
Van: Dutman, Gerdien  
Verzonden: woensdag 3 april 2019  
Aan: 'Ton Boland' voorzitter historische vereniging Deutekom  
Onderwerp: RE: kazemat 
  
Hallo Ton, 
  
Het college heeft gekozen voor markering van het wegdek, het plaatsen van een 

informatiepaneel en het uitwerken van één van de virtuele scenario’s, namelijk een 

reconstructie van de kazemat en de Hamburgerpoort in historische tijden (virtueel S uit 

het rapport van Bibi). De markering van het wegdek is al meegenomen bij de 

herinrichting van de weg, en inmiddels liggen er twaalf wegdeknagels in het asfalt die 

aangeven waar de kazemat ligt. Een bijbehorende informatieplaat en een 

informatiepaneel zijn in ontwikkeling. 
  
Verder heeft het college besloten om een haalbaarheidsstudie uit te laten voeren naar de 

meer ingrijpende fysieke varianten.  Al deze varianten hebben namelijk grote gevolgen 

voor de verkeersdoorstroming en de stad als geheel. Hierover kan zonder aanvullend 

onderzoek naar de haalbaarheid niet besloten worden. De focus van dit onderzoek ligt 

daarbij op het scenario van de ondergrondse bak met glazen plaat, omdat dit scenario als 

het meest kansrijk en realistisch voor Doetinchem wordt aangemerkt. 
  
We zijn nu intern aan het bekijken hoe we de haalbaarheidsstudie, en de verdere 

ontwikkeling van het virtuele scenario, het beste vorm kunnen gaan geven. Zodra we 

hierover meer duidelijkheid hebben zullen we weer een vergadering met de 

klankbordgroep plannen, waarschijnlijk wordt dat in de loop van mei. 
  
Ter informatie heb ik verder het persbericht en de raadsmededeling bijgevoegd, hierin 

staat officieel verwoord wat er door het college is besloten. Ook heb ik een plaatje van 

een wegdeknagel bijgevoegd, die nagels kun je dus inmiddels ook zelf ter plekke gaan 

bekijken. Mocht je desondanks nog vragen hebben, stel ze gerust. We zijn erg blij met de 

interesse voor de kazemat vanuit Deutekom en de andere cultuurhistorische partners, en 

komen binnenkort graag bij jullie terug over het vervolg. 
  
Met vriendelijke groet, 

Gerdien Dutman 
 
 

gemeente Doetinchem 

Leefomgeving 
Beleidsmedewerker Cultuurhistorie en Monumenten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Aan : de raad van de gemeente Doetinchem 

Betreft: historische kazemat Terborgseweg. 

Doetinchem, 11 april 2019. 

 

Geachte raad, 

Het bestuur van de historische vereniging Deutekom heeft kennis genomen van het 

collegebesluit d.d. 19 maart om de haalbaarheid van het fysiek zichtbaar maken van 

de historische kazemat Terborgseweg nader te onderzoeken. Dit onderzoek richt 

zich op scenario 5, fysiek M uit het rapport ‘Kazemat Doetinchem”.  Het zou dan 

gaan om een ondergrondse bak met glazen plaat. 

Deutekom is, zoals we ook in eerder overleg hebben aangegeven,  fervent 

voorstander van het fysiek toegankelijk maken van de bijzondere parel kazemat.  We 

zijn zeker geen voorstander van de door het college gekozen variant. Deze variant 

doet geen recht aan deze bijzondere vondst, maakt de kazemat onzichtbaar onder 

het voorbij razende verkeer en met deze variant wordt de kazemat zeker geen 

attractief cultuurhistorisch monument . Volgens ons is deze keuze ook volstrekt in 

tegenspraak met uitgangspunten zoals vastgelegd in de  nota “continuïteit in 

karakter” waarin onder meer staat dat het “onze ambitie is waardevol 

cultuurhistorisch erfgoed blijvend te beschermen, in stand te houden en verval te 

voorkomen”. De bijzondere vondst bedekken onder een aan weersinvloeden 

onderhevig zijnde glasplaat past toch niet bij een ambitieuze gemeente die 

aantrekkelijk wil zijn voor eigen inwoners en bezoekers van buiten de stad.  Met  

ambitie en lef wordt Doetinchem een leefbare, vitale, sprankelende , attractieve 

(binnen) stad, niet door een keuze ingegeven door bescheidenheid en  

kostenbeheersing.  De aantrekkelijkheid en economische kracht  worden vergroot 

door een icoon als de kazemat fysiek toegankelijk te maken. 

Deutekom heeft in het overleg dat we met de gemeente en andere betrokkenen 

hebben gevoerd, aangegeven dat onze keuze fysiek L is, het creëren van een 

ondergrondse ruimte met een functie b.v. een fietsenstalling. De meningen in dit 

genoemde overleg waren eensgezind, ieder wilde een fysiek zichtbare kazemat en 

velen gaven de voorkeur aan combinatie met een functie. 

We doen een beroep op uw raad om een bijzonder, niet eerder gevonden, erfgoed 

samen met Doetinchemmers en anderen te delen, prominent zichtbaar te maken . De 

kazemat verdient het een attractie te worden en Doetinchem (nog) meer op de kaart 

te zetten. Daarvoor is de keuze voor variant fysiek M te mager. 

Vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van historische vereniging Deutekom, 

Ton Boland 

Voorzitter. 


