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De Gemeenteraad  
van de gemeente Doesburg 
Postbus 100 
6980 AC Doesburg 
 

Doesburg, 11 mei 2012  

 

Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Turfhaven” 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

De Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland – Flevoland heeft, mede namens erfgoedvereniging Bond 

Heemschut, in haar schrijven van 26 maart 2009 aan het college en de leden van uw raad kenbaar 

gemaakt zeer ingenomen te zijn met het streven om de industriële cultuurhistorische karakteristiek 

van de Turfhaven en omgeving in stand te houden. 

 

Als vervolg op uw activiteiten hiervoor hebt uw thans een voorontwerp-bestemmingsplan voor dit 

gebied ter inzage gelegd. Uit de toelichtende beschrijving bij dit plan blijkt dat met het industriële 

verleden in belangrijke mate rekening is gehouden door niet alleen de havenkraan en de aanwezige 

vultrechters, maar ook het bijbehorende spoor en de keienbestrating, te handhaven en een plaats te 

geven in het totaal-concept. Zowel de stichting als de erfgoedvereniging zijn daar bijzonder verheugd 

over. 

Desondanks hebben onze stichting/vereniging toch enkele opmerkingen bij de toelichting en de 

regels betreffende dit ontwerpbestemmingsplan. 

Op blz 18 van de toelichting, onder 4.4 Beeldkwaliteit, wordt in het voorlopig ontwerp gesproken 

over de mogelijkheid tot het maken van een hoger kunst/bouwwerk als onderdeel van het nieuwe 

havengebouw. Onze stichting/vereniging zijn van mening dat de daarvoor voorgestelde maximale 

bouwhoogte van 15 m hier niet op zijn plaats is. In het gebied komen reeds opvallende aanwezige 

industriële objecten voor in de vorm van de havenkraan en de vultrechters. Deze representeren en 

accentueren het havengebied reeds op een in-het-oog-springende wijze. De hoogte van 15 m. zal 

daaraan afbreuk doen. Ons bezwaar betekent niet dat wij tegen het oprichten van een accent zijn ten 
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aanzien van het havengebouw, maar dit zou van een bescheidener bouwhoogte moeten zijn. Dat 

sluit dan ook beter aan bij het aangrenzende gebied van de vestingwallen.  

Onder 6.3 Bestemmingen (blz 39 e.v.) wordt een beschrijving/toelichting gemist over de havenkraan 

en de vultrechters. Hoewel het hier niet om directe bestemmingen gaat, vertegenwoordigen deze 

objecten, in samenhang met de te handhaven transportrails en de keienbestrating, een 

cultuurhistorisch belangrijk sfeerbeeld. Ter informatie vindt u bijgaand een bijlage getiteld: 

Portaalkraan Havengebied Doesburg. 

Bij het deel van het ontwerpbestemmingsplan dat handelt over de Regels worden in hoofdstuk 2, 

onder artikel 3 (Gemengd) bij 3.1 (blz 11) de beschrijvingen van de havenkraan en de vultrechters 

gemist. Dat geldt ook bij de Bouwregels (3.2.) onder 3.2.2 (Bouwwerken, geen gebouwen zijnde). 

Uiteindelijk worden deze objecten genoemd  bij artikel 6 onder punt 6.2.2. Het verdient aanbeveling 

om bij de artikelen 3 en ook 5, ten aanzien van de industriële objecten, in de tekst een verwijzing op 

te nemen naar artikel 6. 

Onder 3.3 (Nadere eisen) adviseren wij om behalve de stedebouwkundige kwaliteit (punt 3) ook de 

cultuurhistorische kwaliteit als een apart punt te noemen. 

Bij artikel 5 (Recreatie- en passantenhaven) wordt onder 5.2 (blz 15), bij 5.2.1.b een maximale 

bouwhoogte van 15 m. aangegeven. Zoals reeds eerder vermeld, hebben onze stichting/vereniging 

vanuit cultuurhistorische overwegingen bezwaar tegen de voorgestelde hoogte. Ons inziens is het 

opnemen van een maximale hoogte van 10m. in het bestemmingsplan beter op zijn plaats. 

Samenvattend delen onze stichting/vereniging uw Raad mede dat  wij met het voorliggende 

ontwerpbestemmingsplan kunnen instemmen. Slecht enkele onderdelen, met name betreffende de 

industriële objecten en het sfeerbeeld, roepen bij ons vragen en bezwaren op. 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens de Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland – Flevoland 

en Erfgoedvereniging Bond Heemschut 

 

ing J.G.C. Scharten 
technisch adviseur Landschap en RO 
Hanzeplein 37 
6981 LD Doesburg    


