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bouwjaar : ca. 1912  
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Voorgevel van de dubbelwoning aan de Doetinchemseweg 16 (rechts) en 18 
(links) in Terborg.  
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Opmerking:  
 
Het interieur van Doetinchemseweg 16 is ten behoeve van deze beschrijving 
bezichtigd. Wegens het ontbreken van toestemming van de eigenaar is het 
interieur van Doetinchemseweg 18 niet bezichtigd. De beschrijving uit 2002 geeft 
informatie over het interieur van Doetinchemseweg 18.  
 
Typering:  
 
DUBBELE VILLA uit ca. 1912 gebouwd in de stijl van de overgangsarchitectuur.  
 
Historie en ligging:  
 
Deze kleine dubbele villa heeft een prominente ligging aan de Doetinchemseweg 
in het centrum van Terborg. De villa is gebouwd omstreeks 1912 onder invloed 
van de voor het eerste decennium van de twintigste eeuw kenmerkende 
overgangsarchitectuur. Deze stijlbenaming is van toepassing op veel 
bouwwerken van rond de eeuwwisseling die een overgang vormen van de 
neostijlen en het historisme naar een meer moderne architectuur (die niet of nog 
weinig aan historische stijlelementen gebonden is). Over het algemeen is er 
sprake van het door elkaar gebruiken van elementen uit de neorenaissance, de 
chaletstijl en de art nouveau, naast Berlagiaanse en rationalistische kenmerken. 
Het pand aan de Doetinchemseweg vertoont overeenkomsten met het pand aan 
de Dames Jolinkweg 17 te Varsseveld (gemeente Oude IJsselstreek). Deze 
eveneens kleine villa is gebouwd in 1914 door de aannemer/timmerman 
Kreeftenberg. Dit pand is ook in de voor die tijd karakteristieke 
overgangsarchitectuur opgetrokken en heeft een min of meer vergelijkbare 
opzet. Mogelijk is de dubbele villa aan de Doetinchemseweg 16-18 ook door 
Kreeftenberg ontworpen en gebouwd.  
 
Plattegrond en opbouw:  
 
Het pand is gebouwd op een nagenoeg rechthoekige plattegrond en heeft één 
bouwlaag onder een afgewolfd schilddak met de nok evenwijdig aan de weg. Het 
dak is gedekt met gesmoorde betonpannen die de oorspronkelijke Mulden- of 
Tuile du Nordpannen vervangen. De kap is voorzien van meerdere bakstenen 
schoorstenen. Aan de zijde van de voorgevel bevinden zich twee aangekapte 
zadeldaken. In het voorschild bevindt zich een dakkapel met gekoppelde ramen 
onder een aangekapt lessenaarsdak. In het achterschild is links later een 
dakkapel toegevoegd die voorzien is van een plat dak De gevels zijn opgetrokken 
in baksteen gemetseld in kruisverband. Het pand is voorzien van een omlopende 
gepleisterde plint. De gevels worden verlevendigd door speklagen uitgevoerd in 
gele verblendsteen, figuren in het metselwerk en door de boogvelden gevuld met 
metselmozaïek boven de vensters. De venster- en deuropeningen worden 
overwegend afgesloten door blinde segmentboogjes die voorzien zijn van 
metselmozaïek.  
 
Voorgevel:  
 
De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en vijf traveeën breed. Zowel de linker- 
als  de  rechtertravee  wordt afgesloten  door een puntgevel.  Beide zijn op  de  
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begane grond voorzien van twee gekoppelde vensters met enkelruits schuiframen 
en zesruits bovenlichten. Iedere puntgevel is voorzien van een kleiner venster 
met een T-schuifraam en een tienruits bovenlicht. Respectievelijk de tweede en 
de vierde travee zijn voorzien van ingangsportieken met betegelde vloeren. De 
entrees zijn voorzien van paneeldeuren met drie ruitjes. De bovenlichten zijn 
achtruits uitgevoerd. In de middelste travee bevindt zich een venster met een T-
schuifraam en een tienruits bovenlicht. De voordeur van nummer 18 is 
vervangen.  
 
Linker zijgevel: 
 
Deze van siermetselwerk in gele verblendsteen voorziene gevel heeft een 
indeling in twee traveeën. Op de begane grond bevinden zich twee vensters met 
gewijzigde ramen en tienruits bovenlichten. De verdieping bezit twee kleinere 
vensters voorzien van gewijzigde ramen en achtruits bovenlichten. 
 
Achtergevel:  
 
De achtergevel is voorzien van een latere aanbouw en de gevel is grotendeels 
gewijzigd.  
 
Rechter zijgevel: 
 
Deze van siermetselwerk in gele verblendsteen voorziene gevel heeft een 
indeling in twee traveeën  Op de begane grond bevinden zich twee vensters met 
T-schuiframen en tienruits bovenlichten. De verdieping bezit twee kleinere 
vensters voorzien van T-schuiframen en achtruits bovenlichten.  
 
Interieur: 
 
In het interieur van beide huizen zijn diverse oorspronkelijke onderdelen bewaard 
gebleven. Dit betreft onder meer een gang belegd met zwarte en okerkleurige 
tegels, een trappenhuis voorzien van een trap met een gesneden trappaal en 
gietijzeren balusters, paneeldeuren, twee  zwartmarmeren schoorsteenmantels, 
een raam met mousselineglas en een geornamenteerd stucplafond met een 
Jugendstil middenstuk (Doetinchemseweg 16).  
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Reden van plaatsing 
 
DUBBELE VILLA uit ca. 1912 gebouwd in de stijl van de overgangsarchitectuur.  
 
Architectuurhistorische criteria: 
 
- De in overgangsarchitectuur gebouwde dubbelwoning villa is een voor de stad 
Terborg goed en relatief gaaf bewaard voorbeeld van een dergelijk bouwtype en 
bouwstijl uit circa 1912. Ondanks diverse wijzigingen is deze dubbelwoning een 
belangrijk voorbeeld van dit bouwtype uit de vroege twintigste eeuw eeuw in 
Terborg.  

- Het pand is van belang voor de gemeente Oude IJsselstreek in het algemeen en 
voor de stad Terborg in het bijzonder vanwege de esthetische kwaliteiten die 
onder meer naar voren komen in de schilderachtige gevelopbouw- en indeling, 
de kap met invloeden van de chalestijl en het bijzondere materiaalgebruik in de 
vorm van gele verblendsteen. In het interieur zijn tevens diverse 
oorspronkelijke onderdelen bewaard gebleven, waaronder twee zwartmarmeren 
schoorsteenmantels, diverse tegelvloeren, een trappartij, houten plafondbalken 
en diverse stucplafonds.  
 

Stedenbouwkundige criteria: 
 
- De villa heeft met de omringende tuin door de situering aan de lintbebouwde 
Doetinchemseweg een stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een reeks 
vrij gaaf bewaarde voornamelijk vroeg twintigste eeuwse villa’s en 
herenhuizen. Dit ensemble bepaalt in hoge mate het aanzien van de noordelijke 
entree van de stadskern en is karakteristiek voor de uitbreiding van Terborg in 
de jaren tussen 1900 en 1940. Als zodanig is het pand van belang voor het 
aanzien van de stad Terborg en de instandhouding van het waardevolle 
historische bebouwingsbeeld van de Doetinchemseweg.  

 
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 de burgerij in de vroege twintigste eeuw.  
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Afbeeldingen  
 

 
Luchtfoto. De Doetinchemseweg 16-18 met tuin, gelegen in het centrum van 
Terborg is met rood gemarkeerd (bron: Google Earth).  
 

 
Voorgevel.  
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Linker zijgevel (nummer 18).  
 
 
 

 



REDENGEVENDE BESCHRIJVING TERBORG, DOETINCHEMSEWEG 16-18  

 

 

GELDERS GENOOTSCHAP 7 SECTOR CULTUURHISTORIE 

 

 
Achtergevel nummer 16 (de aanbouw links valt buiten de bescherming).  
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Rechter zijgevel (gezien vanaf de straat).  
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Voorgevel: linkerdeel.  
 

     
Voorgevel en ingangspartij Doetinchemseweg 16.  
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Vensters met bovenaan voorzetramen.   
 

 
Geglazuurde bakstenen lekdorpels.  
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Tegels in portiek (16).     
 

 
Aanbouw achtergevel bij 16 met rood omcirkeld (valt buiten de bescherming).  
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Interieur: oorspronkelijke tegelvloeren.  
 

 
Schouw.  



REDENGEVENDE BESCHRIJVING TERBORG, DOETINCHEMSEWEG 16-18  

 

 

GELDERS GENOOTSCHAP 13 SECTOR CULTUURHISTORIE 

 

 
Schouw.  
 

 
Stucplafond.  
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Plafond in keuken.  
      

        
Keuken en keukendeur.  
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Schuifraam.           Oorspronkelijke houten trap.  
 

 
Vloer in kelder.  
 


