
      

College van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de commissie welstand en 

monumenten van de gemeente Doetinchem  

Postbus 9020                                                                                                                                               

7000 HA Doetinchem                           AANTEKENEN via afgifte (ook per mail verzonden) 

Betreft: Aanvraag tot plaatsing vijf villa’s in de Plantsoenstraat in Doetinchem op de lijst van 

beschermde gemeentelijke monumenten 

Bronnen/Verwijzingen: Onderaan deze aanvraag wordt via bijlages en een referentiekader 

verwezen naar bronnen die van belang zijn voor de voordracht of deze onderbouwen  

 

Doetinchem, 16 november 2022  

Geacht college, geachte leden van de raad en de commissie welstand en monumenten, 

Wij reageerden bij afzonderlijk schrijven d.d. 19 en 20 oktober en 3 november 2022 op de 

door uw college op 6 september vastgestelde lijst Cultuur Historisch Waardevolle objecten 

stedelijke gebied, kortweg objecten met een CHW-status. Een van de reacties betreft de 

aankondiging tot voordracht van meerdere objecten voor de gemeentelijke monumentenlijst 

en de voorrang die wij bij deze voordracht toekennen aan vijf nog onbeschermde, 

monumentale villa’s in de Plantsoenstraat in Doetinchem.  

Middels dit vervolg-schrijven willen wij hieraan uitvoering geven. Wij doen dit indachtig 

onze doelstellingen ter bescherming van cultuurmonumenten, waardoor wij als 

belanghebbende dienen te worden aangemerkt.                                                                                        

Vier villa’s in de Plantsoenstraat hebben de (gemeentelijke) monumentenstatus, vijf hebben 

die status (nog) niet. Alle negen zijn in eclectische stijl gebouwd in het laatste kwart van de 

19e eeuw en horen tot de vroegste stadsuitbreiding van Doetinchem na de slechting van de 

vestingwerken. Alle negen horen ook  tot de bouwkundige erfenis van stadsarchitect H.J.L. 

(Jan) Ovink sr. (1836-1925) uit de plaatselijk en regionaal bekende architectenfamilie.                                                                                  

Alle negen vormen, in onderlinge samenhang, een voor Doetinchem cultuurhistorisch en  

architectuurhistorisch zeer waardevol ensemble. De panden zijn individueel van belang  uit 

oogpunt van hun diverse gebruiksgeschiedenis, van woonhuis tot school, bedrijf en bankgebouw.  

Vijf objecten 

Conform de vigerende monumenten-verordening verzoeken wij u daarom de volgende  CHW-

objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument en de daarmee gepaard gaande procedures      
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op te starten. Het betreft vijf panden op de plaatselijk bekende adressen: Plantsoenstraat 75 

(CHW-nr. 422), Plantsoenstraat 81 (CHW 423), 83-85 (CHW 341), 87 (CHW 342) en 93  

(CHW-nr. 283). Alle adressen hebben postcode 7001 AB. De gemeentelijke omschrijving in 

de CHW-rapportage vermeldt als oorspronkelijke functie woonhuis, maar die is anno 2022 

goeddeels achterhaald. Ze heeft in bijna alle gevallen plaats gemaakt voor gebruik als 

kantoor/praktijkruimte.  

Rechtsbescherming 

De beoogde monumentenstatus geeft een steviger bescherming dan de CHW-vaststelling. Ze 

biedt de  beste rechtszekerheid op veiligstelling en behoud van de cultuurhistorische en 

architectuurhistorische waarden ingeval het komt tot plannen/aanvragen voor verbouwing, 

verandering van de omgeving of, erger, sloop. Voor de CHW-status geldt een lichter regime 

omdat ze zich vooral op de buitenkant van de objecten richt. Dat geldt ook voor een 

aanwijzing als ‘beschermd gezicht’, zonder afzonderlijke bescherming van de gebouwen, op 

grond van artikel 1, algemeen, lid a onder 2 en lid d Erfgoedverordening Doetinchem 2013.  

Toppers 

Wij willen de gemeente Doetinchem complimenteren dat zij het tot nu toe onbeschermde 

erfgoed in de hele gemeente een beschermingsbasis geeft, dat ze (blijkens de nota 

‘Continuïteit in karakter Cultuurhistorie Doetinchem’) trots is op het erfgoed en dat ook wil 

uitdragen. Wij zien die basis als een werkbare eerste stap op weg naar de status van 

gemeentelijk monument voor de toppers onder de CHW-objecten. Welnu, de villarij aan de 

Plantsoenstraat is zo’n topper. Deutekom en Heemschut hechten sterk aan het fraaie ensemble 

van het langgerekt villalint en het parallel aan de bebouwing lopende Mark Tennantplantsoen 

met zijn prachtige bomen, parkachtige inrichting en het door Marius van Beek ontworpen 

vrijheidsbeeld. Het is een twee-eenheid en een oase in de stenen stad. Niet voor niets staat de 

Plantsoenstraat bekend als de mooiste straat binnen het stadscentrum van Doetinchem. Maar, 

hoe lang nog? Er zijn ook zorgen.  

Het straatbeeld staat onder druk. Wij herinneren aan de omstreden, gelukkig afgeschoten 

plannen die er waren tot verbouw van de als monument beschermde villa op nr. 73 en de 

nieuwbouw eromheen. Het is een belangrijke reden om prioriteit te geven aan onze 

voordracht. Ook omdat er meer villa’s in de straat zijn waar sprake is van plannen tot 

verbouw en herinrichting (ook van de erven) of verandering van functie.  

Toekomstvisie 

Het verheugt ons dat zulke plannen voortaan worden meegewogen in de toekomstvisie die de 

gemeente wil uitstippelen voor een veel groter gebied dan de Plantsoenstraat.                                           
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Wij hopen dat de groenvoorziening in dit integrale plan een hoofdrol kan vervullen, dreigende 

verstening tussen en rond de bebouwing van de Plantsoenstraat niet opnieuw toeslaat en er 

ideeën en plannen komen voor herstel in oude glorie van de ooit zo weelderige tuinen met een 

sprookjesachtig straatbeeld. Groen draagt immers in steden in belangrijke mate bij aan een 

gezond leefklimaat. “Eerst het groen dan de stenen’ en ‘tegels eruit, groen erin” zijn slogans 

die ons in deze klimaatbewuste tijd zeer aanspreken.   

Het eerder genoemde ‘beschermde gezicht’ past volgens de erfgoedverordening 2013  in een 

omgevingsvisie voor een groter gebied, reden waarom wij zo’n stap van harte zullen 

toejuichen, maar dat is een aparte, omvangrijker procedure. Deze aanvraag richt zich 

vooralsnog op de aanwijzing van vijf door ons monumentwaardig bevonden panden. Die 

aanwijzing kan als eerste stap de opmaat vormen naar een ‘beschermd stadsgezicht’, 

waarvoor wij ons sterk willen maken.   

Waardenstelling vijf villa’s 

Bij de vijf villa’s die wij hieronder afzonderlijk voordragen, willen wij volstaan met een korte 

intro, goeddeels ontleend aan de waardenstelling van het bureau Belfort en verder 

nadrukkelijk verwijzen naar de door ons onderschreven uitgebreide waardenstelling van dit 

bureau in de bijlages, Die zes pagina’s tellende Belfort-bijlages zijn als onlosmakelijk deel 

van deze gezamenlijke voordracht te beschouwen.  

Plantsoenstraat 75, CHW-nr. 422 
Bouwjaar: plm. 1886, architect: Jan Ovink sr., opdrachtgever: Doetinchemse Bouwmaatschappij                                                                                          
Vrijstaand woonhuis van twee bouwlagen en een zolder onder een met gesmoorde keramische 
pannen gedekt schilddak. De rijk gedecoreerde gevels zijn opgetrokken in roodbruine baksteen in 
kruisverband.. Eerste bewoner  was dr. Schwartz, verbonden aan het Lyceum. Latere bewoners  waren 
predikant  V. Stuart en T. Zadelhoff. Na de Tweede Wereldoorlog is het pand in gebruik  genomen als 
arbeidsbureau. Later is de villa betrokken door makelaardij Ten Cate/Ten Hag. 
 
Plantsoenstraat 81, CHW-nr. 423 
Bouwjaar: omstreeks 1886, architect: Jan Ovink sr., opdrachtgever: Doetinchemse Bouwmaatschappij.                                                                                                     
Woonhuis van twee bouwlagen en een zolder onder een met gesmoorde keramische pannen gedekt 
schilddak. De voorgevel  is opgetrokken in roodbruine baksteen. In het pand was in 1887  de  
M.U.L.O.-school van J. Eshuis gevestigd. 
 
Plantsoenstraat 83-85, CHW-nr. 341                                                                                                                                                      
Bouwjaar: omstreeks 1886, architect: Jan Ovink sr., opdrachtgever: Doetinchemse Bouwmaatschappij                                                                                                                                                      
Pand van twee bouwlagen en een zolder onder een met rode muldenpannen gedekt schilddak. Nadat 
hier in 1891 een vestiging van de Groen van Prinsterer-kweekschool werd ondergebracht,  was (een 
deel van) het pand vanaf 1912 in gebruik als rijwielfabriek en showroom De Pijl van Bernard Bulten. 
Tegen de rechter zijgevel staat een éénlaagse aanbouw  die als werkplaats/garage diende. In het pand 
was later  een kleuterschool ondergebracht. In 1952 kwam er een vestiging van Overlings Bank, later 
van de Nutsspaarbank. 
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Plantsoenstraat 87 (Casa Cara), CHW-nr. 342                                                                                                                                            

Bouwjaar: 1884, architect: Jan Ovink sr., opdrachtgever en eerste bewoner: P. van de Velde, docent  

aan het gymnasium, bouwsom: ƒ 8.697                                                                                                                                                                                          

Vrijstaand woonhuis met twee bouwlagen, bestaat  uit drie vleugels met elk een eigen zadeldak,        

overwegend  gesmoorde Oud-Hollandse pannen. Invloeden van chaletstijl en neo-Renaissance. De 

gevels zijn opgetrokken in machinale baksteen in kruisverband.. De topgevels zijn voorzien van 

overstekende windveren met waterborden, sierspanten met rijk gedecoreerd  houtsnijwerk en een 

geprofileerde gevelmakelaar. In de topgevel links aan de voorzijde is in het sierspant  het opschrift 

‘CASA CARA’ en het jaartal 1884 aangebracht. In 1915 werd de woning uitgebreid tegen de linker 

zijgevel, werd de bergplaats aan de achterzijde vergroot en werd  tegen de achtergevel een serre 

gebouwd.                                                                                                                                                                      

Bekende bewoners waren bankdirecteur B.H. Klokman (tussen 1915 en 1938) en kno-arts R. Bakker 

(tussen 1945 en 1959). Na 1959 verrees achter de woning een magazijn voor fabrikant J. Hof. Later 

waren hier de lokalen van DOC opleidingen gevestigd. In 1988 vond een uitbreiding van het 

opleidingsinstituut plaats.   

Plantsoenstraat 93, CHW-nr. 283                                                                                                                                                                                   

Bouwjaar:omstreeks 1886, architect: Jan Ovink sr. Opdrachtgever en eerste bewoner: P.G. 

Roodhuyzen, bouwsom: ƒ 7.883.                                                                                                                           

Vrijstaand woonhuis van twee bouwlagen  onder een met gesmoorde keramische pannen gedekt 

schilddak. De gevels zijn  opgetrokken in roodbruine baksteen in kruisverband met banden, 

ontlastingsbogen en siermetselwerk in de boognissen. Het woonhuis van P.G. Roodhuyzen is vanaf 

1911 achtereenvolgens in gebruik geweest als pastorie van de Evangelische Lutherse Gemeente, als 

praktijk met woning van tandarts H.C. Visser (1942-1946), als zusterhuis van het destijds nabijgelegen 

algemene ziekenhuis (1951-1967) en als kantoor van de Nederlandsche Middenstandsbank. 

Stedenbouwkundig  is het pand van belang als de hoeksteen van de aaneengesloten villa-bebouwing.  

Samenvatting 

Samenvattend is te stellen dat de Plantsoenstraat, in stedenbouwkundige zin, een zeldzaam 

gaaf bewaard, aaneengesloten ensemble is van laat-19e eeuwse voorname huizen dat een 

twee-eenheid vormt met het evenwijdig aan de straat lopende Mark Tennantplantsoen. Een 

plantsoen dat door hoogteverschillen herinnert aan de afgegraven stadswal en de loop van de 

Slingebeek die de stadsgrachten voedde.                                                                                             

Voorts is, als herinnering aan de vroegste stadsuitbreiding en de interessante bewoners- en 

gebruiksgeschiedenis van de afzonderlijke panden, sprake van een voor Doetinchem grote 

cultuurhistorische waarde.                                                                                                

Architectuurhistorisch zijn de villa’s van belang als complex vanwege de gelijkvormige 

massa-opbouw en schaal en de detailleringen in eclectische bouwstijl. Als oorspronkelijke 

woonhuizen vormen ze een belangrijk onderdeel van het oeuvre van stadsarchitect H.J.L. 

(Jan) Ovink senior (1836-1925).                                                                                             4/-                                                                                                                                                                                                                                  



    

Het prachtige ruimtelijk beeld van villa-lint en naastliggend plantsoen wordt aan de kant van 

de Raadhuisstraat nog versterkt door de monument zijnde, in 1895 gebouwde Plantsoenschool 

(School No 1) met zijn rijk gedetailleerde gevelfront uit  de koker van dezelfde bouwmeester.                                                                                             

Wij erkennen dat er in de waardenstelling van bureau Belfort ook sprake is van enige 

terughoudendheid. Niet alle villa’s hebben nog de kwaliteiten van weleer door verbouwingen, 

nieuwe vensterindelingen, uitbouwen, storende gevelreclames en het offeren van prachtig 

tuingroen voor parkeerplaatsen. Dat is reparabel en in onze visie ondergeschikt aan het 

historisch ensemble en andere pluspunten in onze op monumentwaardigheid van vijf panden 

gerichte beschouwing. Waarom zou zo’n rehabilitatie geen onderdeel  kunnen worden van de 

door de gemeente aangekondigde integrale toekomstvisie voor een groter gebied (met, dat zou 

een prachtige finale zijn, o.a. een ‘beschermd gezicht’)?  De betreffende panden worden als 

belangrijke dragers gezien worden voor zo’n toekomstvisie.                                                                            

Vier villa’s zijn al gemeentelijk monument, de vijf overigen in het aaneengesloten historisch 

ensemble zien wij graag als zodanig bestemd en daardoor beschermd. Wij behouden ons het 

recht voor relevante informatie later toe te voegen. 

Met vriendelijke groet, 

 

H.J.A.M. (Huub) Koster,                                                                                                                               

voorzitter historische vereniging Deutekom                                                                                                     

(e-mail: voorzitter@deutekomhistorie.nl ) 

(correspondentieadres secretariaat: secretaris@deutekomhistorie.nl ) 

Namens Heemschut d.d. 15 november 2022 

 

 

Maud Arkesteijn van Willigen, voorzitter Heemschut Commissie Gelderland, 

correspondentieadres secretariaat: gelderland@heemschut.nl   

Hessenweg 9 

6999 BH Hummelo 

Bijlagen:  

- Vijf cultuurhistorische waarderingen Plantsoenstraatvilla’s bureau Belfort uit CHW-lijst 

gemeente Doetinchem stedelijk gebied met actuele foto’s (1 t/m 2 A,  totaal 6 pagina’s)  

- Foto’s villa’s en straatbeeldsituaties in vroeger tijd (1 pagina).  

- Colofon Bureau Belfort (i.v.m. rapportages en waardenstellingen), (1 pagina)                5/-                                                                                                                                                           
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Referentiekader: 

- Bekendmaking d.d. 13 september 2022 lijst cultuurhistorisch waardevolle objecten (CHW) 

op gemeentepagina in weekblad Het Vizier. 

- Onze reactie aan b. en w., gemeenteraad en commissie welstand en monumenten d.d. 20 okt. 

2022 op deze CHW-lijst en aanvulling/verduidelijking d.d 3 nov. 2022 inzake één van de 

voorgedragen villa’s.  

- Aankondiging vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluherziening Cultuurhistorie-2022’ op 

gemeentepagina d.d. 20 september 2022 in weekblad Het Vizier     

- Bebouwing in het stedelijk gebied, inzonderheid concept CHW-lijst en daarop uitgebrachte 

correctie Doetinchem Centrum cultuurhistorische waardevolle panden (onderzoekrapportage),   

Bureau Belfort d.d 25 oktober 2021 (samen met ARCX buro voor monumentenzorg en 

cultuurhistorie), met verschillende data van voorafgaande schouwing, waarnaar in de CHW-

rapportage wordt verwezen.                                                                                                                                                                 

    - Aanvullende bewonersgeschiedenis vijf villa’s ontleend aan Deutekom-uitgave Moment 

voor een Monument (1984).    

- ‘Zonder verleden is er geen heden’, interview met wethouder cultuurhistorie Hans Dales in 

Doetinchem Actueel, gemeente-pagina d.d. 20 september 2022 in weekblad Het Vizier.   

  ---------------------- 

Afschrift toegezonden aan erfgoedvereniging het Cuypersgenootschap.     
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