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Doesborgh Nieuws
Jaarlijks contactblad van de Monumentenvereniging 15 april 1945

Nummer 69, november 2022

Gezellig snuffelen, rustig iets zoeken of even vragen als 
u snel wat nodig hebt. Het kan allemaal bij ons. Wilt U 
advies of kunt U iets niet vinden, dan helpen wij U graag!

Wij hebben meer keus dan veel andere winkels. Leuke 
onverwachte spullen. Dat keukenhulpje waar U al een 
tijdje naar zocht, of een puzzel die U echt mooi vindt, een 
fleece vest in een leuke kleur.

Alles opnoemen heeft geen zin, alleen een paar groepen 
dan, zoals: breigaren, laarzen, pantoffels, bad- en toilet 
matten en dames ondergoed.

Voor meer informatie, zie onze website: 

www.staarinkwarenhuis.nl

WARENHUIS

Markt 7 - 6981 CJ  Doesburg - telefoon 0313 - 472 313 - www.staarinkwarenhuis.nl

Het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945 
nodigt u hierbij uit voor de najaarsbijeenkomst van de ver-
eniging op maandag 21 november 2022. De bijeenkomst
vindt plaats in de Gasthuiskerk te Doesburg. De kerk is vanaf 
19.30 uur geopend. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.
Net als andere jaren bestaat de bijeenkomst uit twee delen:
een jaarvergadering (aanvang 20.00 uur) en een informatief 
deel (aanvang ± 21.00 uur).

Agenda van de Algemene Ledenvergadering :
1. Opening
2. Mededelingen van de voorzitter

3. Financiën: raming 2022 en begroting 2023 (zie verderop)
4. Goedkeuring begroting 2023
5. Verslag verenigingsactiviteiten 2021-2022 (zie verderop)
6.  Goedkeuring bestuursplannen voor het jaar 2023 (zie  

verderop)
7. Bestuurssamenstelling
8. Rondvraag
9. Sluiting

Voor de toelichting op de agenda, zie volgende pagina.

Van de voorzitter 
Gelukkig was mijn laatste 
bestuursjaar van onze vereniging weer 
een ‘gewoon’ jaar met de vertrouwde, 
aardige en interessante activiteiten.                                                                                            
In het voorjaar hadden we 
gelukkig weer een goed bezochte 
ledenvergadering in de filmzaal 
van het Arsenaal waar ons nieuwe 
bestuurslid Henk van den Heuvel werd 
benoemd bij ons bestuur. Nogmaals 
hartelijk welkom, Henk, veel plezier 

en succes voor deze vereniging.

Na het officiële vergadergedeelte gaf architectuurhistoricus 
Willem Jan Pantus een lezing over de bijzondere architectuur, 
decoratie en renovaties van Concertgebouw de Vereeniging 
in Nijmegen ter voorbereiding op ons bezoek tijdens de 
Poortersdag. Hij besprak uitgebreid de belangrijke rollen van 
architect Oscar Leeuw en zijn broer Henri.

Van de gezellige en uitstekend begeleide Poortersdag in 
Nijmegen, waar we behalve de Vereeniging ook de bijzondere 
Valkhofkapel, restaurant de Waag en de Stevenskerk 
bezochten, vindt u verderop een prettige impressie.

Het thema van Open Monumentendag (OMD) was dit jaar 
het voor monumenten extra actuele, maar ingewikkelde 
onderwerp ‘verduurzaming’. De samenvatting van de 
mogelijkheden die onze deskundige secretaris Paul le Blanc 
over dit onderwerp schreef voor de OMD-gids vinden we zo 
omvattend en de moeite waard dat we die ook in dit nummer 
hebben opgenomen.

OMD wordt de laatste jaren om vijf uur feestelijk afgesloten in 
de Gasthuiskerk, leuk en interessant om nu vast in uw agenda 
te zetten: zaterdag 9 september 2023 is het weer zover.  

In het juryrapport van de Snappenburg de Vriesprijs kunt u 

lezen welke eigenaren dit jaar daar de penning en oorkonde 
uit handen van burgemeester Van der Meis in ontvangst 
mochten nemen.

Degenen van u die niet in de Gasthuiskerk waren misten de 
toespraak van Carl König bij zijn afscheid als lid en voorzitter 
a.i. van het Comité Open Monumentendag. Omdat Carl niet 
goed bij stem was werd zijn lezing voorgedragen door zijn 
opvolger Pieter Donders. Het verhaal van Carl is ook in grote 
lijnen het geschiedenisverhaal van de Monumentenvereniging 
in Doesburg, dus zeker voor ons allemaal erg leuk om 
hier nog eens rustig na te lezen. Carl nam na een lange 
bestuursperiode in november 2003 (!) afscheid als bestuurslid 
van onze vereniging. Wel bleef hij toen nog lid van het Comité 
OMD. Het toenmalige bestuur schreef in Doesborgh Nieuws 
2003 : “Het bestuur wil Carl nog eens bedanken voor zijn grote 
inspanningen voor de Monumentenvereniging en hoopt dat 
de vereniging nog vele jaren gebruik mag maken van zijn 
kennis en ervaring”. Nou, die hoop is uitgekomen: Carl heeft 
gewoon nog twintig jaar OMD helpen organiseren met vaak 
een belangrijke rol, het laatste jaar zelfs als voorzitter. Heel 
hartelijk dank, Carl, voor jouw bevlogen en niet aflatende 
inzet over een monumentaal aantal jaren, chapeau! 

Ik ben zeer dankbaar dat ons terzake meest deskundige 
bestuurslid Paul le Blanc met wie ik de laatste zes jaar 
voortreffelijk heb samengewerkt, bereid is mij als voorzitter 
op te volgen; daar kan de Monumentenvereniging nog veel 
plezier aan beleven. Hartelijk dank, Paul, en heel veel succes 
samen met je prima collega’s. Het is ook heel comfortabel 
dat Henk van den Heuvel Paul wil opvolgen als secretaris en 
dat Paul mevrouw Pam van Holthe tot Echten bereid heeft 
gevonden tot het bestuur toe te treden. Dan is de club weer op 
volle sterkte om het belang van de cultuurhistorische waarden 
van Doesburg te verdedigen.  Ik heb daar de afgelopen jaren 
met veel plezier mijn steentje aan bijgedragen.

Peter van den Brandhof

Uitnodiging najaarsbijeenkomst
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Jaarverslag secretaris 
2021-2022
Helaas werd zowel het bestuur als de vereniging in het 
najaar 2021 nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van 
de coronacrisis en de naar aanleiding daarvan getroffen 
maatregelen. De Algemene Ledenvergadering in het najaar 
2021 kon hierdoor noodgedwongen niet doorgaan. De 
financiële overzichten over de jaren 2020 en 2021 en de 
begroting 2022, zoals opgenomen in Doesborgh Nieuws 68 
(november 2021) zijn uiteindelijk in de voorjaarsvergadering 
van 25 april 2022 besproken en goedgekeurd. De geplande 
lezing van Frank Haans over bouwhistorisch onderzoek 
moest voor de tweede keer worden uitgesteld en 
doorgeschoven naar het najaar 2022.

Naast de gebruikelijke jaarlijkse uitgave van 
Doesborgh Nieuws heeft de vereniging een speciaal 
nummer uitgegeven met betrekking tot vijf bijzondere 
gevelopschriften. Gelukkig kon de voorjaarsvergadering op 
25 april weer doorgang vinden (zie verslag). Na de pauze van 
deze vergadering verzorgde architectuurhistoricus Willem-
Jan Pantus een lezing over de bijzondere architectuur en 
decoratie van Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen. 
Deze lezing werd gegeven in verband met de voorbereiding 
op de jaarlijks Poortersdag. Deze vond plaats op 4 juni 
2022 met als reisdoel de stad Nijmegen, waarbij uitgebreid 
werd stilgestaan bij de architectuurgeschiedenis van 
Concertgebouw de Vereeniging, de Valkhofkapel en de 
Sint Stevenskerk. De belangstelling voor deelname was 
bijzonder groot en leidde helaas tot een aanmeldingsstop. 
Een uitgebreid verslag van deze dag is opgenomen in dit 
nummer van Doesborgh Nieuws. 

De Monumentenvereniging is wederom nauw betrokken 
geweest bij de invulling en organisatie van de Open 
Monumentendag, samen met het Comité Open 
Monumentendag. Bij de afsluiting van die dag vond ook 
de uitreiking plaats van de Snappenburg de Vriesprijs 
2022. De jury, bestaande uit drie bestuursleden, heeft een 
drietal genomineerde panden beoordeeld aan de hand van 
de daarvoor vastgestelde criteria en is gekomen tot een 
welverdiende prijswinnaar. Zowel een verslag van  de Open 
Monumentendag als het juryrapport van de Snappenburg de 
Vriesprijs zijn elders in dit nummer van Doesborgh Nieuws 
opgenomen.

Het bestuur heeft ernaar gestreefd om het project 
informatieborden met betrekking tot ‘Doesburgse iconische 
gebouwen’ ook daadwerkelijk te realiseren. Nadat de 
aanvragen voor subsidieverlening gehonoreerd waren 
is veel tijd en energie gestoken in het verkrijgen van de 
benodigde vergunningen voor het plaatsen van de borden. 
De vergunningen betroffen zowel de gemeente Doesburg als 
het waterschap Rijn en IJssel. Het overleg met de vormgever 
en de producent is succesvol afgerond. De verwachting is 
dat de borden in 2022 ook daadwerkelijk geplaatst zullen 
worden. De gemeente Doesburg zal hier zorg voor dragen. 

Zoals ieder jaar is veel werk besteed aan het realiseren 
van een nieuwe uitgave van Doesborgh Nieuws. Veel 
bestuursleden hebben een bijdrage geleverd aan het huidige 
nummer. Daarnaast zijn ook andere leden enthousiast 

Samenstelling bestuur en commissies

Bestuur:
Peter van den Brandhof, voorzitter
Paul le Blanc, inkomend voorzitter
Henk van den Heuvel, inkomend secretaris
Hans van der Maas, penningmeester 
Meindert van den Berg
Harm Claus
Rob Verhoef

Secretariaat:

Henk van den Heuvel, Lindewal 1
6981  AB Doesburg
tel.: (0313) 484 724

Jury Uitreiking ‘Snappenburg de Vriesprijs’
Harm Claus, voorzitter 
Rob Verhoef
Hans van der Maas

Comité Open Monumentendag:
Pieter Donders
Joke Anzion-Dekkers
Mw. Ton Mutsaers
Wim Slijkhuis
Rob Verhoef
Leonie Verhoeff

Redactie ‘Doesborgh Nieuws’:
Paul le Blanc
Peter van den Brandhof 
Wieneke Weusten
Henk van den Heuvel (fotografie)
Mw. Hans van Heijningen (eindredactie)

Ereleden:
André Scholten 
Jan van Petersen 
Dirk Manné
Gerrit Bouwhuis

Correspondentieadres:
Lindewal 1
6981 AB Doesburg
info@monumentenverenigingdoesburg.nl 

ING rekeningnr: NL61 INGB 0001 4747 77 t.n.v.
Monumentenvereniging 15 April 1945 Doesburg

Wij zijn een ANBI-stichting met nummer 005434993

Vormgeving: Bas Pelgrom - Youprinting.nl

www.monumentenverenigingdoesburg.nl

betrokken geweest bij de redactie en de vormgeving. 

Het bestuur is intensief betrokken geweest bij het overleg 
met bewoners, ondernemers en de gemeente om te komen 
tot een beter terrassenbeleid. Dit heeft geleid tot een 
aangepaste opstelling, waardoor de situatie aanzienlijk 
verbeterd is. 

Het bestuur is actief geweest om te zoeken naar een nieuw 
bestuurslid vanwege de vacature die ontstaan is door het 
vertrek van Henny Vergeer. Het bestuur is verheugd dat het 
een geschikte kandidaat gevonden heeft in de persoon van 
Mw. Pam van Holthe tot Echten. 

De gemeentelijke Adviescommissie Cultuurhistorie 
vergaderde in de afgelopen periode (tot november 2022) 
vijf keer onder voorzitterschap van Paul le Blanc die 
namens de Monumentenvereniging zitting heeft in deze 
commissie. Er vond steeds een inhoudelijke terugkoppeling 
plaats naar de andere leden van het bestuur van de 
Monumentenvereniging. Naast diverse lopende zaken met 
betrekking tot het erfgoedbeleid van de gemeente werd veel 
aandacht besteed aan de invoering in 2023 van de nieuwe 
Omgevingswet. 

In augustus heeft het dagelijks bestuur een constructief 
overleg gehad met de nieuwe wethouder voor 
monumentenbeleid mevr. B. van Veldhuizen. Er is onder 
meer afgesproken dat er initiatieven genomen zullen 
worden om te komen tot  een plan van aanpak voor het 
onderhoud van de monumentale begraafplaats en voor de 
gemeentelijke bescherming van de historische muren in 
Doesburg (zie Doesborgh Nieuws 2021, p. 9-10). 

Er zijn plannen ontwikkeld om te komen tot een verbetering 
van de website van de vereniging.

Er is dit jaar ook veel gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om advies en begeleiding te krijgen 
van de Monumentenvereniging inzake onderhoud, 
verbouwingsplannen, gemeentelijke vergunningen en 
verduurzaming van monumenten. De meest voorkomende 
vragen betroffen de mogelijkheden voor verduurzaming, 
vooral ten aanzien van glasisolatie. In het gidsje van Open 
Monumentendag 2022 is aan het thema van verduurzamen 
van monumenten bijzondere aandacht besteed. Paul le 
Blanc heeft voor deze uitgave een samenvattend stuk 
geschreven over de verschillende mogelijkheden. Vanwege 
de positieve reacties is deze bijdrage ook opgenomen in 
Doesborgh Nieuws 2022. Tijdens de voorjaarsvergadering is 
Henk van den Heuvel benoemd tot nieuw bestuurslid. Henk 
heeft veel kennis en ervaring opgedaan bij het onderhoud 
en de verduurzaming van de woningen die eigendom zijn 
van de Gestichten Doesburg. Henk is zich daarom ook 
gaan bezighouden met advisering, zodat Paul le Blanc in 
dezen kan worden ontlast. Door een goede samenwerking 
met de Gestichten Doesburg heeft Henk de beschikking 
gekregen over een infrarood warmtecamera. Met behulp 
van deze camera kunnen energielekken in de huizen op een 
verrassend succesvolle wijze worden opgespoord, zodat een 
optimale advisering gewaarborgd is.

Paul le Blanc, secretaris

vervolg pagina 3

Na een korte pauze zal bouwhistoricus Frank Haans, o.a.
schrijver van de ‘Monumentengids Doesburg’ en directeur
van het Monumenten Adviesbureau Nijmegen, ons een
presentatie geven onder de titel: Tot de kern van de Zaak. 
Wat levert bouwhistorisch onderzoek op? (Zie kader 
hieronder)

Toelichting:
Ad 7: Peter van den Brandhof, onze voorzitter, heeft zijn 
derde termijn als bestuurslid erop zitten. Hij is statutair 
niet meer herbenoembaar. Paul le Blanc en Rob Verhoef zijn 
aan het eind van hun tweede bestuurstermijn van drie jaar. 
Beiden zijn bereid nogmaals een nieuwe en laatste termijn 
als bestuurslid te aanvaarden. Het bestuur stelt voor om 
hen te herbenoemen. De benoeming van een nieuwe voor-
zitter is statutair toegewezen aan het bestuur van de ver-
eniging. Het bestuur heeft Paul le Blanc bereid gevonden 
deze taak op zich te nemen. In de voorjaarsvergadering 2022 
is Henk van den Heuvel toegetreden tot het bestuur. Hij is 
bereid om de taak van secretaris op zich te gaan nemen. 
Mevr. Pam van Holthe tot Echten is bereid gevonden om als 
nieuw lid toe te treden tot het bestuur. Het bestuur stelt 
voor om haar te benoemen. 

Wat doet de bouwhistoricus?

Het bouwhistorisch onderzoek heeft twee belangrijke pijlers. 
Pijler één is de opname in het gebouw, waarbij waarnemingen 
worden verricht en foto’s, schetsen en tekeningen worden gemaakt. 
Pijler twee is een literatuur- en archiefonderzoek, waarbij kaarten, 
(bouw)tekeningen, foto’s en geschreven gegevens worden verzameld. 
Daarnaast kan de bouwhistoricus uw object vergelijken met soort-
gelijke objecten op andere plaatsen: bijvoorbeeld wanneer het bij-
zondere kenmerken heeft, door een belangrijk architect is ontworpen 
of een bijzondere architectuurstroming vertegenwoordigt.

De bouwhistoricus legt de resultaten van het onderzoek vast in een 
rapport. Hierin geeft hij in woord en beeld zijn bevindingen weer, 
vaak inclusief een cultuurhistorische waardestelling. Deze waar-
destelling beschrijft de elementen en aspecten die bijdragen aan de 
historische betekenis, de karakteristiek en de afl eesbaarheid van de 
bouw- en gebruiksgeschiedenis. Op ingekleurde tekeningen kunt u 
deze waardestelling afl ezen.
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Financiële overzichten 2021, 
2022 en begroting 2023

Financiële overzichten 2021, 
2022 en begroting 2023

versie 29 
september 

2022

2021 
definitief

begroting 
2022

stand per 1 
oktober 2022

2022 
raming

begroting 
2023 

Opbrengsten
Contributie leden 3.525,00 3.525,00 3.645,00 3.645,00 3.675,00
Rente 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Opbrengst Poortersdag 0,00 1.250,00 1.320,00 1.320,00 1.250,00
Opbrengst Themadagen (cursus) 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00
Ontvangen subsidies en bijdragen projecten 625,00 4.625,00
Opbrengst advertenties Doesborgh Nieuws 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00
Legaten en giften 667,50 450,00 645,88 667,50 450,00
Onttrekking A. van Heekfonds/fonds Stadsherstel 350,00 pm 0,00 2.000,00 pm

5.042,81 5.975,00 6.235,88 12.757,50 6.125,00
Resultaat (- = voordelig) -232,28 192,50 -2.191,78 1.982,08 192,50

4.810,53 6.167,50 4.044,10 14.739,58 6.317,50
Kosten
Kosten ledenvergaderingen 0,00 500,00 242,92 500,00 500,00
Contributies en giften 117,50 117,50 117,50 117,50 117,50
Snappenburg de Vriesprijs 424,84 400,00 386,58 400,00 400,00
Projectkosten (informatieborden) pm pm 157,30 8.439,08 0,00
Open Monumentendag 311,69 450,00 255,00 255,00 450,00
Kosten Poortersdag 0,00 1.750,00 1.978,00 1.978,00 1.750,00
Blad Doesborgh Nieuws 2.110,24 1.400,00 0,00 1.400,00 1.450,00
Subsidie (A. van Heekfonds/fonds Stadsherstel) 350,00 pm 0,00 0,00 pm
Kosten ICT 607,42 550,00 643,72 650,00 650,00
Bankkosten/betalingsverschillen 172,87 200,00 175,39 200,00 200,00
Verzendkosten (enveloppen, porti) 213,66 100,00 0,00 100,00 100,00
Bestuurskosten 390,14 350,00 87,69 350,00 350,00
Kosten Thema(cursus-)bijeenkomsten 0,00 250,00 0,00 250,00 250,00
Kosten drukwerk 112,17 100,00 0,00 100,00 100,00

4.810,53 6.167,50 4.044,10 14.739,58 6.317,50
BALANS
activa:
- Banken: ING 1.251,98 464,10 3.480,66 907,11 1.102,33
                 SNS 20.000,31 20.000,31 20.000,31 16.000,00 15.000,00
- totaal banken 21.252,29 20.464,41 23.480,97 16.907,11 16.102,33
- Debiteuren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Vooruitbetaald 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Voorraad penningen 74,40 0,00 0,00 0,00 380,00
- BTW te vorderen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.326,69 20.464,41 23.480,97 16.907,11 16.482,33
BALANS
passiva:
Eigen vermogen per 1 januari 15.453,34 15.453,34 15.685,62 15.685,62 13.471,27
- resultaat 232,28 -192,50 2.191,78 -1.982,08 -192,50
Eigen vermogen per 31 december 15.685,62 15.260,84 17.877,40 13.703,55 13.278,77
- fonds Stadsherstel 3.149,57 3.149,57 3.549,57 1.149,57 1.149,57
- A. van Heekfonds* 2.054,00 2.054,00 2.054,00 2.054,00 2.054,00
totaal reserves 20.889,19 20.464,41 23.480,97 16.907,12 16.482,34
Crediteuren 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vooruitontvangen 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00
totaal passiva 21.326,69 20.464,41 23.480,97 16.907,12 16.482,34

Toelichting op posten uit 
de raming 2022 en begro-
ting 2023
Opbrengsten
Contributie
Bij het opstellen van de begroting 2023 telt de vereniging 
234 leden. Hoewel we ook elk jaar nieuwe leden bij kunnen 
schrijven, haken helaas ook leden af. Voorzichtigheidshalve 
is de begroting gebaseerd op 233 betalende leden. Wel 
positief is dat alle leden de contributie 2022 hebben betaald 
en dat niemand is geroyeerd.

Rente
Betreft de vergoeding op de spaarrekening bij de SNS-bank. 
De rentevergoeding is thans op het nulniveau. 

Legaten en giften
Een klein aantal leden betaalt naast de jaarlijkse contributie 
ook aparte bedragen als gift. Opvallend is dat ook in 2022 
relatief meer extra werd overgemaakt. In de begroting is 
hiermee geen rekening gehouden.

Kosten
Kosten ledenvergaderingen
De begroting houdt rekening met de twee 
ledenvergaderingen, in voorjaar en najaar.

Contributies en giften
Bijdragen worden betaald aan een drietal verwante 
verenigingen of instellingen in de stad en streek, nl. Stad en 
Ambt Doesborgh, Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers en 
Erfgoedvereniging Heemschut.

Snappenburg de Vriesprijs
De kosten verbonden aan deze jaarlijkse prijs, uitgereikt 
aan het einde van de Open Monumentendag, worden 
besteed aan een bronzen plaquette, een ingelijste gravure 
van de stad Doesborgh en de (video)presentatie ervan. 

Open Monumentendag
De meeste kosten neemt de gemeente Doesburg voor haar 
rekening. De kosten van een eenvoudig bedankje voor de 
deelnemers en vrijwilligers worden fiftyfifty door gemeente 
en vereniging betaald.

Poortersdag
Elk voorjaar is er een excursie naar een interessante stad of 
steden of streek. Gelukkig kon in 2022 weer (na twee jaren 
lockdowns) een Poortersdag worden georganiseerd. Ook 
voor 2023 houden we hiermee weer rekening.

Blad Doesborgh Nieuws
De opbrengst van de advertenties zijn verantwoord bij 
’opbrengsten'.  

Reserve en Subsidie (A. van Heekfonds en fonds 
Stadsherstel)
De Stichting Stadsherstel Doesburg is per 2016 opgeheven. 
Volgens de statuten van deze stichting dient het resterende 
saldo bij opheffing (€ 4.000,-) te worden overgemaakt aan 

de Monumentenvereniging 15 april 1945. De aanwending 
van de gelden zal in de geest van Stichting Stadsherstel 
gebeuren.
In 2022 vindt een onttrekking plaats als bijdrage in de 
kosten van het project “informatieborden verdwenen 
iconische monumenten”.

Kosten ICT
De kosten  hebben betrekking op onderhoud, beheer, 
aanpassingen en actualisering van de website alsmede de 
licentiekosten voor het boekhoudpakket (met name gericht 
op de contributie-inning).

Bankkosten/betalingsverschillen
Het aanhouden van bankrekeningen brengt kosten met zich 
mee. 

Verzendkosten
De kosten  hebben betrekking op de verzendkosten van 
Doesborgh Nieuws in het buitengebied van Doesburg en aan 
leden die niet in Doesburg wonen. De meeste enveloppen 
worden door vrijwilligers/bestuursleden rondgebracht.

Bestuurskosten
Vergoeding van de kosten die gemoeid zijn met het 
vrijwillig besturen van de vereniging, zoals bedankjes en 
afscheid van bestuursleden. De bestuursleden ontvangen 
geen vergoeding voor hun activiteiten. 

Themabijeenkomsten
We houden rekening met het organiseren van één 
themabijeenkomst in 2023 (onderwerp nog te bepalen). 

Drukwerk
De kosten hebben betrekking op het drukken van 
bijvoorbeeld flyers en enveloppen/briefpapier (indien 
nodig). 

Project “informatieborden verdwenen iconische 
monumenten”
Het project “informatieborden verdwenen iconische 
monumenten” zal in 2022 worden gerealiseerd. De opdracht 
aan de firma Lancat kon nog eind 2021 worden gegeven, 
nadat, naast Doesburgs Goed, de gemeente Doesburg ook De 
Gestichten Doesburg een bijdrage heeft toegekend. De totale 
kosten van het project worden geraamd op € 8.439,08, de 
totale toegekende bijdragen bedragen € 4.625,-. Het verschil 
draagt de Monumentenvereniging bij, deels ten laste van 
het Fonds Stadsherstel (€ 2.000,-) en deels (restant) ten laste 
van het eigen vermogen (€ 1.814.08).

Resultaat
De begroting 2023 sluit met een tekort van € 192,50. Gezien 
de omvang van onze reserves, vindt het bestuur het 
verantwoord om jaarlijks een klein tekort te presenteren. 
Het tekort in 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
onttrekking voor het project (€ 1.814,08). Het resultaat uit de 
normale bedrijfsvoering bedraagt € 377,70.
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Verslag Algemene leden-
vergadering  d.d. maan-
dag 25 april 2022 
Locatie: filmzaal van het Arsenaal

Aanwezig: 39 leden; bericht van verhindering: 3 leden

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en spreekt zijn 
blijdschap uit over het feit dat we na zoveel tijd weer fysiek 
bijeen kunnen komen. Het bestuur heeft in de tussentijd 
echter niet stilgezeten. 

De voorzitter memoreert een aantal activiteiten
•  Naast de gebruikelijke jaarlijkse uitgave van Doesborgh 

Nieuws heeft de Vereniging een speciaal nummer uitgege-
ven m.b.t. vijf bijzondere Doesburgse gevelopschriften.

•  Vanuit de Vereniging zijn vele adviezen gegeven aan de 
leden m.b.t. bouwkundige problemen en verduurzaming. 
Met name ons bestuurslid Paul le Blanc heeft deze ar-
beidsintensieve taak op zich genomen. 

•  Het bestuur heeft zich actief ingezet om te komen 
tot de realisatie van vier informatieborden m.b.t. 
verdwenen iconische monumenten van Doesburg 
(Mauritskazerne, windmolen, schipbrug, watertoren). Er 
zijn subsidietoezeggingen van Doesburgs Goed  
(€ 1000), de gemeente Doesburg (€ 625)en de Gestichten 
van Weldadigheid, Doesburg (€ 3000). De bijdrage vanuit 
het eigen vermogen van de Monumentenvereniging en het 
fonds Stadsherstel bedraagt ruim € 4000. De benodigde 
plaatsingsvergunningen van de kant van de gemeente 
Doesburg en het Waterschap Rijn en IJssel laten echter 
nog op zich wachten. 

•  De afgelopen periode is intensief overleg geweest 
tussen bewoners, horeca en de Monumentenvereniging 
over de uitbreiding van de terrassen van de horeca. 
De Monumentenvereniging vreest dat het vol zetten 
van het historische hart van de stad met terrassen, de 
bijbehorende reclame-uitingen en fietsparkeerplaatsen 
enorme afbreuk doet aan de schoonheid van die omgeving 
en daarmee aan de aantrekkelijkheid, de leefbaarheid en 
de verblijfskwaliteit van onze stad. Op dit moment loopt 
het overleg nog, in de hoop dat samen met de wethouder 
gezocht kan worden naar een voor iedereen acceptabele 
oplossing. 

•  Voorbereiding van de Poortersdag op 4 juni a.s.  Het reis-
doel zal de historische stad Nijmegen zijn. De uitnodiging 
voor deelname zal zo spoedig mogelijk volgen.

Tevens kwamen de volgende punten ter sprake
•  De voorzitter verwelkomt de nieuwe leden en geeft hen 

de gelegenheid om zich persoonlijk voor te stellen.
•  De voorzitter memoreert dat in het Comité 4-5 mei statu-

tair een lid van de Monumentenvereniging zitting heeft. 
Tot voor kort werden wij vertegenwoordigd door ons lid 
Cor van den Bergh. Belangstellenden voor deze vertegen-
woordiging worden verzocht zich te melden bij het be-
stuur. 

•  Cor van den Bergh vraagt aandacht voor het volgende: 
door de Coördinator van de Buurtacademie is aan Cor  ge-

vraagd om mee te werken aan het samenstellen van een 
‘Doesburgs boekje’ met bijzondere verhalen. Het boekje 
is in eerste instantie bedacht als een geschenk voor de 
Doesburgse ‘Vrijwilliger van de Maand’. Mogelijk dat er 
leden van de Monumentenvereniging zijn, wonend in een 
van de prachtige gebouwen in de oude binnenstad, die 
bijzonderheden of aardige anekdotes kennen m.b.t. hun 
pand of die over mooie oude foto’s beschikken. Cor zou 
heel graag met hem/haar in contact komen om informatie 
te verzamelen op basis waarvan dan een hoeveelheid kor-
te verhalen met illustraties voor het boekje kan worden 
geschreven.

•  In het Comité Open Monumentendag is een aantal vaca-
tures ontstaan. Het was de bedoeling om tijdens de verga-
dering de leden op te roepen zich hiervoor beschikbaar te 
stellen. Carl König deelde echter met grote tevredenheid 
mee dat juist op deze dag het Comité weer ‘compleet’ 
geworden is. Het Comité zal bestaan uit Carl König (voor-
zitter), Léonie Verhoeff, Mw. Ton Mutsaers, Rob Verhoef, 
en de nieuwe leden Pieter Donders, Wim Slijkhuis en Joke 
Anzion. 

2.  Plannen m.b.t. de Canon van Doesburg
  Arthur Balduk, eigenaar van het Arsenaal, gaf een 

uiteenzetting over de ambitieuze plannen om in de 
kelder van het Arsenaal een bijzondere presentatie te 
realiseren m.b.t. de Canon van Doesburg. Tevens zal vanaf 
juli in de kapel de VVV Doesburg onderdak vinden. Beide 
activiteiten sluiten goed op elkaar aan. Hij deelde mee 
dat de Provincie Gelderland een subsidie heeft toegekend 
van 100.000 euro en dat hijzelf de kelder van het Arsenaal 
om niet beschikbaar stelt en het project subsidieert met 
een bedrag van € 50.000. Met dat geld kan de eerste fase 
worden opgestart. Met de Canon van Doesburg wil de 
projectgroep de kennis van Doesburgers en bezoekers 
over de cultuur en de historie van de stad vergroten. Op 
die manier wordt ook de eigen identiteit versterkt en 
leren bewoners de waarden van een historisch tijdsbesef 
en van het eigen erfgoed beter kennen en ervaren. Balduk 
kondigde tevens de herstart aan van het Doesburgs 
Historisch Café, opdat alle organisaties hun activiteiten 
op elkaar kunnen afstemmen. Mede naar aanleiding van 
een opmerking van de voorzitter merkte hij op dat het 
project niet bedoeld is om meer toeristen te trekken, maar 
meer om de kwaliteit van het toerisme te bevorderen. 

3. Financiële jaarstukken 
  Hans van der Maas, penningmeester, geeft een uitvoerige  

toelichting op de jaarcijfers 2021 en de begroting 2022. 

 4. Verslag kascontrolecommissie 
  De leden mevrouw Simone van Wamel en de heer Ewoud 

Janssen hebben de rekening, de  verantwoording en de 
balans over het boekjaar 2021 onderzocht en stellen 
voor deze goed te keuren en daarmee het bestuur te 
déchargeren voor het door haar gevoerde beleid. Zij zijn 
bereid om ook voor het komend jaar lid te blijven van de 
kascontrolecommissie. 

5. Goedkeuring jaarstukken en begroting 2022
  De leden geven unaniem hun goedkeuring aan de jaar-

stukken 2021 en de begroting 2022 en de leden onderstre-
pen hun waardering voor het voortreffelijke werk van de 

penningmeester met een warm applaus. Door de vergade-
ring wordt decharge verleend aan het bestuur.

6.  Voorstel tot benoeming van dhr. Henk van den Heuvel in 
het bestuur van de Monumentenvereniging

  Tot de taken van de Monumentenvereniging behoort de 
advisering over onderhoud, herstel en verduurzaming van 
de monumentale panden. Op zich is het een goede zaak 
dat steeds meer leden gebruik maken van deze mogelijk-
heid. De advisering neemt veel tijd in beslag en kwam 
tot nu toe terecht op de schouders van Paul le Blanc. Het 
bestuur is in contact gekomen met Henk van den Heuvel. 
Henk is bouwkundige en is bij de Gestichten Doesburg 
adviseur voor het onderhoud en verduurzaming van de 28 
woningen. Het bestuur is verheugd dat Henk bereid is om 
zitting te nemen in het bestuur van de Monumentenver-
eniging, waarbij hij met name de bovenvermelde advise-
ringstaken op zich zal nemen, in samenspraak met Paul 
le Blanc. Nadat Henk zich persoonlijk aan de vergadering 
heeft voorgesteld gaat de vergadering met grote instem-
ming akkoord met zijn benoeming tot lid van het bestuur. 
Henk vult hiermee de vacature op die is ontstaan door het 
vertrek van Henny Vergeer naar Zutphen. Ondanks deze 
aanvulling nodigt de voorzitter meer leden uit het bestuur 
verder te versterken, mede met het oog op zijn toekom-
stig aftreden door het verstrijken van zijn statutaire zit-
tingstermijn. 

7. Rondvraag en sluiting
  Naar aanleiding van vragen uit de vergadering deelt de 

voorzitter mee dat de gemeente Doesburg geen geld be-
schikbaar heeft om archeologische vondsten, zoals bij-
voorbeeld op de Lindewal, zichtbaar te laten.

  Tevens deelt hij mee dat de Monumentenvereniging niet 
in beroep zal gaan bij de Raad van State tegen het besluit 
van de gemeenteraad om goedkeuring te geven aan het 
nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein aan 
de Verhuellweg. De Monumentenvereniging blijft ongeluk-
kig met de ‘verdozing’ in de nabijheid van het beschermd 
stadsgezicht, maar denkt dat er geen juridische gronden 
zijn om tegen het besluit in beroep te gaan. Er zijn andere 
instanties die wél in beroep zijn gegaan, waaronder de 
Gestichten Doesburg,  Stichting Twickel en de Milieufede-
ratie Gelderland. 

Na de pauze 

Lezing door Willem-Jan Pantus
Na de pauze verzorgde Willem-Jan Pantus (architectuurhis-
toricus) een lezing over de bijzondere architectuur en deco-
ratie van Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen. De ti-
tel van de lezing luidde: ‘Driemaal Leeuw en Concertgebouw 
De Vereeniging’. Het monumentale concertgebouw de Ver-
eeniging te Nijmegen van Oscar Leeuw uit 1915 is een echt 
‘Gesamtkunstwerk’ van de architect Oscar Leeuw met hulp 
van o.a. zijn broer, schilder en beeldhouwer Henri Leeuw jr. 
en kunstschilder Huib Luns. In het gebouw en in de grote en 
kleine zaal zijn verschillende kenmerken van Art Nouveau 
en Art Deco te vinden. Niet altijd hebben het gebouw en het 
interieur er zo fraai bijgestaan. In de oorlog en door ingrij-
pende verbouwingen in de jaren zestig en zeventig ging veel 
fraais verloren. Gelukkig heeft particulier initiatief gezorgd 
dat veel van wat verdwenen was weer terug is gekomen. 
Een bijzondere rol hierbij speelde architectuurhistoricus 
Willem-Jan Pantus. Dankzij zijn onderzoekingen naar het 
kleurgebruik en het gebruik van decoratie door architect 
Leeuw kon een zo authentiek mogelijke reconstructie van 
het rijke interieur gestalte krijgen. 
In de lezing werd uitvoerig stilgestaan bij de familie 
Leeuw: Henri Leeuw sr. , Henri Leeuw jr. en Oscar Leeuw. 
De Vereeniging is het meesterwerk van de familie Leeuw. 
Het gebouw is ontworpen door Oscar Leeuw en versierd 
door zijn broer Henri Leeuw. Beide kunstenaars zijn niet 
geboren, maar wel getogen in Nijmegen. Vader Henri Leeuw 
werkte nog als beeldhouwer aan de Notre-Dame. Na een 
aantal jaren Parijs verhuisde hij terug naar Limburg. In 
Roermond worden de twee zoons geboren. Henri jr. treedt 
in de voetsporen van zijn vader als beeldhouwer. Oscar 
gaat de richting op van de architectuur. In 1884 verhuist 
Henri jr. naar Nijmegen. Vader en broer volgen snel. In 
Nijmegen boekt de familie succes. Henri sr. en jr. ontwerpen 
bijvoorbeeld het leeuwenbeeld in het Kronenburgerpark. 
Het grootste succes komt echter van Oscar. Als architect 
tekent hij een groot aantal winkelpanden, villa’s en 
iconische bouwwerken. Zo ontwierp hij aan het begin van 
de 20ste  eeuw onder meer het Jachtslot Mookerheide, 
de Nieuwe Synagoge aan de Gerard Noodtstraat en het 
pand van V&D (verwoest bij het bombardement) . Al gauw 
groeit hij uit tot een geliefd architect in heel Nederland. 
Uiteindelijk wordt Oscar voor zijn verdiensten in de 
architectuur en monumentenzorg benoemd tot officier in de 
orde van Oranje-Nassau.
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‘Het is leuk om je te  
realiseren dat er in de  
afgelopen jaren een aan-
tal tastbare dingen is ge-
beurd.’
Een gesprek met Peter van den Brandhof die terugtreedt 
als voorzitter van de Monumentenvereniging

Sinds wanneer woon je in Doesburg en waarom besloten 
jullie om in Doesburg te komen wonen?
In 2003 ging ik werken in Ede en we woonden in Den 
Haag. Dat was qua afstand niet te doen en we zochten 
dus een huis meer in het oosten. Na lang zoeken kwamen 
we toevallig in Doesburg terecht en liepen toevallig 
tegen het huis aan waar we nu wonen. Vanaf dag één 
hebben we ons hier senang gevoeld; de sfeer in de goed 
bewaarde (of beter: prachtig gerestaureerde) binnenstad 
voelde meteen goed. Toen we een welkomstborrel in ons 
nieuwe huis gaven voor onze nieuwe buren werden we 
meteen attent erop gemaakt dat het wel de bedoeling 
is dat je lid of donateur wordt van al die aardige locale 
verenigingen: de monumentenvereniging, het carillon, 
het Badhuis, de Oranjevereniging, het muziekcorps, etc. 
En zo kwam ik ook wel eens op een vergadering van de 
monumentenvereniging.
 
Waardoor meldde jij je aan als bestuurslid?
Op een gegeven moment, een paar jaar later, werd ik 
gevraagd, door Roel Feltman, of ik niet wilde meedraaien 
in het bestuur. Dat ben ik toen een tijdje gaan doen en 
in 2014 werd ik benoemd tot lid van het bestuur van de 
Monumentenvereniging. Toen Peter Hofstede, de toenmalige 
voorzitter, zich wilde terugtrekken, werd ik gevraagd 
om voorzitter te worden, dat was in 2016. Er waren toen 
nog twee vacatures. Frank Lange stopte als secretaris na 
heel veel jaren. Ik ben toen meteen op zoek gegaan naar 
een paar nieuwe bestuursleden. Paul le Blanc wilde wel 
secretaris worden en ook Rob Verhoef, die veel wist van 
het militair historisch erfgoed, zoals De Linies, trad toe. 

Het jaar daarop kwam Harm Claus het bestuur versterken 
en ook Henny Vergeer en Hans van der Maas. Er was dus 
vrij snel een grote wisseling van bestuursleden en dat was 
ook wel weer fijn want dan maak je eigenlijk een nieuwe 
start. De afgelopen zes jaar heb ik dus met dit bestuur 
gewerkt. Alleen Henny Vergeer is tussentijds vertrokken 
door verhuizing. Ik gun het iedere voorzitter dat hij of 
zij net zo’n goede secretaris heeft als ik had. Iemand die 
deskundig is en ook nog een hele vaardige pen heeft. Ik ben 
dan ook ontzettend blij dat Paul bereid is me nu te gaan 
opvolgen, want die weet veel meer van monumenten en van 
monumentaal cultureel erfgoed dan wie dan ook. En ook 
voor de verduurzaming van monumentale panden, wat nu 
natuurlijk de grote uitdaging is, is Paul pikeur. Ik heb geluk 
gehad met het vinden van een aantal goede bestuursleden. 
Het kernteam van het bestuur functioneerde ook heel goed 
en prettig. En daaromheen bestuursleden met verschillende 
achtergronden en expertises. Rob Verhoef, dat zei ik al 
en Meindert van den Berg, vanuit Heemschut, een meer 
activistisch ingesteld bestuurslid, die dikwijls vindt dat wij 
als bestuur flinker moeten zijn met betrekking tot bepaalde 
ontwikkelingen. En Harm Claus met zijn bouwkundige 
achtergrond en Henny Vergeer als organisatietalent. 

Had je toen al een grote betrokkenheid bij de Doesburgse 
monumenten?
Nou ja, ik woon natuurlijk zelf in een fantastisch 
monument en een straat met veel monumenten. We 
realiseerden ons dat dat natuurlijk niet automatisch zo 
blijft. Tegelijkertijd zie je dat als er nieuwe bewoners 
komen, dat ze dan onmiddellijk beginnen met het 
opknappen van hun monument binnen de grenzen die 

daarvoor zijn. Het eerste dat je ziet is dat er weer steigers 
voor de deur staan en dat mensen dat huis weer een stuk 
verder helpen. Ik vind het wel belangrijk dat mensen dat 
doen. En toen ik gevraagd werd daar een rolletje in te 
spelen kostte het me weinig moeite om daar ja tegen te 
zeggen. Dan raak je vanzelf ook meer betrokken bij de 
dingen die spelen, zoals het organiseren van de Poortersdag 
bijvoorbeeld. Ik ben ook ooit geboren in een rijksmonument. 
Misschien dat ik ook van huis uit al iets meegekregen had 
dat je daar goed voor moet zorgen.

Er zijn in jouw bestuursperiode een aantal bijzondere 
projecten tot stand gekomen. De ANWB-informatiebordjes, 
de Doesburgse rijksmonumentenschildjes, de 
informatieborden met betrekking tot de verdwenen 
iconische monumenten van Doesburg, zoals de 
watertoren, de molen, de schipbrug en de Mauritskazerne. 
Dat laatste is nog niet helemaal afgerond. En de rol van 
de Monumentenvereniging bij de verduurzaming van 
monumenten. Hoe kijk je daarop terug?

Het is leuk om je te realiseren dat er in de afgelopen jaren 
een aantal tastbare dingen zijn gebeurd. Sommige andere 
dingen verdwijnen in de mist, daar zijn dan geen tastbare 
herinneringen aan in het straatbeeld, zoals geslaagde 
Poortersdagen, of de uitreiking van de Snappenburg de 
Vriesprijs. Daar kun je alleen nog over lezen. Maar die 
tastbare dingen zijn voor iedereen zichtbaar. Samen met 
de ANWB werden meer dan twintig panden in Doesburg 
voorzien van een informatiebord, waar wij de tekst voor 
geleverd hebben en die we samen met de gemeente 
gefinancierd hebben. Daar kijk ik zeker met veel plezier op 
terug, met dank aan de medewerking van de ANWB.

De Doesburgse monumentenschildjes, dat was ook een 
leuk project. De schildjes die RCE voor rijksmonumenten 
had vonden we niet aantrekkelijk en de mensen 
moesten ze zelf betalen. Toen hebben we er bij de 
gemeente op aangedrongen dat we een eigen Doesburgs 
monumentenschildje zouden ontwerpen. Ons geluk 
was dat toen monumentenbeheer in de portefeuille van 
burgemeester Loes van der Meijs zat en zij vond dat meteen 
een voortreffelijk idee. Zij gaf de ambtenaar opdracht 
om 100 van die bordjes te laten maken op kosten van de 
gemeente. En de Monumentenvereniging mocht ze beheren 
en ophangen. Dat was een groot succes. Alle honderd Peter bedankt vrijwilligers snoeiploeg Hoge Linie

Het bestuur zwaait Henny Vergeer uit

Ophangen eerste ANWB informatiebord

Plannen voor het   
bestuursjaar 2023
Het bestuur heeft  zich voor het komende bestuursjaar het 
volgende voorgenomen:

Richting de leden
•  Leden blijven betrekken bij diverse werkzaamheden 

binnen de vereniging
• Ledenwerving blijft een voordurend punt van aandacht 
•  Website vernieuwen ter verdere verbetering van de site 

als communicatiemiddel naar onze omgeving en tussen 
bestuur en leden onderling

• Organiseren van de Poortersdag in het voorjaar van 2023 
•  Een nieuwe uitgave van Doesborgh Nieuws 2023 realiseren
•  Organiseren van een korte cursus of themabijeenkomsten
•  Subsidiemogelijkheden vanuit het ‘Anneke van Heek-

fonds’, resp. het liquidatieoverschot van de stichting 
Stadsherstel onder de aandacht brengen

Richting Doesburgers (lid en niet lid)
•  Waar mogelijk eigenaren van monumentale woonhuizen 

wijzen op mogelijkheden om hun panden te verduurzamen
•  Aandacht geven aan de belangen van bezitters van 

gemeentelijke monumenten, zoals het uitbreiden van 
subsidieregelingen en voorzieningen

•  Verzorgen van voorlichting aan nieuwe bewoners op de avon- 
den die daarvoor vanuit de gemeente worden georganiseerd

•  Organiseren van de Snappenburg de Vries-prijs

Richting gemeentebestuur en -beleid
•  Voortzetting van de vertegenwoordiging van de vereniging 

in de gemeentelijke Adviescommissie Cultuurhistorie
•  Het regelmatig overleg met de gemeente continueren 

om het belang van het behoud van de cultuurhistorische 
waarden van Doesburg te verdedigen

•  Aandacht blijven vragen voor onze zorg over de ‘verrom- 
melde’ openbare ruimte in de binnenstad, o.a. door een ze-
kere wildgroei van reclameborden en terrasuitbreidingen

•  Blijven meedenken over en bewaken van het project om 
de cultuurhistorische waarde van de Linies waar mogelijk 
te herstellen 

•  Aandacht schenken aan en vragen voor historische 
oorlogsmonumenten, m.n. de kazematten en andere overblijf- 
selen van verdedigingswerken binnen en rond de stad

•  Het gemeentelijk voornemen om te komen tot een meer 
kleurrijk Doesburg aandachtig te volgen en ook in dat 
verband de cultuurhistorische waarden van onze stad 
blijven bewaken

•  Alle nieuwe plannen en ontwikkelingen in en 
rond de stad beoordelen op hun effecten voor de 
cultuurhistorische waarden van Doesburg en zo nodig op 
die plannen reageren

Richting Doesburgers en  bezoekers van de stad
•  Na het plaatsen van informatieve fotopanelen van 

‘verdwenen iconen’ van Doesburgse bouwwerken ook 
komen tot zo’n informatiebord bij de monumentale 
treurbeuken. En bij de gemeente blijven pleiten voor een 
bord bij de zichtbaar gemaakte verdwenen tramrails

•  Meewerken aan de Open Monumentendag in september 
2023
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bordjes zijn inmiddels vergeven en opgehangen en dat 
maakt de Doesburgers en de bezoekers attent op het grote 
aantal rijksmonumenten in Doesburg.

Wat ik ook een leuk project vond is de uitgave van een 
speciaal nummer van Doesborgh Nieuws met de historische 
gevelopschriften. Een project op basis van serieus 
onderzoek door Bert Stulp naar de geschiedenis van die 
panden met nog zichtbare gevelopschriften. Ik heb er zelf 
geen letter aan geschreven maar ben wel degene geweest 
die er altijd aan getrokken heeft om dat te realiseren.

Toen Kees Scheepers jaren geleden aftrad als voorzitter 
van de Monumentenvereniging - hij was ook voorzitter 
van de Stichting Stadsherstel - besloot hij met het laatst 
overgebleven geld nog een studie te laten doen naar de 
Linies door een bureau in Wageningen. En dat heeft geleid 
tot het project ‘Beleef de Linies’. Toen ik hier kwam wonen 
waren die linies helemaal niet te zien. Je wist dat ze er 
waren, maar ze waren helemaal begroeid en overwoekerd. 
Dat de linies weer mooi zichtbaar zijn is dus ook dankzij 
een aanzet van de Monumentenvereniging. 

Er zijn ook nog wel andere zaken die in die 17 jaar dat wij 
hier wonen enorm vooruit zijn gegaan. Het Arsenaal was 

destijds een krot, de Gasthuiskerk was nog niet het mooie 
cultureel centrum dat het nu is. Mijn zorg is wel dat - met 
name bij de gemeente - gedacht wordt dat die vooruitgang 
altijd wel zo zal blijven en dat het een interessant decor 
is voor toeristen die hier naartoe komen. Terwijl dat 
geen automatisme is. Het kan ook teveel worden. Om het 
cultureel erfgoed zo in de lucht te houden zoals het nu is 
moeten ook  de Gemeente en de politiek zich realiseren dat 
het niet vanzelf gaat en dat het inspanningen kost.  

Er is nog een belangrijk rijksmonument waarover ik mij 
zorgen maak. Dat is de begraafplaats, die ernstig in verval 
is. Iedere eigenaar van een rijksmonument heeft de taak 
-  zelfs de wettelijke plicht - om goed voor zijn monument 
te zorgen. En die plicht rust dus ook bij de gemeente. Het 
poortgebouw is goed gerestaureerd. Maar de begraafplaats 
zelf, daar maken we ons zorgen over.
In mijn bestuursperiode is ook het  contact met de 
gemeente hersteld. Want toen ik in het bestuur kwam 
was er eigenlijk geen regelmatig contact. Dat leek me niet 
goed. Een van de eerste dingen die ik toen gedaan heb is 
een afspraak maken met de wethouder om weer iemand 
uit ons bestuur plaats te laten nemen in de gemeentelijke 
adviescommissie cultuurhistorie, waardoor je kunt 
meepraten over monumentenbeleid. Aanvankelijk zat 
ik daar zelf in met veel enthousiasme maar met weinig 
verstand van monumenten. Maar nadat Paul le Blanc 
in ons bestuur kwam, heeft hij die zetel overgenomen 
en is tot voorzitter benoemd. Dat is echt heel belangrijk 
voor monumentaal Doesburg. En daarnaast zitten de 
voorzitter en de secretaris een à twee keer per jaar met 
de verantwoordelijke wethouder voor monumentenbeleid 
aan tafel. We hebben dan een uitwisseling van ideeën en 
kunnen opkomen voor een stevig monumentenbeleid.

Wat ik ook vermeldenswaard vind is dat ik Doesborgh 
Nieuws in kleur heb kunnen laten drukken. Dankzij 
advertenties van de firma Claus en van Staarink konden we 
de extra kosten betalen. En dat maakt het tijdschrift fraaier 
en meer eigentijds.

Hoe heb je de samenwerking met de gemeente ervaren? 
Ben je daar tevreden over?
We hebben over het algemeen, en zeker in het begin, grote 
welwillendheid ervaren en belangstelling van de gemeente 
voor wat we wilden en vonden. We realiseren ons ook 
dat niet altijd alles kan. De afgelopen jaren hadden we te 
maken met een wethouder die niet uit Doesburg kwam. 
En dan merk je toch dat je - zeker als je praat over de 
Doesburgse cultuurhistorie - weinig oor vindt. De gemeente 
wil soms wel met ons mee. Maar dikwijls ontbreekt het 
aan geld of aan mankracht. We hebben ook wel onze 
teleurstellingen gehad. Op papier is er bijvoorbeeld nu een 
beleid dat de gemeente meedenkt en mee adviseert als 
monumenteigenaren met plannen komen. Daar komt in de 
praktijk nog onvoldoende van terecht. 

Je drukt je voorzichtig uit? 
Ja, dat klopt wel. Ik zeg ook vaak als mensen mopperen 
dat de gemeente zo moeilijk doet ‘ga er dan naar toe, 
ga overleggen’. Er is absoluut welwillendheid om mee 
te denken. En als ik dan hoor dat dat niet zo was, dan is 
dat heel teleurstellend. Het zou echt helpen, zeker nu we 

komen in de fase van verduurzaming. Dan moet immers 
iedere monumenteigenaar aan de gang met zijn pand. Als 
die dan alleen maar tegen een muur van onwil aanloopt, 
helpt dat niet om zaken voor elkaar te krijgen.

Is het contact met de gemeente in de loop der jaren ook 
nog afhankelijk geweest van wie er op die post zat?
Dat maakt verschil. Absoluut. Als constante factor hebben 
we overleg met Marinus Lenselink, die een goed oor voor 
ons heeft, maar die natuurlijk ook gebonden is aan de 
politieke gang van zaken. En waarschijnlijk krijgt hij de ene 
keer meer ruimte dan de andere keer. We zijn natuurlijk 
ook wel eens teleurgesteld als er slecht naar ons geluisterd 
wordt. We hebben ons ook nadrukkelijk via inspraak en 
overleg geroerd met betrekking tot het terrassenbeleid. Ik 
heb het gevoel dat daarbij wel naar ons geluisterd is. Als we 
het terrassenbeleid van nu vergelijken met hoe het was in 
coronatijd, dan hebben we echt vooruitgang geboekt. Dat 
wil niet zeggen dat we niks meer te wensen hebben.

Iets anders waar we ons via de inspraak mee bemoeid 
hebben is de ontwikkeling van de bedrijven aan de 
Verhuellweg. De aanvankelijke plannen om in de 
Fraterwaard te gaan bouwen zijn gelukkig afgeschoten. 
De vraag was toen: waarom trekken de bedrijven zich niet 

terug op hun eigen industrieterrein. Nou, dat doen ze nu, 
alleen zo massaal en hoog en groot, dat dat eigenlijk aan de 
rand van zo’n beschermd stadsgezicht ook een wangedrocht 
dreigt te worden. Maar ik heb de stille hoop dat bij de 
uitvoering toch nog geluisterd wordt naar ons pleidooi om 
niet de maximale hoogte van 22 meter te benutten, zeker 
niet voor het kantoorgebouw. Dat zou echt een aanfluiting 
zijn en als dat wel wordt toegestaan zou ik dat echt 
verschrikkelijk vinden. 

Mijn laatste vraag: heb je nog wensen of dromen over wat 
er in Doesburg nog gerealiseerd zou moeten worden?
Een van de kleine frustraties of teleurstellingen die ik heb 
is dat we er niet in geslaagd zijn om voor ons bestuur een of 
meer vrouwen aan te trekken. Het is toch eigenlijk heel raar 
dat we daar met zes ‘oude’ witte mannen zitten. We hebben 
echt ons best gedaan, hopenlijk gaat dat spoedig lukken. 
Aandachtspunt is natuurlijk ook de verduurzaming van 
monumenten, daar licht een enorme uitdaging. Daarnaast 
vraagt de openbare ruimte onze aandacht. Hoe gaan we 
met z’n allen om met de openbare ruimte? We hebben nog 
steeds het mooie middeleeuwse stratenplan, maar wat doen 
we met die straten. De winkelstraten worden her bestraat, 
dat is mooi, inclusief het profiel van de tramrails. Jammer 
dat er dan geen bord bijgezet wordt wat die twee zwarte 
stroken stenen voorstellen. Sommige toeristen denken 
dat het een fietspad is of dat je binnen die twee lijnen 
moet lopen. Hoe er met die openbare ruimte moet worden 
omgegaan blijft een aandachtspunt, zo niet een punt van 
zorg. Gaan we zorgvuldig om met die openbare ruimte, die 
van ons allemaal is, of laten we die verloederen.

Er is natuurlijk ook nog de zorg, nu de gemeente zich 
aan het reorganiseren is, of er voldoende deskundigheid 
in huis blijft om de rol van adviseur te vervullen voor de 
mensen die iets willen met hun monument. Laten we 
hopen dat we niet uitsluitend nog ambtenaren hebben die 
alleen maar vergunningen al dan niet afvinken. Blijft er 
voldoende deskundigheid over om mee te denken met of 
te adviseren aan de monumenteigenaren. De nadelen van 
de kleine schaal van het stadje Doesburg realiseren we 
ons onvoldoende. Ik snap het als geen ander dat menigeen 
het feit dat Doesburg een zelfstandige gemeente is graag 
koestert, maar er zitten absoluut nadelen aan.

Tot slot: ga je het voorzitterschap missen?
Jein, zouden de Duitsers zeggen. Ja en nee. Ik wil best 
nog hand- en spandiensten verrichten uit een gevoel van 
betrokkenheid. Maar ik word volgend jaar 75 en dan vind 
ik het ook prima dat een aantal zaken afloopt en dat de 
verantwoordelijkheid minder wordt.

Wieneke Weusten

Uitreiking Snappenburg de Vriesprijs 2019 Opknappen Shermantank 2016

Informatiestand openmonumentendag 2019Burgemeester Loes van der Meijs en Peter hangen het eerste 
rijksmonumentenschildje voor Doesburg op
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Poortersdag  4 juni 2022
Na een Poortersdag-loze periode van twee jaar, vanwege 
de Coronapandemie, was het eindelijk zover en kon er 
een excursie gemaakt worden naar de historische stad 
Nijmegen, onder de bezielende leiding van Paul le Blanc.
Met een goed gevulde bus zijn we om 9 uur uit Doesburg 
vertrokken.

Concertgebouw De Vereeniging
De koffie met het zogenaamde Marikenbrood, een 
verwijzing naar Mariken van Nimwegen, werd genuttigd 
in concertgebouw De Vereeniging, gevolgd door een 
rondleiding in dit indrukwekkende gebouw door 
architectuurhistoricus Willem Jan Pantus, die eerder dit jaar 
een interessante lezing had gegeven over de kunstenaars 
van dit gebouw voor de leden van onze vereniging. Dit 
eclectische rijksmonument uit 1915, een combinatie van 
Art Deco en Art Nouveau architectuur en decoratie, is 
destijds door de Nijmeegse architect Oscar Leeuw gebouwd 
en bezit een fenomenale akoestiek. In de zestiger en 
zeventiger jaren werd het gebouw “gemoderniseerd”. Het 
resultaat was dat de oude grandeur - door sloop en door 
de oorspronkelijke decoratie te verstoppen achter strakke 
wandjes - verdween.
Tussen 2014 en 2019 heeft een complete renovatie 
plaatsgevonden door het architectenbureau Braaksma 
& Roos. Het interieur werd waar mogelijk en afhankelijk 
van het budget in oude luister hersteld. Dit integrale 
masterplan heeft ervoor gezorgd dat de geschiedenis van 
concertgebouw De Vereeniging bewaard wordt met inbegrip 
van de eisen van de moderne tijd.

De Valkhofkapel

De volgende bestemming was de historische Valkhofkapel 
(ook wel Sint-Nicolaaskapel genoemd), waar onze eigen 
Paul le Blanc de rondleiding gaf.
De kapel ligt op een heuvel in het centrum van de stad die 
al in gebruik was door de Bataven aan het begin van onze 
jaartelling. In de achtste eeuw liet Karel de Grote hier een 
palts, een koninklijke verblijfplaats, bouwen. Tijdens de 
periode van de Ottoonse keizers werd bij de palts een kapel 
gebouwd, de huidige Valkhofkapel, een nabootsing van de 
paltskapel in Aken. Deze Nijmeegse kapel is een van de 
oudste stenen gebouwen in Nederland en werd gebouwd 
rond het jaar 1030.
Bij aankomst werden wij met gezang vanuit de kapel 
ontvangen. Paul, die de recente restauratie van de 
muurschilderingen in de kapel begeleid had, liet ons zien 

hoe de oorspronkelijke 16de-eeuwse beschildering eruit had 
gezien en welke keuzes er bij de restauratie gemaakt waren
Inmiddels was de zon gaan schijnen en het uitzicht op de 
Waal vanaf dit hoge uitkijkpunt in de stad was prachtig. 

Het Waaggebouw
Een wandeling van een kwartier bracht ons naar het 
centrum van de stad, naar ons lunchadres in De Waagh, 

misschien wel het meest fraaie niet-religieuze gebouw van 
de stad. Dit Waaggebouw werd in 1612-13 gebouwd in de 
Hollandse renaissancestijl naar het ontwerp van Meester 
Cornelis Jansen van Delft. Het gebouw kreeg al meteen 
na de bouw meerdere functies. Een gedeelte herbergde de 
daadwerkelijke stadswaag, maar er was ook een vleeshal in 
ondergebracht. Later (tot 1885) was de militaire hoofdwacht 
gevestigd op de bovenverdieping en waren er korte tijd, 
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Slopen? Nieuwbouw? 
Restaureren?

onder de bordestrap, zelfs twee kleine woningen. Het 
gebouw is verschillende malen ingrijpend veranderd; zo 
werd in 1756 de bordestrap afgebroken en vervangen door 
een zuilengalerij. Bij een grondige verbouwing in 1886 is 
deze trap weer teruggekeerd. De leeuwen op de gevel zijn 
van de hand van Henri Leeuw sr, de vader van Oscar Leeuw, 
die wij bij concertgebouw De Vereeniging al tegenkwamen.

De Sint Stevenskerk
Na een voortreffelijke lunch met “concurrerende 
mosterdsoep” en kroketten, liepen we onder de 
Stevenspoort door naar de Sint-Stevenskerk.
Bij binnenkomst werden wij ook daar met prachtige 
koormuziek ontvangen. De organisatoren van deze 
Poortersdag hebben dit keer wel alles uit de kast gehaald 
om het ons naar de zin te maken.
Onder deze sacrale klanken werden wij in drie groepen 
opgesplitst en door gidsen van de kerk rondgeleid. Als 
kwartierhoofdstad van het Hertogdom Gelre, maakte 
Nijmegen in de 15de eeuw een ongekende bloeitijd door, 
wat je goed terug kunt zien in deze kerk, waarvan de 
bouw in 1254 was begonnen. Door de straalkapellen kreeg 
de kerk een monumentale en kathedrale uitstraling. In 
de zogenoemde Heilig Grafkapel hebben we naast de 
bijzondere muur en gewelfschilderingen ook nog een 
reliek kunnen aanschouwen van de hulpbisschop van 
Keulen, Albertus Magnus, die de kerk in 1272 heeft gewijd. 
De kerk werd zwaar getroffen bij het bombardement van 
1944, maar werd tot 1969 weer opgebouwd. Tijdens onze 
rondgang door de kerk was er een restauratie gaande van 
het orgel en de zijbeuk waar zich het orgel bevindt. Dit 
gedeelte was afgesloten voor het publiek. Een goede reden 
om dit prachtige monument na de restauratie nogmaals te 
bezoeken.
Hierna volgde het vrije uurtje. Sommigen gingen naar 
een heerlijk zonnig terras. Wij hebben met bekenden, die 
jaren in deze stad hebben gewoond, nog een rondje door 

het centrum gelopen en o.a. de Kanunnikenhuisjes op 
het St. Stevenskerkhof bekeken. Al met al een bijzonder 
geslaagde dag met een extra woord van dank aan de 
organisatiecommissie: Paul le Blanc, Meindert van den Berg 
en Wieneke Weusten.

Rob van Pernis

Bij de afsluiting van Open Monumentendag op 10 
september 2022 in de Gasthuiskerk, werd een door Carl 
König voorbereid historisch overzicht van zestig jaar 

Philippus Gastelaarsstraat 7 en 9a, achterzijde, in 1977. Aan de verticale scheur is duidelijk te zien dat de rechterhelft van nr. 7 zich 
losmaakt van het linker gedeelte. Nr 9a is dichtgetimmerd, erachter de resten van een schuurtje. Maar ook het kloeke ‘huis van de 
buurman’, nr. 9 geheel links, is duidelijk onbewoonbaar.

Philippus Gastelaarsstraat 7 en 9a 
Nu twee zeer waardevolle panden (zie ook kader)

monumentenzorg gepresenteerd. Omdat Carl die dag slecht 
bij stem was nam de nieuwe voorzitter van het comité 
OMD, Pieter Donders, de honneurs waar. Het bestuur van de 
Monumentenvereniging vond de tekst zo boeiend dat aan 
Carl König werd gevraagd of de tekst in Doesborgh Nieuws 
gepubliceerd mocht worden. Carl ging graag op dat verzoek 
in. Hieronder treft u zijn tekst aan.

Trots op onze stad
Wij zijn nu, in 2022, trots op onze stad, en terecht! Maar hoe 
was dat zestig jaar geleden? 
Begin 1962 nam ik de dierenartsenpraktijk van Henk 
Blaak over. Kort daarna kwamen mijn schoonouders op 
bezoek en maakten een wandelingetje door de stad. Mijn 
schoonvader, een Groninger, ging daarna voor mij staan en 
zei: moeten jullie hier wonen? Hij bedoelde: doe je dit mijn 
dochter aan? Maar wij hadden gekozen voor een aardige 
plattelandspraktijk en een plaats met enig cultureel en 
sociaal leven. Het Nut organiseerde maandelijks lezingen 
en concerten en jaarlijks een bruisend boekenbal. En er 
was een Nuts kleuterschool waar later onze kinderen 
heen gingen. Ook was er een Nutsbibliotheek en zelfs een 
Nutsspaarbank.
En ja, de stad lag er inderdaad desolaat bij. 
Honderdvijfentwintig leegstaande panden in de binnenstad 
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om het zelf te laten restaureren, maar stonden de panden 
ernaast op instorten, dan bedacht je je nog wel een keer. 
Maar nu wedijverden zij om hun pand in overeenstemming 
te brengen met al gerestaureerde panden. 
Tussen 1961 en 2000 werd de armzalige stad een voorbeeld 
voor veel andere steden. Probleem voor Stadsherstel was 
inmiddels: er waren geen vervallen panden meer! De 
Stichting heeft nog bijgedragen aan het herstel van de Hoge 
en Lage Linie, is daarna opgeheven, maar leeft nog voort in 
de Stichting Doesburg Vestingstad,.
We zagen hoe kwetsbaar onze stad is geweest, hoe het 
helemaal niet vanzelf sprak dat we al die oude panden 
zouden willen behouden en koesteren. De ommekeer is in 
hoge mate te danken aan de inzet van onze Vereniging. 

Duurzaamheid
Een historische binnenstad is op zich al een voorbeeld van 
duurzaamheid. Dat was het landelijke thema van deze Open 
Monumentendag. Daar komt nu bij dat duurzaamheid en 
klimaat met elkaar verbonden zijn. Verduurzaming van een 
historisch pand vraagt heel veel inventiviteit, de historische 
waarde mag niet aangetast worden. Paul le Blanc heeft 
in onze jaarlijkse Open Monumentendaggids een heel 

waren onbewoonbaar verklaard. Niet alleen povere 
woningen in de Windmolenstraat en de Zandbergstraat, 
maar ook monumentale panden in de Veerpoortstraat en de 
Philippus Gastelaarsstraat. De bevolking trok graag weg uit 
de verpauperde stad, naar de Molenvelden en tien jaar later 
ook naar de Ooi. Licht, lucht en ruimte, iedere woning een 
voor- en achtertuin. In 1962 lag de kerktoren er nog bij zoals 
na het opblazen op 15 april 1945. Een deel van de Markt was 
afgezet: daar lagen fragmenten van de toren die mogelijk bij 
de herbouw gebruikt zouden kunnen worden.
Wat te doen met al die bouwvallen? Afbreken was het 
eenvoudigst en goedkoopst. Na de installatie van een 
nieuwe Gemeenteraad, midden jaren zestig, dronken we 
nog wat in De Waag. Een aannemer, tevens raadslid, zei: we 
slopen de hele Veerpoortstraat en als dat moet zet ik die 
gevels er wel weer voor. (Later werden hij en zijn (klein)
zoons ervaren restaurateurs).
Ik was direct lid geworden van de Monumenten Vereniging, 
die in 1961 was opgericht. Onze vereniging heeft van meet 
af aan met verve gepleit voor restauraties, waar enigszins 
mogelijk. 
Maar ja, afbreken en nieuwbouw was goedkoper dan 
restaureren. Een dilemma was ook: als je panden 
restaureert wie wil dan nog wonen in een zo vervallen 

stad? En voor de Gemeente was er het probleem dat de 
(aanzienlijke) subsidie op restauratie verviel als die niet 
in hetzelfde boekjaar werd gebruikt. Een pand aankopen, 
een restauratie plan langs Welstand en Monumentenzorg 
loodsen, aan laten nemen en voltooien in één boekjaar? 
Maar halverwege de jaren zestig kwam er een ruime 
subsidieregeling, in tien jaar te besteden. De Gemeente 
kocht bijvoorbeeld zeven desolate panden in de 
Kosterstraat, architect Ovink maakte het restauratieplan en 
er ontstonden huizen waar mensen tot vandaag heel graag 
wonen en die een sieraad zijn voor de straat en de stad. En 
dan zijn er ook wel gegadigden.

Stichting Stadsherstel
Niet alleen de Gemeente werd actief. In 1982 besloot de 
Monumentenvereniging in een zeer bewogen vergadering 
om een pandje, Koetsveldstraat 7, aan te kopen. Er lag een 
aankoopbedrag, een restauratieplan, een subsidieaanvraag 
en een begroting ter tafel. En er was een gegadigde, Mientje 
Stam, de moeder van Zwaan (zij was bij de afsluiting van 
de Open Monumentendag aanwezig). Er waren ernstige 
bezwaren: te ambitieus, wat als het tegenviel, en wie was 
dan aansprakelijk, het bestuur? Na een lange discussie 
werd het voorstel toch aangenomen. Al snel werd duidelijk 
dat een Stichting de maximale subsidie kon krijgen: het 
werd de Stichting Stadsherstel Doesburg. Kees Scheepers, 
André Scholten en Dirk Manné hebben er hun schouders 
onder gezet. Na de voltooiing werden in hoog tempo nieuwe 
panden aangekocht, gerestaureerd en verkocht. Ook grote 
panden, zoals het Zwarte Paard, Veerpoortstraat 4, of vier 
kleine zoals Bergstraat 43-49 en ook Ooipoortstraat 73-79. In 
achttien jaar werden even zo veel panden gerestaureerd. 
Allengs begonnen ook particulieren overal panden te 
restaureren. Was er eerst huivering: kocht je een pand 

instructief en wervend katern geschreven, waarvoor we 
hem zeer dankbaar zijn. Het is ook opgenomen  in dit 
nummer van Doesborgh Nieuws.

Het Comité Open Monumentendag
Met zo’n mooie stad mag je ook aan de weg timmeren. In 
1987 werd het Comité Open Monumentendag opgericht. Jaap 
Scheltes was in dienst van de Gemeente en kreeg ruimte om 
dit op te zetten; hij is er ruim vijfentwintig jaar voorzitter 
van geweest. De bemensing bestaat uit leden van de 
Monumenten Vereniging en de Gemeente subsidieert deze 
dag. Meindert van den Berg en Leo Boon, de laatste jaren 
de zeer actieve voorzitter en secretaris, zegden dit voorjaar 
helaas hun lidmaatschap op. Er dreigde even een impasse. 
Ik was oud-voorzitter en werd dit jaar voorzitter ad interim. 
Rob Verhoef, Ton Mutsaers en Leonie Verhoeff bleven aan. 
Joke Anzion-Dekkers en Wim Slijkhuis traden toe; Pieter 
Donders is nu de nieuwe voorzitter. En ik ben nu, na ruim 
30 jaar, geen lid meer van het Comité. Het was ieder jaar 
weer een genoegen om te merken hoeveel mensen  graag 
willen meewerken door hun huizen open te stellen. Maar 
ook waren velen graag bereid om aan het programma van 
deze dagen bij te dragen. Dat heeft me ieder jaar weer 
getroffen.

Gepaste trots
Zoals gezegd, met restauratie ben je er niet, er moet 
voortdurend zorg worden besteed aan de historische 
panden. En dat gebeurt ook. Een mooie stimulans is de 
Snappenburg de Vriesprijs, ingesteld in 1995. De prijs voor 
de beste rehabilitatie in het afgelopen jaar. Eén van de 
weinige goed bewaarde geheimen in Doesburg. Ieder jaar 
vraagt het Comité aan de Jury: KOMT er een prijs? En: WIE 
is het? Maar de Jury heeft ook nu weer de rijen gesloten 
gehouden en zich in zwijgen gehuld. Zelfs bij de afsluiting 
van deze dag duurde de spanning nog voort: eerst bespeelde 
Zwaan Stam nog de vleugel en zong daarbij een aantal 
vrolijke liederen. En wie de prijs kreeg? Ook dit zult u elders 
vinden in dit nummer van Doesborgh Nieuws!

Carl König 

Bergstraat 43-47, de restauratie door Stichting Stadsherstel.

De toren werd op 15 april 1945 door de zich terugtrekkende 
Duitsers opgeblazen. De herbouw was pas in 1972 voltooid.

Veerpoortstraat 4. Het Zwarte Paard, in een sneeuwrijke winter 
aangekocht door Stichting Stadsherstel. Het dak was slecht, er lag 
een meter stuifsneeuw op de zolder, de vloer was vergeven van de 
houtworm en boog door; het pand dreigde te imploderen! Nu een 
van de fraaiste panden in de straat.

Dilemma. Zoals de foto (blz 17) toont was het grote pand 
in de Philip Gastelaarsstraat 7 in 1977 een ruïne. Dat gold 
ook voor het heel kleine pandje er naast, nummer 9a. 
Afbreken leek onontkoombaar. Maar er rees verzet. De 
problemen waren aanzienlijk: allereerst, is restauratie 
nog mogelijk? En is het zinvol; zijn er gegadigden voor 
zo’n groot huis respectievelijk zo’n klein pandje? Kees 
Scheepers meldde zich voor nummer 7: de ligging, het 
huis zelf en vooral ook de grote stadstuin bekoorden 
hem, en dankzij de royale subsidie was het voor hem 
betaalbaar. Zijn echtgenote had aarzelingen, maar heeft 
er nooit spijt van gehad. Kees is overleden, zij woont er 
nog met genoegen. Het kleine huis, 9a, met middenin 
ook nog een grote middeleeuwse waterput, heeft wel 
een leuke tuin. Hiervoor meldde zich Ton Blom die later 
trouwde met Paula Hei. Zij ontving jarenlang grote 
aantallen bezoekers op Open Monumentendag met o.a. 
Pieter van Vollenhoven, toen voorzitter van de landelijke 
Open Monumentendag organisatie. En toen zij het 
verlieten was  het in een week verkocht.



20 21

Open Monumentendag 
2022: Duurzaamheid 
duurt het langst

Dit jaar was het Europese thema van de Open 
Monumentendag ‘Duurzaam Erfgoed’, opdat ook een 
monument mee beweegt in de tijd, qua functie en 
onderhoud, en het milieu daarbij weinig wordt belast. In 
Doesburg vertaalden we dit thema naar ‘ Duurzaamheid 
duurt het langst’, aangezien Doesburg vele monumenten 
van 300 jaar en ouder heeft.

Vanwege de regenachtige start van de dag viel het aantal 
bezoekers misschien wat tegen, maar toch konden we 
nog rekenen op ruim 1000 bezoekers. Er was een dertigtal 
monumenten voor bezoekers toegankelijk, waaronder een 
flink aantal particuliere woonhuizen. Dat maakt de Open 

Monumentendag in Doesburg  altijd zo bijzonder maakt. 
Er zijn bezoekersaantallen van ruim 100 gemeld door de 
individuele eigenaren.

Ook dit jaar was er een aantal woonhuizen bij van 
particulieren, die voor het eerst hun deuren openden. 
Een van die woonhuizen is Kosterstraat 36, een heel goed 
voorbeeld van verduurzaming. 
Eind 2020 kreeg Kosterstraat 36 nieuwe eigenaren en werd 
het huis gemoderniseerd en verduurzaamd onder leiding 
van DuMo-adviseur Dijkoraad. Aan de oorspronkelijke 
indeling werd bijna niets veranderd. De zolder kreeg een 
isolerende schil (vloer, plafond en wanden) met lichtstraat, 
zodat het monumentale balkenplafond mooi zichtbaar 
blijft. Er werden voor diverse buitenmuren isolerende 
voorzetwanden geplaatst op basis van het ecologische 
isovlas. De ruimte tussen de vloer van de eerste verdieping 
en het plafond van de begane grond werd ingeblazen met 
cellulose-isolatie. Alle ramen werden voorzien van op maat 
gemaakte en in kleur gespoten aluminium voorzetramen 
(vast, schuivend en scharnierend), die zowel warmte als 
geluid isoleren. De oude platenradiatoren werden vervangen 
door per kamer instelbare 0.Jaga lage temperatuur 
convectoren, waardoor het cv-water verlaagd wordt tot een 
lagere temperatuur (ca. 50 graden).

Net als andere jaren verscheen ter gelegenheid van de Open 
Monumentendag een boekje. Uiteraard stond  dat boekje in 
het teken van duurzaamheid. Er werd aandacht geschonken 
aan de uniciteit van de panden enerzijds en de technisch 
(mogelijke) verbeteringen anderzijds.
Voor de jeugd was er een folder samengesteld met daarop 
een Monumenten fotospeurtocht en ook in Museum 
de Roode Toren was voor de kinderen een speurtocht 
uitgezet. Net als voorgaande jaren ontbraken ook dit jaar 
de torenbeklimmingen, rondritten met de paardentram, 
carillonbespelingen, lezingen in de Gasthuiskerk, 
vertellingen, films, stadswandelingen en het Doesburgs 
Smartlappenkoor niet.
De dag werd afgesloten in de Gasthuiskerk waar Carl König 
afscheid nam als voorzitter en Pieter Donders het verhaal 
van Carl, met de titel Slopen? Nieuwbouw? Restaureren?, 
verwoordde. De tekst hiervan treft u op pagina 17 in dit 
nummer aan.

De jaarlijkse Snappenburg de Vries-prijs werd ook dit jaar 
weer uitgereikt door burgemeester Loes van der Meijs en 
wel aan de eigenaren van het pand aan de Nieuwstraat 
13. Dit pand betreft een voormalige stadsboerderij 
met een oorspronkelijk vroeg 19de-eeuwse gevel met 
latere wijzigingen in de vroege 20ste eeuw en tijdens de 
naoorlogse restauratie. Tot voor kort waren de gevel en het 
houtwerk blauw geschilderd. Op basis van kleurhistorisch 
onderzoek konden de oorspronkelijke kleuren weer worden 
hersteld. Daarnaast is de voordeur historisch verantwoord 
vernieuwd en is de oude, oorspronkelijke roedeverdeling 
van het rechter raam weer hersteld. Er is duidelijk sprake 
van ‘herstel in oude luister’.
Al met al was het, ondanks het wat druilerige begin, een 
geslaagde dag!

Namens Comité Open Monumentendag Doesburg, 
Leonie VerhoeffKosterstraat 36

De stand van Open Monumentendag met vlnr: Peter van den 
Brandhof, Rob Verhoef, Harm Claus en Hans van der Maas

JURYRAPPORT SNAPPEN-
BURG DE VRIESPRIJS 2022
Op 9 november 1995 werd na de jaarvergadering van de 
Monumentenvereniging 15 april 1945 voor de eerste keer 
de waarderingsprijs uitgereikt die genoemd is naar de 
oprichter van de Monumentenvereniging, de heer J.M. 
Snappenburg de Vries (oud gemeentesecretaris en ereburger 
van Doesburg).

De Snappenburg de Vriesprijs wordt toegekend aan een 
pand of object in de stad Doesburg waaraan bijzonder 
herstel is uitgevoerd. Als criteria voor de prijs gelden:
- de ingreep heeft opoffering, tijd en geld gekost
-  de omvang van de verbetering of verfraaiing doet niet  

ter zake
- de werkzaamheden moeten onverplicht verricht zijn
-  het resultaat moet zichtbaar zijn vanaf de straat of 

publiek toegankelijk zijn
-  het resultaat moet verrassend zijn en bijdragen tot 

verrijking van de stad Doesburg.

In de afgelopen periode van juni 2021 tot juni 2022 is er 
weer hard gewerkt aan het Doesburgs erfgoed. Er waren 
meerdere voordrachten die onder de aandacht van de jury 
zijn gebracht met het oog op de Snappenburg de Vriesprijs 
voor dit jaar. Om tot nominaties te komen heeft de jury zich 
bij de beoordeling laten leiden door genoemde criteria. 

De volgende panden werden genomineerd voor de 
Snappenburg de Vriesprijs 2022:

Nieuwstraat 13
Deze voormalige stadsboerderij behoorde tot 1885 tot 
het bezit van het kapitale pand Koepoortstraat 44. Later 
(in 1899) is in dat pand tijdelijk het kantongerecht 
ondergebracht, maar toen behoorde de bebouwing aan de 
Nieuwstraat al niet meer tot het pand in de Koepoortstraat. 
Het perceel van Koepoortstraat 44 strekte zich dus 
oorspronkelijk uit tot aan de Nieuwstraat.
De huidige detaillering van de voorgevel dateert uit de 
vroege twintigste eeuw, aangevuld met bij naoorlogse 
restauraties tot stand gekomen onderdelen, zoals de huidige 
invulling van het stalraam links. Deze stadsboerderij heeft 
net als diverse andere stadsboerderijen een langgevelopzet 

Boven vóór de restauratie en onder na de restauratie
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Het verduurzamen van 
monumenten  
In principe is een monument ook een gewoon huis. Alle 
energiebesparende maatregelen die toegepast kunnen 
worden bij een gewoon huis gelden dus om te beginnen 
ook voor een monument. Het is daarom nuttig om deze nog 
even kort op te sommen. 

Besparing op gas en elektriciteit

De verwarming van een huis is de grootste kostenpost. Bij 
een conventionele cv-ketel verdwijnt veel warmte door 
de schoorsteen. Is de ketel ouder dan 10-15 jaar dan loont 
het de moeite om deze te vervangen door een nieuwe HR-
ketel en deze in te regelen met een lagere temperatuur. 
Het plaatsen van een warmtepomp is bij monumenten 
vaak minder geschikt, omdat er gebruik gemaakt wordt 
van water met een lage temperatuur en dit systeem in 
de regel pas voldoende functioneert bij een optimaal 
geïsoleerd huis. Het is raadzaam om op de wanden achter 
de radiatoren een isolatiefolie aan te brengen. Het plaatsen 
van tochtstrippen voor de kierdichting houdt veel kou 
buiten de deur. Vooral bij een historisch schuifvenster gaat 
veel warmte verloren. Er zijn professionele mogelijkheden 
om warmteverlies bij schuifvensters te voorkomen. Ook het 
gebruik van gordijnen, isolerende raambekleding (‘duettes’ 
hebben dezelfde isolatiewaarde als het traditionele 
dubbelglas), raamluiken of voorzetramen voorkomt veel 
energieverlies. Berekeningen wijzen uit dat het gebruik van 
goede isolerende gordijnen meer besparing kan opleveren 
dan isolerend glas!  

Daarnaast kan er bespaard worden op elektriciteit door 
het gebruik van ledverlichting en het vervangen van oude 

met een dak met de nok parallel aan de straat en de 
deur van het bedrijfsgedeelte en het woongedeelte in de 
voorgevel. Boven de voordeur is nog een hooiluik te zien. 
Opmerkelijk is het feit dat het dak één geheel vormt met 
het dak van het woonhuis Nieuwstraat 15.
Mogelijk behoorde dit pand oorspronkelijk tot de boerderij 
en is het na een verbouwing in de vroege negentiende eeuw 
van de boerderij afgesplitst. Tot na de Tweede Wereldoorlog 
is Nieuwstraat 13 gebruikt als boerderij.
De bewoners hebben afgelopen periode de woning 
voorzien van nieuw schilderwerk. Daarnaast is de voordeur 
vernieuwd en is een roedeverdeling toegepast in het 
naastgelegen raam.

Koetsveldstraat 4
De voorgevel met hoofdzakelijk midden negentiende-
eeuwse kenmerken staat voor een vermoedelijk veel ouder 
pand. Het oude, mogelijk nog laatmiddeleeuwse casco 
bestaat uit een dwars geplaatst voorhuis met linksachter 
een haaks daarop aansluitend achterhuis. In de negentiende 
eeuw had het pand de functie van pakhuis met woonruimte.
In de voorgevel op de tweede bouwlaag bevinden zich 
vier vensteropeningen waarvan twee vensters lager zijn 
dan de andere twee, die vermoedelijk oorspronkelijk van 
laadluiken voorzien zijn geweest. Boven het tweede venster 
van de verdieping is prominent de forse - zich door de 
gootlijst in de kap voortzettende - dakkapel met een kapje 
met een forse overstek aanwezig. Oorspronkelijk was onder 
het overstek een hijsinstallatie aangebracht ten behoeve 

twee eveneens forse huizen die wel een verdieping 
hebben. Door deze verdiepingloze opzet heeft het huis, 
zeker in vergelijking met de hoge buurpanden, meer 
een dorps karakter. In Doesburg kwamen echter in de 
late middeleeuwen en zeventiende eeuw, ook langs 
de hoofdstraten, nog veel verdiepingloze dwars- en 
langshuizen voor, aanvankelijk veelal nog uitgevoerd 
in vakwerk, maar na de stadsbranden van de vroege 
zeventiende eeuw voorzien van stenen gevels.
Daartussen vielen de forse dwarshuizen met verdieping 
(zoals huis/herberg De Pauw aan de Koepoortstraat 26) 
door hun hoge volume extra op als behuizing van 
de stedelijke elite. Veel van deze huizen in de 
Koepoortstraat hadden in die tijd een herbergfunctie.                                                           
De voorgevel van het huis is in de tweede helft van de 
negentiende eeuw gemoderniseerd. Uit die tijd dateren nog 
de smalle hoge vensters met hun achtruits schuiframen 
en stuclijsten met terracotta kuiven. Het pand is afgelopen 
periode geschilderd en de teruggeplaatste luiken geven 
meer aanzien. De gekozen kleuren benadrukken op een 
onopvallende en natuurlijke manier de ornamentele details.

De Winnaar
Na beraad van de jury is het volgende besluit genomen. De 
27ste Snappenburg de Vriesprijs gaat naar de eigenaar van: 
Nieuwstraat 13, de heren Arie Wilschut en Patrick Patiwael

De jury prijst dat tijdens de voorbereiding van de verbouwing 
historisch kleuronderzoek is uitgevoerd. Op basis van 
dit onderzoek is de kleur van de blauwe gevel vervangen 
door een meer passende kleur voor deze woning. Aan de 
voorgevel is de voordeur vernieuwd en is het schuifraam 
voorzien van een roedeverdeling. Bij het kleuronderzoek en 
de reconstructie van de voordeur is gebruik gemaakt van 
archieffoto’s. De ingreep heeft gezorgd voor een gevel die 
meer past bij een voormalige stadsboerderij.Helaas niet van 
openbare weg zichtbaar: aan de achtergevel is een dakkapel 
verwijderd en is de historische kap hersteld. Bij het herstel 
van de kap zijn passende kleine dakkapellen aangebracht.

De prijs bestaat uit een kleine bronzen erepenning, 
ontworpen door Marcel Blok, toegekend aan de winnaar 
van de Snappenburg de Vriesprijs en te bevestigen aan de 
straatgevel.
Naast de bijbehorende oorkonde ontvangen de eigenaars 
een gravure van Jacob van Deventer: 
Stad Doesburg en omstromende rivieren ten tijde van 
koning Philips ll in de 16e eeuw. 

Burgemeester mw. Loes van der Meijs heeft vervolgens de 
Snappenburg de Vriesprijs 2022 uitgereikt.

Doesburg, 10 september 2022   
De jury: Harm Claus, Hans van der Maas en Rob Verhoef

van de pakhuisfunctie. Opmerkelijk is ook het grote aantal 
muurankers op verschillende niveaus in de voorgevel, een 
herinnering aan een oorspronkelijk in het pand aanwezige 
tussenverdieping (een zogenaamde insteek).
In het afgelopen jaar is het stukadoorswerk aan de 
buitengevel hersteld. Daarnaast is de gevel opnieuw 
geschilderd, waarbij de zwarte muurankers weer mooi 
contrasteren tegen de lichte gevel.

Koepoortstraat 42
Dit statige dwarshuis met zijn brede, rijk versierde 
gestuukte voorgevel telt slechts één bouwlaag, waarboven 
een zeer hoge, oude kap oprijst. Het huis staat tussen 
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energieslurpende apparaten (met name oude koelkasten en 
diepvriezers). Besparing op elektriciteit kan ook gerealiseerd 
worden door het aanbrengen van zonnepanelen. Bij 
monumenten, maar ook bij panden die binnen het 
beschermd stadsgezicht liggen, zijn echter wel beperkingen. 
In de historische binnenstad zijn zonnepanelen alleen 
mogelijk als er geen historische waarden verloren gaan. 
Het gaat daarbij zowel om het behoud van het historisch 
materiaal als om karakter en aanzicht. Plaatsing is 
bijvoorbeeld mogelijk op een deel van het dak dat minder 
waardevol of representatief is en waarop de panelen vanuit 
openbaar gebied niet of in beperkte mate te zien zijn. Er 
is onlangs een nieuwe beleidsnotitie vastgesteld voor het 
plaatsen van zonnepanelen in de historische binnenstad  
Deze notitie is te raadplegen via: www.doesburg.
nl/_flysystem/media/beleidsnotitie-zonnepanelen-
binnenstad-doesburg.pdf. Voor plaatsing is altijd een 
omgevingsvergunning noodzakelijk. Het is raadzaam 
om vóór de aanvraag altijd eerst te overleggen met een 
van de medewerkers van de gemeente. Hierdoor zal de 
afhandelingsprocedure vlotter verlopen.
Indien er geen mogelijkheid is om zelf zonnepanelen te 
plaatsen kan men participeren in een van de projecten van 
DoesWatt: lokaal energie opwekken uit duurzame bronnen 
zoals zon, wind en water. Voor meer informatie www.
doeswatt.nl/

Isolatie van de buitenschil
Een belangrijk punt bij het verduurzamen van een 
historisch pand is het isoleren van de buitenwanden, het 
dak, de vloer en het glas binnen de kozijnen. Zijn muren, 
daken, vloeren en kozijnen niet goed geïsoleerd, dan gaat 
veel warmte verloren

Isolatie van wanden
Meestal zal er geen spouwmuur aanwezig zijn bij een 
historisch pand. Indien dit wel het geval is kan men 
spouwmuurisolatie aanbrengen. Het na-isoleren van 
een spouwmuur bij een monument is echter risicovol 
en onomkeerbaar. Daarom moeten de risico’s tot een 
minimum beperkt worden. Voorkomen moet worden dat er 
(vocht)schade ontstaat als gevolg van de werkzaamheden. 
Een advies van een specialist op dit gebied is absoluut 
noodzakelijk! Indien er geen spouwmuur aanwezig is 
kan men aan de binnenzijde isolatie aanbrengen die 
afgedekt wordt achter nieuw aan te brengen plaatmateriaal 
(bijvoorbeeld gipsplaten). De binnenruimte zal daardoor 
iets kleiner worden. Maar, let op! Sommige maatregelen 
kunnen schade aanrichten aan de bouwkundige toestand, 
bijvoorbeeld als de materialen niet kunnen ademen en 
er condensvocht of schimmels ontstaan. Koudebruggen 
kunnen schadelijk zijn. Ook hier geldt: laat u altijd 
adviseren door een specialist! 
In plaats van het plaatsen van isolatiemateriaal tegen 
de wand kan men de wand ook schilderen met een 
warmte-isolerende verf: ClimateCoating, beschikbaar in 
alle Ral-kleuren en visueel niet te onderscheiden van 
een normale muurverf. Het effect van ClimateCoating 
is een behoorlijke besparing (gemiddeld 20%) op de 
energierekening. Bovendien is het comfort verhogend 
omdat het koudestraling voorkomt. Zie voor verdere 
informatie: https://climatecoating.nl/toepassingen/
temperatuurregulerend.

wat de impact is op de monumentale waarde. Hierboven 
is al gesproken over alternatieve vormen van bezuiniging 
zoals gordijnen, luiken, raambekleding en voorzetramen. 
Nadeel van een voorzetraam is dat het raam, indien dit 
mogelijk was, niet meer geopend kan worden. 
Bij het bepalen of vervanging van glas mogelijk is moet 
eerst gekeken worden of er sprake is van oud, getrokken 
glas (glas met wemeling). Het behoud van het oude, 
originele glas is dan noodzakelijk. Dit glas kan echter 
goed worden geïsoleerd met een speciale transparante 
folie waardoor het enkel glas de isolatiewaarde krijgt 
van traditioneel dubbel glas. Het warmteverlies wordt 
verminderd met meer dan 40%. De folie is vrijwel 
onzichtbaar en houdt in de zomer ook nog eens 38% van 
de zonnewarmte tegen. Voor nadere informatie: www.
enkelglasisolatie.nl. Deze vorm van isolatie kunt u 
natuurlijk ook toepassen als u opziet tegen het breek- en 
schilderwerk bij het plaatsen van isolatieglas. 
Als het nieuwe glas in de bestaande sponning kan worden 
geplaatst en hierbij stopverf of stopverfvervanger (zoals 
Monustop) wordt toegepast, kan het zonder vergunning 
worden uitgevoerd. Zodra de sponning dieper moet 
worden gemaakt (uitfrezen) of zelfs raamhout vervangen 
dient te worden, dan is altijd een omgevingsvergunning 
van de gemeente nodig. Ook kozijnen en ramen kunnen 
immers  monumentale waarde hebben. Het probleem dat 
zich vaak voordoet is dat modern glas te dik is voor de 
oude raamkozijnen. Maar een nieuw modern raamkozijn 
of verdikte glaslatten zijn nadelig voor het aanzicht, het 
onderhoud én de historische waarde van het pand. Voor 
een beschermd Rijksmonument geldt de noodzaak voor 
een omgevingsvergunning voor alle gevels en bij een niet 
beschermd pand in het Rijks beschermd stadsgezicht, alleen 
voor de gevels, die naar de openbare ruimte zijn gericht. 
Alleen voor deze gevels naar de openbare ruimte worden 
dan ook leges in rekening gebracht, dus het is wel goed om 
de gesplitste kosten inzichtelijk te maken bij het aanvragen 
van de omgevingsvergunning.
Het is bij het plaatsen van isolatieglas in een monumentaal 
pand belangrijk om te kiezen voor glas van een zo gering 
mogelijke dikte (in verband met het eventuele uitfrezen 
en de stevigheid van de roeden) en een zo groot mogelijke 
isolatiewaarde. Voor de dikte van het glas moet men denken 
aan glas van maximaal 8 millimeter omdat dit glas vaak 
past in de originele sponningen en ook in ouderwetse 
stalen ramen. Op deze manier is er optimaal behoud van de 
bestaande structuur, architectuur en materialen. De beste 
isolatie wordt verkregen als de vulling van het glas bestaat 
uit krypton-gas. Zie voor meer informatie: https://www.
klassiekdubbelglas.nl  Wilt u de hoogste isolatiewaarde 
verkrijgen dan is plaatsing van Fineo-glas aan te raden 
(eveneens 8 mm dik). Dit glas is weliswaar duurder maar 
door de veel hogere isolatiewaarde en daardoor een 
aanzienlijke reductie van het gasverbruik verdient u de 
meerkosten snel weer terug. Dit glas mag alleen geplaatst 
worden door gespecialiseerde bedrijven.  Voor informatie 
zie: https://www.fineoglass.eu/nl/product/ 
Bij de traditionele schuiframen speelt natuurlijk ook een rol 
dat het isolatieglas niet te zwaar mag zijn. Vaak moeten dan 
ook de balansveren worden aangepast, naast tochtwerende 
verbeteringen. Ook hierbij geldt: indien er gefreesd moet 
worden is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Laat u 
hierbij adviseren door de gemeente! 

Ventilatie is zeer belangrijk
Bij alle isolerende maatregelingen moet u steeds goed 
blijven letten op de bouwfysica van het pand. Monumenten 
hebben vaak een speciale vochthuishouding. De oude en 
traditionele materialen en constructies die in het pand 
aanwezig zijn nemen gemakkelijk vocht op, wat ze ook 
weer kwijt moeten kunnen. Naden en kieren voorkomen 
vocht- en condensatieproblemen. De gebouwen ‘ademen’ 
als het ware. Om de panden goed te isoleren zijn vaak grote 
veranderingen nodig. Dit kan ingrijpend effect hebben op 
het ‘ademend vermogen’ van het pand met de risico’s van 
dien. Daarom is het belangrijk om isolatie en ventilatie als 
geheel te benaderen. Verantwoord isoleren is dus ook het 
voorkomen van vochtproblemen. Sommige verduurzamende 
maatregelen kunnen zelfs schade aanrichten aan de 
bouwkundige toestand, met name als de materialen niet 
kunnen ademen en er schimmels of zwammen ontstaan. 
Er mogen geen koudebruggen ontstaan waardoor vocht op 
specifieke plaatsen condenseert, met alle ellende van dien.  
Door alles ‘af te dichten’ gaat ook de natuurlijke ventilatie 
verloren. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar soms 
is de oude situatie met wat kieren her en der niet eens zo 
slecht. Ieder huis en dus ook ieder monument moet het 
leefvocht goed kwijt kunnen. Daarom is het noodzakelijk 
om regelmatig te luchten. Het benutten van historische 
rook- en ventilatiekanalen met natuurlijke trek kan ook 
goed functioneren: sluit deze niet af! Ook kan natuurlijk 
een centrale afzuigingsinstallatie worden aangebracht. 
Isoleren is dus prima, maar ventilatie blijft niet minder 
belangrijk. De drie belangrijkste maatregelen tegen vocht 
in het pand zijn: ventileren, ventileren en ventileren. Het is 
zoeken naar een evenwicht tussen verduurzaming en het in 
stand houden van een historisch pand!   

Laat u adviseren! 
Het zal duidelijk zijn dat het verduurzamen van een 
historisch pand vraagt om  deskundigheid en een 
specialistische aanpak. Het is in de regel geen ‘doe-het-
zelfwerk’. Geen enkele monument is immers hetzelfde.  
Het verduurzamen van een monument betekent 
maatwerk. Bij elk monument is het van belang de balans 
te bewaken tussen verduurzaming en cultuurhistorische 
waarde. Schroom dus nooit om u te laten adviseren door 
deskundigen!  
Leden van de Monumentenvereniging Doesburg kunnen 
zich altijd laten adviseren door een van de deskundigen 
van de vereniging (www.monumentenverenigingdoesburg.
nl). De Monumentenvereniging beschikt (in samenwerking 
met de Gestichten Doesburg) ook over een Infrarood 
warmtebeeldcamera waarmee lekkages van warmte op 
een eenvoudige manier opgespoord kunnen worden, zodat 
doelgerichte maatregelen genomen kunnen worden. 
De gemeente Doesburg heeft samen met de 
Monumentenvereniging een hulplijn voor verduurzamen 
van monumenten. Hier kunt u online of telefonisch uw 
vraag stellen. U wordt dan verder op weg geholpen naar de 
juiste informatie of expertise. Zie hiervoor: www.doesburg.
nl/hulplijn-voor-monumenteneigenaren. Op deze site vindt 
u ook de juiste telefoonnummers. 

Paul le Blanc

Bij het isoleren van het dak moet men goed overdenken 
wat raadzaam is. Het dak kan aan de buitenkant 
geïsoleerd worden met dunne en voor dit doel geschikte 
isolatieplaten. Daarvoor moeten eerst alle pannen worden 
verwijderd. Het gevolg is wel dat de dakpannen ietsjes 
hoger komen te liggen en dat er mogelijk diverse nieuwe 
aansluitingen moeten worden gecreëerd. Er is daarom 
voor het isoleren van de buitenzijde van het dak altijd een 
omgevingsvergunning nodig! Het is natuurlijk ook mogelijk 
om isolatiemateriaal aan te brengen aan de binnenzijde 
van de kap. Als er een historische kapconstructie aanwezig 
is loopt u het risico dat een gedeelte van de kap zal 
‘verdwijnen’ door het isolatiemateriaal. Dit is natuurlijk 
jammer en niet erg fraai. Ook hier geldt dat de keuze van 
het isolatiemateriaal en de wijze van aanbrengen zeer 
belangrijk is, opdat eventuele vochtschade aan het dak 
wordt voorkomen. 

Zoldervloerisolatie
Wanneer de kapruimte niet of nauwelijks gebruikt 
wordt en de zolderverdieping dus niet verwarmd hoeft 
te worden is dakisolatie niet nodig. Men kan immers 
ook op de zoldervloer een isolatie aanbrengen. Wanneer 
de zoldervloer beloopbaar moet blijven moet het 
isolatiemateriaal daar natuurlijk aan worden aangepast. Om 
te voorkomen dat bij de aansluitingen op de bouwmuur of 
kapvoet condensproblemen ontstaan, moet de isolatievloer 
vrij van de draagconstructie blijven. Bij het trapgat moet 
natuurlijk een geïsoleerd luik of een geïsoleerde deur 
worden aangebracht om warmteverlies te belemmeren. 

Vloerisolatie
Indien er een kruipruimte onder het huis aanwezig is 
kan de vloer aan de onderzijde geïsoleerd worden door 
bijvoorbeeld Tonzon-dekens (zie: https://tonzon.nl/
vloerisolatie) of een gelijkwaardig product. Hierdoor 
wordt het warmteverlies tot vrijwel nul gereduceerd. Het 
aanbrengen hiervan is specialistenwerk! Door isolatie 
op de bodem van de kruipruimte te plaatsen, gaat er ook 
minder warmte verloren. Deze methode is wel minder 
effectief. Daartegenover staat dat deze gemakkelijk toe te 
passen is. Indien er een historische kelder onder het huis 
aanwezig is moet een dergelijke isolatie worden afgeraden 
omdat de monumentale waarde van de kelder ernstig zal 
worden aangetast. Het is natuurlijk ook mogelijk om op de 
vloer binnenshuis isolatiemateriaal aan te brengen onder 
de afdekking van de vloer (hout, tegelwerk, tapijt). Deze 
optie kan echter ook condensvocht met zich meebrengen, 
omdat  de houten delen onder de isolatie kouder worden. 
Bij het toepassen van vloerisolatie vanaf de bovenzijde 
van de vloer komt de vloer vaak ook wat omhoog. Dit kan 
van invloed zijn op (binnen)deuren, kozijnen, of andere 
aspecten van de woning. Als deze onderdelen monumentaal 
beschermd zijn, dan mogen hier geen aanpassingen aan 
gedaan worden zonder vergunning van de gemeente. In dat 
geval is het isoleren van de vloer vanaf de bovenzijde vaak 
niet mogelijk. 

Glasisolatie
Een wezenlijk onderdeel van de verduurzaming is de 
isolatie van het glas. Naast de verbetering van het comfort 
kan er bezuinigd worden op de energiekosten. Bij een 
eventuele vervanging van het glas staat de vraag centraal 
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Stichting Doesburgs  
Oudheidkundig Fonds 
(Harenbergfonds)

In 2017 overleed de historicus en archeoloog Ed Haren-
berg. Tijdens zijn leven heeft hij zich zeer ingezet om de 
geschiedenis van Doesburg te onderzoeken en te ontslui-
ten. Om hier blijvend invulling aan te geven is in 2017 de 
Stichting Doesburgs Oudheidkundig Fonds, ook wel het 
Harenbergfonds genoemd, opgericht. De stichting beheert 
het legaat dat ze van Ed Harenberg heeft ontvangen. Het 
doel van de stichting is om financiële bijdragen te leveren 
ter bevordering en ondersteuning van oudheidkundig on-
derzoek in de breedste zin van het woord, voor Doesburg 
en omstreken.
De stichting kan bijdragen aan oudheidkundige onder-
zoeken, conservering en restauratie van objecten, publi-
caties en tentoonstellingen voor zover deze niet voortko-
men uit een verplichting van wet- of overheidswege. Het 
project moet altijd een toegevoegde waarde hebben voor 
de historie van Doesburg en omgeving. Een jaarringenon-
derzoek in een oude kap om te bepalen hoe oud een huis 
is, een historisch kleurenonderzoek, een conservering 
van een opgegraven middeleeuwse schoen, de bijdrage in 
de onderzoekskosten van een student die onderzoek doet 
naar een Doesburgs archeologisch of historisch thema, 
het zijn zo wat voorbeelden van zaken die in aanmerking 
zouden kunnen komen voor een bijdrage van de stichting.  
Voor de nadere voorwaarden verwijzen we graag naar de 
website van de stichting: www.harenbergfonds.nl 
Daar is ook het contactformulier te vinden om tot een 
aanvraag te komen.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
• Michel Groothedde (voorzitter)
• Jeroen Bouwmeester (vicevoorzitter)
• Marinus Lenselink (secretaris)
• Carel Rensing (penningmeester)
• Nina Herweijer (bestuurslid)

Subsidieregeling verbete-
ring binnenstad Doesburg 
(Anneke van Heekfonds)
Het is alweer een aantal jaren geleden dat onze subsidiere-
geling voor verbetering van het aanzien van de Doesburgse 
binnenstad van kracht is geworden. Een legaat van me-
vrouw Anneke van Heek was voor het bestuur aanleiding 
om deze regeling in het leven te roepen. De complete rege-
ling kan door leden opgevraagd worden. 
Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de regeling.

• Subsidie kan verleend worden aan eigenaren van panden 
in de binnenstad van Doesburg.

• Men moet lid zijn van de Monumentenvereniging 15 april 
1945. 

• Het gaat in de regeling om herstel of vernieuwing van ge-
vels, daken, stoepen, stoeppalen, stoephekken, muurtjes 
en dergelijke, mits het uiteindelijke resultaat bijdraagt 
aan de verrijking van het beeld van de stad Doesburg en 
de resultaten vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.

• Bouwhistorisch onderzoek komt in principe in aanmer-
king voor subsidie. Er moet wel een acceptabele reden zijn 
voor een dergelijk onderzoek dat door een specialist uit-
gevoerd moet worden.

• De subsidieregeling is niet bedoeld voor regulier onder-
houd.

• Het pand moet gelegen zijn binnen het gebied dat is aan-
gewezen als beschermd stadsgezicht.

• Met het treffen van de voorzieningen dient het belang van 
het stadsgezicht vanwege het karakter en de schoonheid 
te worden gediend. 

• Het verbeteringsplan moet voldoen aan de door het be-
stuur te stellen welstandseisen. Deze zijn in principe 
vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad.

• De kosten welke gemaakt worden moeten in redelijke 
verhouding staan tot het resultaat.

• Bij de schriftelijke aanvraag moeten de benodigde be-
scheiden worden overgelegd, afhankelijk van de aard van 
het werk. Gevraagd kunnen worden: tekeningen, foto’s, 
een technische omschrijving en een gespecificeerde be-
groting.

• Een subsidieaanvraag moet voorafgaand aan de uitvoering 
ingediend worden bij het bestuur.

• Jaarlijks wordt er een budget vastgesteld waarbij voor 
een aanvraag grenzen zijn gesteld: een drempelbedrag 
van € 200,-; een subsidie van 30% tot een maximum van 
€ 750,-. Er kan een subsidie verstrekt worden over de 
totale kosten, maar ook alleen over het materiaal als de 
eigenaar het werk zelf uitvoert.

• Er wordt geen bijdrage verstrekt als er in het kader van 
een andere regeling al subsidie komt, ook niet als er spra-
ke is van een verzekeringsuitkering. 
De regeling kan jaarlijks herzien of bijgesteld worden. 
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