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Aan: 
College van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de commissie welstand en 
monumenten van de gemeente Doetinchem 
 
Verzonden per e-mail naar gemeente@doetinchem.nl                                                                                                                       
 
 
Onderwerp: Lijst cultuurhistorisch waardevolle objecten                                                                              
 
 
 

Zutphen, 19 oktober 2022 
 
 
Geacht college, leden van de raad en monumentencommissie, 
 
Indachtig onze doelstellingen ter bescherming van cultuurmonumenten en landschap in 
Nederland, waardoor wij als belanghebbend dienen te worden aangemerkt, vragen wij als 
Heemschut Gelderland uw aandacht voor het volgende. 
 
Met genoegen lazen wij de lijst met cultuurhistorisch waardevolle objecten en de nota 
“Continuïteit in karakter Cultuurhistorie Doetinchem”. Deze stukken tonen aan dat de gemeente 
Doetinchem trots is op haar cultuurhistorie en dat graag laat zien.  
 
Ook de recente toewijzing van Brouwerskamp als gemeentelijk monument en het afwijzen van de 
plannen om het perceel Plantsoenstraat 73 vol te bouwen met appartementen tonen aan dat de 
gemeente Doetinchem opkomt voor haar erfgoed. 
 
Zo is er meer goed werk verzet, mede door betrokken vrijwilligers, waaronder die van de 
Oudheidkundige Vereniging Deutekom om het erfgoed binnen de gemeente in kaart te brengen. 
Dit heeft geresulteerd in een lijst met panden waarover zowel de gemeente als de 
erfgoedbeschermers het eens zijn dat deze waardevol zijn voor toekomstige generaties en 
beschermd dienen te worden.  
 
Het voert hier te ver om nu voor elk object in detail aan te geven waarom dit behouden moet 
blijven, maar samenwerken aan het beschermen van deze objecten is een goede en belangrijke 
eerste stap. 
 
Als erfgoedbeschermers zouden wij daarom graag zien dat er ook vervolgstappen gezet worden 
om deze objecten op de lijst van de gemeentelijke monumenten te plaatsen. De 
monumentenstatus is de beste bescherming om erfgoed te behouden. Een monument geeft een 
positieve uitstraling, wie is er niet trots om in een monument of in de buurt ervan te wonen? 
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Het betreft deze toekomstige monumenten: 
 
 

- 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.  

- Voormalige bibliotheek, thans innovatiecentrum De Steck, 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, 19e eeuw met ouder casco, ornamentrijke 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.  

- 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 
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Heemschut Gelderland en Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland-Flevoland, 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.   

                                                                                               
 
 
 
Graag worden wij op de hoogte gehouden van de stappen die u zet om deze objecten aan te 
wijzen als gemeentelijke monument, ook als u deze niet wilt zetten. 
 
Uiteraard zijn wij gaarne bereid bovenstaande toe te lichten in een persoonlijk gesprek. 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Maud Arkesteijn van Willigen 
 
 
 
Voorzitter Heemschut Commissie Gelderland 
 
 
 
 
 
Correspondentieadres: 
Secretariaat Heemschut Commissie Gelderland 
Hessenweg 9 
6999 BH Hummelo 

 
 


