
REDENGEVENDE BESCHRIJVING TERBORG, DOETINCHEMSEWEG 10-12  

  
GELDERS GENOOTSCHAP 1 SECTOR CULTUURHISTORIE 

 
gemeente : OUDE IJSSELSTREEK      

postcode + plaats : 7061 CS Terborg  

straat + huisnr. : Doetinchemseweg 10-12  

naam object : nvt        

bescherming : gemeentelijk monument 

 

oorspr. functie : dubbelwoning 

huidige functie : dubbelwoning 

 

bouwjaar : 1900  

architect : -  

opdrachtgever :   - 

bouwstijl : overgangsarchitectuur met invloeden van de 

  neorenaissancestijl 

  

beschrijver : T.S. van Lint MA 

datum beschrijving : 22-05-2012 (tekstcorrecties 22-07-2015 RO ODA) 

datum foto’s : 23-12-2012 en 21-05-2012 

bronnen : Informatie bewoner 

  Crols, R. J. A., Redengevende Beschrijving 

     Doetinchemseweg 10-12 Terborg, Gelders  

   Genootschap, Arnhem, 2002 

 

 

 

 
Voorgevel van de dubbelwoning aan de Doetinchemseweg 10 (rechts) en 12 

(links) in Terborg.  
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Opmerking:  

 

Het interieur van Doetinchemseweg 12 is ten behoeve van deze beschrijving 

bezichtigd. Wegens het ontbreken van toestemming van de eigenaar is het 

interieur van Doetinchemseweg 10 niet bezichtigd. De beschrijving uit 2002 

geeft informatie over het interieur van de dubbele villa.  

 

Typering:  

 

DUBBELE VILLA uit 1900 gebouwd in de stijl van de overgangsarchitectuur 

met invloeden van de neorenaissancestijl. 

 

Historie en ligging:  

 

Deze statige, door een tuin omgeven, dubbele villa is prominent gelegen op 

de hoek van de Doetinchemseweg en de Looiersweg. De villa is gebouwd in 

1900 onder invloed van de voor het eerste decennium van de twintigste 

kenmerkende overgangsarchitectuur waarbij met name sprake is van 

invloeden van de neorenaissancestijl. De villa is gebouwd als dubbelwoning in 

opdracht van een rechter, die zelf elders woonde, als woning voor zijn moeder 

en als dienstwoning. Het pand heeft aan de voorzijde een symmetrisch 

aangelegde tuin.  

 

Plattegrond en opbouw:  

 

Het pand is gebouwd op een T-vormige plattegrond en heeft een  

hoofdbouwmassa van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak gedekt 

met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. In het voorschild bevindt zich 

een forse dakkapel onder een aangekapt zadeldak. Aan de achterzijde van het 

pand bevindt zich een tweelaags, tegen de hoofdbouwmassa geplaatst 

bouwvolume onder een driezijdig schilddak. De nok van dit bouwdeel is tegen 

de gootlijst van de hoofdbouwmassa geplaatst. De gevels van de 

hoofdbouwmassa zijn opgetrokken in baksteen gemetseld in kruisverband. De 

gevels worden verlevendigd door speklagen die in het voor de bouwtijd 

vernieuwende bouwmateriaal kalkzandsteen zijn uitgevoerd. Het pand is 

voorzien van een omlopende gepleisterde plint. Op de hoeken bevinden zich 

vlakke pilasters of lisenen. De gevels worden afgesloten door een omlopend 

hoofdgestel bestaande uit een geprofileerde architraaflijst, een vlak fries en 

een geprofileerde kroonlijst waarin de goot. De venster- en deuropeningen 

worden overwegend afgesloten door blinde segmentboogjes met gepleisterde 

aanzet- en sluitstenen alsmede gepleisterde boogvelden. Diverse schuiframen 

zijn vervangen door andere schuiframen. De kozijnen zijn wel grotendeels 

oorspronkelijk. De bovenlichten zijn merendeels van gekleurd glas-in-lood 

voorzien. (De rechter woning had al glas-in-lood in de bovenlichten, de 

bovenlichten van de linker woning zijn omstreeks 1999 ook van glas-in-lood 

voorzien, gemaakt door de firma Bekker uit Arnhem. Het ontwerp is naar het 

voorbeeld van de rechter woning gemaakt. De gevels van de aanbouw aan de 

achterzijde zijn opgetrokken in baksteen en voor zover zichtbaar gemetseld in 

halfsteens verband. Een deel van de gevels is gepleisterd.  

De hoofdbouwmassa heeft aan de linkerzijde op de begane grond een serre 

onder een plat dak. Het pand heeft zowel rechts- als links achter een in 
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baksteen gebouwde éénlaags aanbouw onder een plat dak. Aangrenzend 

daaraan bevinden zich nog enkele houten aanbouwen met lessenaarsdakjes 

en een houten aanbouw met een zadeldakje bedekt met pannen. Deze houten 

aanbouwen vallen buiten de bescherming.  

 

Voorgevel:  

 

De statige voorgevel van de dubbele villa is symmetrisch ingedeeld en drie 

traveeën breed. De middentravee wordt aan weerszijden geaccentueerd door 

pilasters als op de hoeken. De begane grond heeft een breed door een 

korfboog afgesloten portiek waarin de twee ingangen van de woningen zijn 

opgenomen. De ingangen zijn voorzien van vernieuwde voordeuren en 

bovenlichten. De verdieping bezit een balkon voorzien van een gietijzeren 

balkonhek. Het balkon is bereikbaar via twee balkondeuren die gedeeltelijk 

van glaspanelen zijn voorzien. Boven iedere deur bevindt zich een bovenlicht. 

De traveeën aan weerszijden van de middentravee zijn op de begane grond 

voorzien van enkelruits schuiframen en op de verdieping van vensters met T-

schuiframen.  

 

Linker zijgevel: 

 

De twee traveeën tellende linker zijgevel heeft links een 

gemoderniseerde,serre onder een plat dak. De serre is in de loop der jaren op 

diverse onderdelen gewijzigd. Dit betreft het vergroten, het aanbrengen van 

gietijzeren balusters als borstwering en het wijzigen van de roedenverdeling. 

Rechts van de serre bevindt zich een venster met een invulling als in de 

voorgevel. De verdieping bezit twee vensters met ramen als in de voorgevel. 

De gevels van de aanbouwen zijn blind uitgevoerd in schoon metselwerk. De 

gevel van de éénlaags aanbouw is vernieuwd en sluit aan op de serre.  

 

Achtergevel:  

 

Deze gevel heeft op de verdieping twee vensters met vierruits ramen. Het 

gepleisterde rechter geveldeel heeft op de begane grond tevens een venster 

en een in een aanbouw gelegen deur.  

 

Rechter zijgevel: 

 

Deze gevel heeft een indeling als de linker zijgevel. De gevel bezit echter 

geen serre of veranda. Wel bevindt zich in de rechter travee een muuropening 

waarin een dubbele tuindeur en een bovenlicht.  

 

Interieur: 

 

Verschillende interieuronderdelen van de linker helft van de villa zijn in de 

loop der tijd aangepast, waaronder diverse plafonds, vloeren en deuren. De 

kap is geïsoleerd. Daarnaast zijn diverse historische interieuronderdelen 

bewaard gebleven, zoals de tegelvloer in de gang, de deuren op de 

verdieping, de houten zoldertrap met ijzeren spijlen en de tegeltjes achter de 

schouw. Beide woonhuizen hebben een kleine kelder met troggewelfjes. 
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Reden van plaatsing 

 

DUBBELE VILLA uit 1900 gebouwd in de stijl van de overgangsarchitectuur 

met invloeden van de neorenaissancestijl. 

 

Architectuurhistorische criteria: 

 

- De in overgangsarchitectuur gebouwde dubbele villa is een voor de stad 

Terborg goed en vrij gaaf bewaard voorbeeld van een dergelijk bouwtype en 

bouwstijl uit de jaren rond 1900. De villa behoort ondanks diverse 

wijzigingen tot de belangrijkste voorbeelden van dit bouwtype uit de late 

negentiende eeuw in Terborg. Het pand valt op door esthetische kwaliteiten 

die zich onder meer doen gelden in de evenwichtige symmetrische 

gevelopbouw- en indeling, de hoekpilasters en het bijzondere 

materiaalgebruik in de vorm van gietijzer en kalkzandsteen. In het interieur 

zijn tevens nog diverse oorspronkelijke onderdelen bewaard gebleven.  

 

Stedenbouwkundige criteria: 

 

-  De villa heeft door de situering op de hoek van de Doetinchemseweg en de 

Looiersweg een hoge stedenbouwkundige waarde. Door de prominente 

hoeksituering vormt de villa een sterk beeldbepalend element aan de 

westelijke entree van Terborg. Als zodanig is het pand van belang voor het 

aanzien van de stad Terborg. 

 

Algemeen historische criteria:  

 

- De villa is van algemeen historisch belang voor de gemeente Oude 

IJsselstreek in het algemeen en voor de stad Terborg in het bijzonder als 

tastbaar stuk geschiedenis van de wooncultuur van gegoede burgers in rond 

1900.  
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Afbeeldingen  
 

 
Luchtfoto. De Doetinchemseweg 10-12 met tuin, gelegen in het centrum van 

Terborg is met rood gemarkeerd (bron: Google Earth).  

 

 
Voorgevel.  
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Voorgevel en rechter zijgevel.  

 

 
Linker zijgevel (de met rood gemarkeerde aanbouw valt buiten de 

bescherming).  
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Achtergevel met diverse aanbouwen. De met rood omcirkelde bouwvolumes vallen 
buiten de bescherming. De overige aanbouwen vallen binnen de bescherming.  

 

 
Aanbouw rechter zijgevel/achtergevel die binnen de bescherming valt. 
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Rechter zijgevel.  
 
  



REDENGEVENDE BESCHRIJVING TERBORG, DOETINCHEMSEWEG 10-12  

  
GELDERS GENOOTSCHAP 9 SECTOR CULTUURHISTORIE 

 
Detail ingangspartij dubbelwoning.  
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Detail rechter zijgevel.  
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Interieur: oorspronkelijke tegelvloer in gang.  
 

 
Verdieping: oorspronkelijke houten zoldertrap met oorspronkelijke ijzeren spijlen.  
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Interieur: schouw.  
 

 
Detail schouw: tegeltjes.  
 

 


