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Het College van Burgemeester en Wethouders 
En De leden van de Gemeenteraad 
van de gemeente Doetinchem, 
Postbus 9020, 
7000 HA Doetinchem 
 

 
Doesburg, 28 februari 2014 
 
Betreft: Locatie nieuwbouw ziekenhuis Slingeland 
 
 
Geacht College, 
 
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
Via publicaties in de pers is de Provinciale Commissie Gelderland van Erfgoedvereniging Bond 
Heemschut geattendeerd op de plannen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis Slingeland op 
een terrein aan de zuidkant van Doetinchem, ter hoogte van de afslag Ettenseweg van de 
autoweg A18. 
 
Uit dezelfde publicaties blijkt dat op deze locatie een bijzonder fraai gesitueerde boerderij met de 
naam “’t IJsseltje”, gemeentelijk monument, voorkomt. Uit de redengevende beschrijving, die de 
basis vormt voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst, blijkt dat de landschappelijke 
waarde en de harmonische architectuur van de boerderij daarvoor de doorslag hebben gegeven. 
 
Op grond van de bovengenoemde feiten maakt onze commissie zich ernstige zorgen over deze 
boerderij en het omringende landschap. 
 
Uit bestudering van de huidige en de oude topografische kaart, schaal 1:25 000, van omstreeks 
1910 en de topografische kaart, schaal 1:50 000, van 1839-1855 wordt duidelijk dat de boerderij is 
gesitueerd op de overgang van het zandige, hoger gelegen gebied aan de oostzijde met een 
landgoedachtige karakter naar het relatief open dal van de Oude IJssel. Cultuurhistorisch is een 
dergelijke plaats in dit gebied even belangrijk als de harmonische architectuur van de boerderij. 

 
Heemschut vindt het van groot belang uw College en de leden van de Gemeenteraad te wijzen op 
de bovengenoemde bijzondere omstandigheden ter  
plaatse. Wij vragen ons af of bij het onderzoek naar de betreffende locatie ook de 
cultuurhistorische waarden daarvan in voldoende mate zijn meegewogen. 
Het vestigen van een nieuw ziekenhuis op het genoemde terrein heeft tot gevolg dat de 
bijzondere landschappelijke situering van de boerderij ingrijpend zal veranderen. Dit gaat zeker 
ten kosten van een deel van de monumentale waarde van “’t IJsseltje”. 
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Uit berichtgeving is ons duidelijk geworden dat bij de planvorming rekening gehouden zal worden 
met bestaande bebouwing. In dat kader willen wij u wijzen op de wenselijkheid om rondom de 
boerderij voldoende ruimte, als erf, vrij te houden. Dit is noodzakelijk om de karakteristieke 
verschijningsvorm en de cultuurhistorische waarde van het pand en de directe omgeving daarvan 
in stand te houden. 
Illustratief daarvoor is hetgeen over deze kwaliteiten geschreven is in de Handreiking “Een 
toekomst voor boerderijen” (blz. 11 t/m 14), uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Ook in andere publicaties wordt steeds naar dit aspect verwezen. 
 
De Provinciale Commissie Gelderland van Heemschut hoopt met dit schrijven duidelijk te maken 
welke cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten op het spel staan bij de gekozen locatie 
voor het nieuwe ziekenhuis Slingeland. In dit verband verzoeken wij u ook de 
Monumentencommissie in te schakelen en een uitspraak te laten doen. 
Onze commissie is graag bereid te worden betrokken bij het overleg rond dit project. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
 
ing. J.G.C. Scharten, 
lid Provinciale Commissie Gelderland 
Veerpoortdijk 87 
6981 LA Doesburg 
 
    


