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gemeente  : Oude IJsselstreek  

postcode + plaats : 7061 DJ  Terborg  

straat + huisnr.  : Bergweg 2 

naam object  :  

 

bescherming  : gemeentelijk monument 

eigenaar/gebruiker(s) :  

kadastrale gegevens : 

 

oorspr. functie  : telefooncentrale 

huidige functie  : bouwtechnisch adviesbureau 

 

bouwjaar  : 1948-1949 

architect  : Rijksgebouwendienst, ‘s-Gravenhage 

bouwstijl/type  : aan de Delftse School verwante trant  

 

beschrijver  : Monumenten Advies Bureau (drs. J.H.J. van Hest) 

datum beschr.  : 10-10-2012 (corr. 23-07-2015) 

datum foto  : 21-08-2012 

bronnen  : bouwdossier (gemeente Wisch) archiefnr. 20.179 

     Cj. van der Peet e.a., De rijksbouwmeesters, Rotterdam 1995  

opmerking  :  
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Typering: 

 

Het uit 1948-1949 daterende object is een zorgvuldig vormgegeven bouwwerk in een aan de Delftse 

School verwante trant. Deze behoudende richting in de Nederlandse bouwkunst kwam al voor de oorlog 

op, waarbij een sturende rol is gespeeld door de Delftse hoogleraar M.J. Granpré-Molière. In de eerste 

decennia na de oorlog nam de Delftse School in de Wederopbouw een toonaangevende positie in. De 

betreffende architecten lieten zich inspireren door de ‘klassieke Nederlandse bouwkunst’, met de nadruk 

op bakstenen gevels en pannengedekte daken. Door de traditionalistische vormentaal zette de Delftse 

School zich af tegen de modern-functionalistische ontwikkelingen, die vooral vanaf pakweg 1960 een 

steeds grotere rol zouden gaan spelen.  

Karakteristiek voor het ruim opgezette gebouw aan de Bergweg 2 is in het bijzonder de op het 

Hollandse Classicisme terug te voeren opzet, die vooral in de voorgevel goed tot zijn recht komt. De 

symmetrische gevelindeling met een middenrisaliet en een door een natuurstenen lijst gearticuleerde 

ingangspartij geeft het gebouw een voornaam en zelfs deftig uiterlijk, zoals het bijvoorbeeld ook bij 17
de

- 

of 18
de

-eeuwse patriciërshuizen kan worden gezien. Karakteristiek is bovendien het vrij forse 

hoofdgestel waarmee de gevels worden beëindigd.              

Het gebouw is ontworpen door de Rijksgebouwendienst, en is door zijn klassiek-voorname uitstraling 

karakteristiek voor de periode dat de bekende architect G. Friedhoff (1892-1970) hier als 

rijksbouwmeester de scepter zwaaide. Hij was rijksbouwmeester in de periode 1946-1957 en ging uit 

van het adagium dat de overheidsarchitectuur ‘waardig, degelijk en representatief’ diende te zijn. Het 

Terborgse telefoongebouw sluit hier volledig bij aan.           

                                                  

Historie en ligging 

 

Het bouwwerk staat aan de westzijde van de Bergweg, een smalle aftakking van de Silvoldseweg, pal 

tegenover de haaks hierop aansluitende Varsseveldseweg. Deze straten liggen in het oostelijke deel 

van Terborg, net buiten het centrum. De Bergweg is een verbinding tussen de Silvoldseweg en ’t Veld 

dat meer naar het zuiden is gelegen. ’t Veld bevindt zich aan de rand van de bebouwde kom en loopt 

langs de Paasberg. Aan de Bergweg staan enkele villa’s in tuinen, afgewisseld door bedoeld bouwwerk. 

Dit pand is eveneens vrijstaand gelegen en met de voorgevel op de openbare weg gericht.                    

 

De telefooncentrale – ook wel knooppuntcentrale genoemd – vormt de wederopbouw van een op het 

einde van de Tweede Wereldoorlog verloren gegane voorganger. In 1935 was op deze kavel al een 

telefoongebouw met magazijn gerealiseerd, eveneens naar een ontwerp van de Rijksgebouwendienst. 

Bij de bevrijding van de Achterhoek in 1945 vonden zware gevechten plaats, hetgeen grote 

oorlogsschade opleverde. In oktober 1948 vroeg de Rijksgebouwendienst de vergunning aan voor het 

slopen van de restanten van het verwoeste telefoongebouw en de te realiseren nieuwbouw. B&W van 

Wisch verleenden de vergunning op 8 november, waarna het gebouw in 1949 kon worden voltooid. 

Het tweelaags gebouw werd opgezet volgens het corridorprincipe, met een in beide bouwlagen haaks 

op de voorgevel gelegen middengang. Op de begane grond werd het voorste gedeelte bestemd voor 

allerlei werk- en nevenruimtes. Achter kwamen hier een machinekamer, een accuruimte en een 

versterkerstation. Op de verdieping kwamen vóór een hoofdverdeelstation en een kamer voor de 

instrumentmaker. Het grootste gedeelte bestond hier uit een automatenzaal.  

Nadat het gebouw zijn functie verloor vestigde er zich het bouwtechnisch bureau Klurakon, dat er nog 

steeds is gevestigd. De grote automatenzaal is toen ingericht als een tekenkamer (1991). In de loop van 

de tijd onderging het gebouw enkele (detail)wijzigingen, waardoor een aantal ramen is vernieuwd.           
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Gebouw 

 

Plattegrond en opbouw 

Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen en een zolderverdieping die is 

gevat onder een schilddak met de nok haaks op de voorgevel. Het dak heeft vrij breed overstekende 

houten goten in de vorm van kroonlijsten die de bekroning vormen van het hoofdgestel dat de gevels 

beëindigd. Vooraan op de nok bevindt zich een gemetselde schoorsteen. De dakdekking bestaat uit 

blauwgesmoorde Oudhollandse pannen. Het metselwerk van de gevels is uitgevoerd in roodbruine 

handvormsteen in staand verband, met platvolle voegen. Het trasraam bestaat uit donkerder gebakken 

steen. Langs de bovenzijde van de gevels een gepleisterd hoofdgestel, reikende tot aan voornoemde 

kroonlijst. De vensters worden beëindigd door gemetselde strekken. De vensters werden voorzien van 

stalen ramen.            

 
Voorgevel 

Aan de voorzijde (o.) heeft het bouwwerk een streng-symmetrische gevelindeling die wordt 

geaccentueerd door een middenrisaliet. In het risaliet bevindt zich de via een zandstenen bordes 

bereikbare hoofdingang die is opgenomen in een overgeverfde stenen omlijsting met een kroonlijst. De 

omlijsting heeft schuin terugwijkende velden. In de ingang bevindt zich een oorspronkelijke houten deur 

die uit verticaalstroken bestaat. Het smalle deurraam is verlevendigd met een smeedijzeren sierrooster. 

Boven het kalf een bovenlicht met kruiselingse roeden. Sierlantaarns accentueren bij de overgang naar 

de bovenverdieping de gevelhoeken. Op de verdieping bevat het risaliet een hoog venster met een 

dubbel 3-ruits draairaam en een als een klapraam uitgevoerd 4-ruits bovenlicht. Zowel beneden als 

boven wordt het risaliet geflankeerd door een venster. Op de begane grond gaat het om twee kleine 

vensters met een deels gewijzigde invulling en langs de bovenzijde een rollaag. Op de verdieping 

betreft het twee hoge vensters met een dubbel 2-ruits draairaam en een als een klapraam uitgevoerd 4-

ruits bovenlicht.            

               

Zijgevels 

Aan de zijkanten (lengtegevels) wordt het pand gekenmerkt door vensterreeksen. In de rechter zijgevel 

bevindt zich uiterst links een hoog trappenhuisvenster dat is opgenomen in een licht uitkragende 

bakstenen lijst. Het venster bevat een 14-ruits raam. Linksonder is hier een kleine ingang van het 

voormalige kolenhok. Het overige deel van de gevel bevat op de begane grond een reeks kleine 

vensters met 4-ruits ramen die deels als een klapraam zijn uitgevoerd. Enkele ramen zijn vernieuwd. Op 

de verdieping bevinden zich vijf hoge vensters die net als het trappenhuisvenster in een bakstenen 

omlijsting zijn opgenomen. Deze vensters bevatten elk twee 4-ruits draairamen en twee dito 

bovenlichten. De vensters zijn opgezet met een kruiskozijn.  

Aan de linkerzijde is een vergelijkbare gevelindeling, ditmaal zonder een trappenhuisvenster en met op 

de verdieping zes in plaats van vijf hoge vensters.      

        

Overige 

Op de hoek van de rechter zijgevel met de voorzijde van het terrein staan twee gemetselde poeren met 

kunststenen dekblokken. Ertussen een niet origineel ijzeren draaihek. 
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Reden van plaatsing 

 

Architectuurhistorische criteria 

- De voormalige telefooncentrale heeft architectuurhistorische waarde als een karakteristiek 

voorbeeld van nuts-architectuur uit de periode kort na de Tweede Wereldoorlog. Karakteristiek 

is de vormgeving in de trant van de behoudende Delftse School, waarbij de architect zich vooral 

heeft laten inspireren door de klassieke vormentaal van het Hollandse Classicisme. Dit blijkt 

onder meer uit de toepassing van een hoofdgestel en de symmetrische voorgevel met een 

middenrisaliet.    

- Als een voormalige telefooncentrale met kantoor- en bedrijfsruimtes is het object van 

typologisch belang.   

- Het ontwerp neemt een waardevolle plek in binnen het oeuvre van de Rijksgebouwendienst en 

is karakteristiek voor de periode dat de vooraanstaande architect G. Friedhoff rijksbouwmeester 

was. Diens op een ‘waardige, degelijke en representatieve’ uitstraling van de 

overheidsarchitectuur gerichte uitgangspunten, worden weerspiegeld in het ontwerp van het 

Terborgse telefoongebouw. 

- Het bouwwerk vertegenwoordigt hoogwaardige esthetische kwaliteiten en wordt gekenmerkt 

door een zorgvuldig samengesteld ontwerp, met evenwichtige gevelindelingen, afwisselend 

materiaalgebruik en enkele markante details.      

- Alhoewel het gebouw enige (detail)wijzigingen onderging zijn deze van ondergeschikte 

betekenis, en is het bouwwerk zowel in de hoofdvorm als de detaillering overwegend gaaf 

behouden gebleven. Daardoor geeft het object een goed herkenbaar beeld van de 

oorspronkelijke opzet.             

 

Stedenbouwkundige criteria 

- De Bergweg is een kleine verbindingsweg tussen de Silvoldseweg en ‘t Veld. Vanaf de 

Silvoldseweg, die een belangrijke doorgangsweg vormt in Terborg, neemt het object geen direct 

in het oog vallende positie in. Aan de Bergweg maakt het object deel uit van de in hoofdzaak uit 

verspreide woningen bestaande bebouwing, waarbinnen het pand een opvallende positie 

inneemt. Daardoor is er aan de Bergweg zelf sprake van belangrijke beeldbepalende waarde.    

- Door zijn markante hoofdvorm en detaillering voegt het ontwerp zich op een harmonieuze wijze 

naar de deels lommerrijke omgeving.   

 

Algemeen historische criteria 

- Als een tengevolge van de verwoestingen op het einde van de Tweede Wereldoorlog 

herbouwde telefooncentrale verwijst het object op een bijzondere wijze naar de oorlogshistorie 

van Terborg en de wederopbouw.  

- De vroegere telefooncentrale vertegenwoordigt bovendien cultuurhistorische waarde als een 

verwijzing naar de historische ontwikkelingen op het gebied van de moderne communicatie in 

Terborg.      

- Het object weerspiegelt de contemporaine ideeën over de opzet en vormgeving van een voor 

communicatieve doeleinden bestemd nutsgebouw.  

   

    

 

 



REDENGEVENDE BESCHRIJVING                                                           TERBORG   BERGWEG 2   
 

Monumenten Advies Bureau  blad 5 

  

afb. 1  Ligging aan de op de Silvoldseweg aansluitende Bergweg.  
 

 
afb.  2  Voorgevel.    
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afb. 3 & 4  Detailopnames van de voorgevel.  
 

 
afb. 5  Rechter zijgevel.  
 



REDENGEVENDE BESCHRIJVING                                                           TERBORG   BERGWEG 2   
 

Monumenten Advies Bureau  blad 7 

    
afb. 6 & 7  Linker en rechter zijgevel.  
 

 
afb. 8  Tekening van het vooroorlogse telefoongebouw (bouwdossier gemeente Wisch).  
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afb. 9 & 10 Bouwtekening t.b.v. de herbouw (bouwdossier gemeente Wisch).  
 

 
 


