de bouwperiode en de 

bouwstijl kenmerkende traditionele materiaalgebruik (baksteen, 

keramische pannen, smeedijzer) en de detaillering, in combinatie met 

markante siermetselwerkaccenten bij de topgevels en de stoepen. Een deel 

van de detaillering van het hoofdgebouw is bij renovaties verloren gegaan, 

waarbij het gevelbeeld van dit bouwdeel is aangetast (reversibel). Bij de 

laagbouw zijn de fijnmazige details van de vensters niet meer aanwezig. 

 

4 Interieur:  

Het interieur van het tweelaags hoofdgebouw is op de hal met trappenhuis 

na ingrijpend gewijzigd. Ook de interieurs van de aanleunwoningen zijn 

gewijzigd. Hier zijn geen waardevolle onderdelen meer aanwezig. 

In het algemeen kan worden geconstateerd dat de interieurs geen 

bijzondere waarden bezitten.  
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5 Bouwstijl: 

De Brouwerskamp is van bijzonder belang als goed en redelijk gaaf 

voorbeeld van een complex, dat is gebouwd volgens de traditionalistische 

architectuuropvattingen van de Delftse school. Dit uit zich in de vormentaal, 

de detaillering, het ambachtelijke materiaalgebruik én in de keuze voor het 

klassieke en in de oud Hollandse stedenbouw geliefde hofjestype. De keuze 

voor deze vormentaal is typerend voor de vroege wederopbouwperiode. 

 

6 Bouwtype: 

De Brouwerskamp is van bijzonder belang als goed en gaaf voorbeeld van 

een complexmatig opgezette woonvorm voor zowel zelfstandig 

functionerende “ouden van dagen” als meer zorgbehoevenden, 

ondergebracht in het klassieke carrévormige hoftype met centrale 

binnentuin. Het hoofdgebouw refereert met zijn prominentere hoofd- en 

kapvorm en de dakruiter aan het klassieke regentengebouw, dat bij veel 

hofjes en gasthuizen voorkwam. Dit traditionele ordeningsprincipe is 

gecombineerd met een meer eigentijdse halfopen verkaveling met deels 

vrijstaande bouwblokken. 

 

7 Bouwtechniek: 

Het complex is van bescheiden belang voor de geschiedenis van de lokale 

architectuur, bouwhistorie en/of bouwtechniek vanwege de voor de 

bouwtijd kenmerkende (al algemeen toegepaste) mix van traditionele en 

meer moderne materiaaltoepassingen en constructies (gemetselde muren 

in spouw, gedeeltelijk betonnen funderings- en vloerconstructies en 

kapconstructies.  

  

8 Historische gelaagdheid: 

Het betreft een jong complex, dat nog geen complexe (en waardevolle) 

bouwfasering te zien geeft. De wijzigingen zijn van relatief recente datum 

en betekenden deels een verarming of sterke wijziging van de 

oorspronkelijke detaillering. De veranderingen zijn van indifferente waarde 

en er is geen sprake van een bijzondere historische gelaagdheid.  

 

III Stedenbouwkundige waarden, ensemblewaarden en landschappelijke 

waarden 

1 Concept 

Het complex is van enig belang als onderdeel van een groter geheel, dat van 

cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang is, te weten de in hoofdzaak 

vooroorlogse uitbreidingswijk, villawijk De Pas ten oosten van de 

binnenstad van Doetinchem. De Brouwerskamp wijkt hier wat betreft de 

oorspronkelijke functie (woonzorg voor bejaarden), de 

stedenbouwkundige typologie (complex in hofjesopzet rond binnenterrein, 

in een halfopen verkaveling) en de woningtypologie (kleine, in lange 

blokken geschakelde woningen) af van de merendeels vooroorlogse 

bebouwing langs de randen van het bouwblok en het villapark. Het geheel 

manifesteert daarmee zich duidelijk als een vroeg naoorlogse toevoeging 

aan het stedenbouwkundig patroon uit het interbellum, dat is 

gestructureerd rond enkele groene pleinvormige ruimten.  

Het concept van het hofje met ruim binnenterrein, de massa-opbouw, de 

ontsluiting en de verkavelingswijze van het complex heeft op zichzelf een 

hoge stedenbouwkundige waarde. Bebouwing en openbare ruimte hebben 

samen een hoge ensemblewaarde. 

 

2 Gegroeid geheel 

Het complex heeft een bijzondere beeldbepalende betekenis vanwege de 

situering, verbonden met de ontwikkeling en uitbreiding van Doetinchem in 

de vroege naoorlogse periode. 
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3 Verkaveling 

Het complex heeft enige betekenis vanwege de deels half open verkaveling 

en inrichting van de (openbare ruimte), in relatie met de omgeving, zoals de 

groenvoorzieningen op en rond het perceel: open groene aanleg met 

markante beplanting (overigens niet oorspronkelijke forse acacia’s).  

 

4 Silhouet 

Het complex ligt enigszins verscholen in  het grotere bouwblok en is vanuit 

de omringende straten slechts op onderdelen zichtbaar. Het markante 

torentje is daarbij een belangrijk markeringspunt, als aanduiding van het 

verborgen gelegen complex. Het complex als geheel heeft door zijn 

karakteristieke staffeling van bouwmassa’s, culminerend in het  

daktorentje, de wisselwerking tussen de carrévormige bebouwing en de 

groene binnenhof, de markante, door geknikte bouwblokken 

 geaccentueerde entrees en door de interne zichtlijnen een bijzondere 

ruimtelijke betekenis.  

 

5 Ensemble 

Het complex heeft betekenis vanwege de historisch-ruimtelijke relatie met 

de omgeving, in het bijzonder de groene open binnentuin. Bebouwing en 

open ruimte vormen een belangrijk ensemble.  

 

6 Openbare ruimte 

Het complex heeft bijzondere waarde vanwege de kwaliteiten in relatie tot 

de openbare ruimte, zoals in de vorige criteria geduid. 

 

IV Gaafheid en herkenbaarheid 

1 Architectonische gaafheid en herkenbaarheid 

Het complex is in hoofd- en kapvormen volledig gaaf behouden gebleven 

en nog steeds een goed herkenbaar voorbeeld van ouderenhuisvesting 

volgens verschillende gradaties van zelfstandigheid, in hofopzet, uit de 

vroege naoorlogse periode. De detaillering is deels gewijzigd. Bij de 

aanleunwoningen zijn de wijzigingen terughoudend en uniform uitgevoerd, 

waardoor het oorspronkelijke concept herkenbaar is gebleven. De 

architectonische gaafheid van het hoofdgebouw is door verschillende 

renovaties sterk verminderd, maar hoofdvorm, silhouet met torentje en de 

hoofdmaterialisering is intact. De architectonische gaafheid van de 

interieurs is gering. 

 

2 Materiële, technische en/of constructieve gaafheid 

In materieel, technisch en constructief opzicht is het complex in grote lijnen 

vrij gaaf. In het bijzonder bij het hoofdgebouw is de materialisering van de 

(nieuwe) vensters en ingangen vernieuwd en duidelijk afwijkend van de 

oorspronkelijke situatie.  

 

3 Functionele gaafheid en herkenbaarheid 

De oorspronkelijke functie van complex voor ouderenhuisvesting (voor 

zelfstandig wonenden en bejaarden met een grotere zorgbehoefte) is goed 

afleesbaar door de nog duidelijk herkenbare opzet en de typologie. 

 

4 Gaafheid ensemble 

Het ensemble van carrégebouwen, de schuur, de fietsenberging met 

aansluitende garages, de groene binnentuin met rondgaande woonstraat is 

zeer gaaf behouden gebleven.  
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5 Openbare ruimte 

De inrichting van de openbare ruimte is alleen op hoofdlijnen intact, te 

weten de groten binnentuin, omgeven door de verharde woonstraat 

rondom. De tuinaanleg is niet oorspronkelijk. 

 

V Zeldzaamheid 

1 Absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, 

typologisch of functioneel opzicht 

De Brouwerskamp is binnen de Doetinchemse context een zeldzaam 

voorbeeld van ouderenhuisvesting, en een tastbare herinnering aan de 

ontwikkelingen in de ouderenzorg, uit de vroege naoorlogse periode. Het 

is uitzonderlijk door de deels experimentele opzet en typologie (wonen 

voor zelfstandige en hulpbehoevende bejaarden, met gemeenschappelijke 

voorzieningen), ontwikkeld in de periode vóórdat landelijke richtlijnen 

sturend werden in de ontwerppraktijk van dit soort complexen.  

In die zin is er ook binnen de landelijke context van deze categorie sprake 

van enige zeldzaamheidswaarde, vanwege de vroege ontstaanstijd (vóór 

de landelijke richtlijnen) en deels de experimentele opzet.  

 

2 Betekenis wegens zeldzame toepassing van kunstwerken 

Niet van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



blad 30  Cultuurhistorische quickscan en waardering De Brouwerskamp in Doetinchem   

 

  

  

 WAARDERING    

 Adres Brouwerskamp 27-83, Doetinchem - Negatieve waarde 

 Bouwtype Verzorgingstehuis en aanleunwoningen 0 Indifferente waarde 

 Bouwjaar 1949-1951 + Positieve waarde 

 Architect A.W. van Dijkhuizen ++ Hoge waarde 

 Bouwstijl Delftse school +++ Zeer hoge waarde 

 Oorspronkelijke functie Bejaardentehuis, aanleunwoningen   

 Huidige functie Wonen   

 WAARDERINGSCRITERIA WAARDE 

I Cultuurhistorische waarden   

1 Nederzettingsgeschiedenis ++  

2 Sociaal-economische waarde +++  

3 Innovatieve waarde +++  

4 Historische waarde +++  

II Architectuur- en kunsthistorische waarden   

1 Ontwerper ++  

2 Esthetiek ++  

3 Detaillering ++  

4 Interieur 0  

5 Bouwstijl ++  

6 Bouwtype +++  

7 Bouwtechniek +  

8 Historische gelaagdheid 0  

III Stedenbouwkundige waarden   

1 Concept +++  

2 Gegroeid geheel +  

3 Verkaveling ++  

4 Silhouet ++  

5 Ensemble +++  

6 Openbare ruimte ++  

IV Gaafheid en herkenbaarheid   

1 Architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid van ex- en/of interieur; ++  

2 Materiële, technische en/of constructieve gaafheid; ++  

3 Functionele gaafheid en herkenbaarheid +++  

5 Ensemble +++  

6 Openbare ruimte +  

V Zeldzaamheid   

1 Absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht; +++  

2 Betekenis wegen zeldzame toepassing van kunstwerken 0  

 CONCLUSIE WAARDERING + / ++ positieve / hoge waarde 
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5.3 ADVIES 

Op basis van bovenstaande criteria en waardering komt het complex van 

de Brouwerskamp in aanmerking voor bescherming als gemeentelijk 

monument. In voorgaand schema zijn de criteria, aangevuld met 

gaafheid/herkenbaarheid en zeldzaamheid nogmaals getrapt gewaardeerd. 

Er is gemiddeld hoog gescoord. 

 

Beschermenswaardige onderdelen: 

• Concept: carrévorm met onbebouwd binnenhof, deels 

vrijstaande vleugels, bijgebouwen (schuurtje en 

fietsberging/garages) 

• Hoofdbouwmassa: een- en tweelaags bouwdelen met kap; 

dakkapellen met zadeldakjes 

• Dakruiter 

• Materialisering: bakstenen gevels en pannendaken (rode 

verbeterde Hollandse pannen), gemetselde schoorstenen 

• Gemetselde geveldetails: topgevelschouders, rollagen, 

bakstenen lekdorpels 

• Relicten van de oorspronkelijke gevelindelingen van het 

hoofgebouw 

• Trappenhuisvenster in de achtergevel van het hoofdgebouw 

• Erkervenster in de zuidelijke kopgevel van het hoofdgebouw 

• Gevelindeling voorgevels van de aanleunwoningen; 

gevelindelingen voormalige eetzaal-keuken 

• Deurkozijnen, dorpels en voordeuren van de aanleunwoningen 

• Vensterkozijnen aanleunwoningen 

• Bakstenen stoepen in sierpatroon, stoepmuurtjes en ijzeren 

krulornamenten 

• Inpandige doorgang naar achtererf/schuurtje in de zuidvleugel  

• Groene aankleding binnenterrein (niet de groenelementen op 

zich zelf, deze zijn van redelijk recente datum) 

 

Expliciet niet te beschermen onderdelen: 

• Bouwdeel Brouwerskamp 31a (op het binnenterrein) 

• Schuur tussen Brouwerskamp 47 en 49 

• Stalen galerij en balkons van het hoofdgebouw 

• De nieuw toegevoegde gevelopeningen in het hoofdgebouw 

• Interieurs 
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5.4  KADER SELECTIE EN WAARDERING / QUICKSCAN 

De Brouwerskamp is tevens via de quickscanmethodiek, zoals die 

ontwikkeld is door Monumenten Advies Bureau. Deze 

“quickscanwaardering” is indicatief en maakt duidelijk op welke 

bandbreedte de erfgoedwaarden van het object zich bevinden. Het 

systeem geeft een score van 39 punten, een hoge indicatieve 

erfgoedwaarde.  

 

De waarderingen zijn gedaan vanuit de gemeentelijke (Doetinchemse) 

context.  

De conclusie is dat de Brouwerskamp voldoende erfgoedwaarden heeft 

om plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst te overwegen. 
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