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Inleiding   
 
Op zaterdag 10 september 2022 biedt Open Monumentendag weer de 
mogelijkheid om unieke panden, waar bezoekers normaal niet binnenkomen, 
van binnen te bezichtigen. De twee voorgaande jaren was dit in verband met 
het coronavirus helaas niet mogelijk. Er werden toen wandelingen uitgezet 
waarbij we bezoekers uitnodigden om met ons te kijken naar panden die een 
onderwijsfunctie hebben gehad. In 2021 ‘wandelden’ we langs monumenten 
met een bijzondere achtergevel, een gevelsteen of een bovenlicht. Open 
Monumentendag (OMD) is één van de grootste evenementen van ons land 
waarbij duizenden panden gratis worden opengesteld voor publiek.   
Dit jaar is het Europese thema Duurzaam Erfgoed opdat ook een monument 
mee beweegt in de tijd qua functie en onderhoud, het milieu daarbij weinig 
belastend. Denk o.a. aan duurzame energie, zon, waterkracht duurzaam 
produceren. In Doesburg vertalen we dit thema naar ‘ Duurzaamheid duurt 
het langst’ aangezien Doesburg vele monumenten van 300 jaar en ouder 
heeft. Hoe duurzaam is dat wel niet!  
Ook dit jaar staat er weer een OMD-infostand tegenover het Stadhuis en is er 
info te verkrijgen via de VVV vanaf aug 2022 gevestigd Kloosterstraat 15.  
Net als andere jaren verschijnt ter gelegenheid van OMD een boekje. 
Uiteraard staat dat boekje in het teken van Duurzaamheid. Er wordt 
aandacht geschonken aan de uniciteit van de panden enerzijds en de 
technisch (mogelijke) verbeteringen anderzijds. Dit boekje is te koop (à 2,- 
euro) bij de VVV en de info stand tegenover het stadhuis. Achterin dit boekje 
vind u een lijst met bouwkundige termen en begrippen. 
Om 12:00 u en 14:00 u zijn er lezingen in de Gasthuiskerk. 
Er zijn stadswandelingen onder leiding van stadsgidsen, toren beklimmen 
onder leiding. Het Arsenaal verzorgt rondleidingen om 12:00 u en 14:00 u. 
Ook is er een Monumenten-fotospeurtocht voor kiene speurders die hun 
ogen niet in hun zak hebben door een stad die vele kleine en grote 
herinneringen aan het verleden heeft bewaard.  
Alle info is vanaf begin september beschikbaar op de website van VVV 
Doesburg www.bezoek-doesburg.nl   
 
Graag verwelkomen we u in Doesburg op Open Monumentendag. 
Het Comité Open Monumentendag   
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Bergstraat  53  
 

Staat in een rij panden 45 t/m 53, ieder van 
bescheiden omvang en gelegen in de 
oostelijke gevelwand van de Bergstraat. 
De ‘monumentale’ panden waren bijna alle 
bewoond door rijke families. De Stichting 
Stadsherstel richtte zich in de jaren zeventig 
vooral op restauratie van grote panden. Vanaf 
de jaren tachtig restaureerde de stichting ook 
arbeidershuisjes zoals de Bergstraat 43 t/m 
47. Dit stimuleerde ook de eigenaren van 
panden zoals van 53, hun huis te renoveren. 
De panden zijn waarschijnlijk allemaal 
tegelijkertijd gebouwd na de grote stadsbrand 
van 1614. De daken waren voorheen van riet 

of stro, maar werden daarna met steen en dakpannen gebouwd. Dit 
bouwproject moet tussen 1615 en 1617 tot stand zijn gekomen. De nummers 
45 t/m 53 zullen wat betreft hun oorspronkelijke voorgevels te vergelijken 
zijn geweest met de trapgevel van Bergstraat 43. De gevels van 47, 51 en 53 
zijn uitgevoerd in baksteen, de overige zijn gepleisterd. Nummer 53 heeft een 
middeleeuwse kelder en deels heel oude zijmuren, maar is verder aangepast. 
De percelen reiken alle tot aan de oude stadswal en hebben daar een tuin of 
schuur. In een grijs verleden heeft de eigenaar van 51 uit geldgebrek zijn tuin 
verkocht aan nummer 53. De keuken van 53 ligt nu aan de stadswal. De tuin 
achter nr. 51 is thans in eigendom van nummer 53. 
Oorspronkelijk zal dit huis donker en vochtig geweest zijn. Het huis heeft 
geen kruipruimte en ligt – op het stuk met de kelder na - direct op het zand. 
Geen wonder dat eerdere bewoners deze huizen na de oorlog graag 
verruilden voor comfortabelere woningen. Gelukkig hebben dubbel glas, 
spouwmuurisolatie en thermostaatknoppen het wooncomfort de afgelopen 
jaren aanzienlijk verbeterd. Hopelijk kunnen we daar over niet al te lange tijd 
zonnepanelen aan toevoegen. Hier woonden in 1832  diverse 
ambachtslieden: timmerman, barbier, kleermaker, knopenmaker en 
metselaar.  
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Bergstraat 49 Meulenhuus  

Oude stadsboerderij gebouwd omstreeks 
1600. De boerderij van één bouwlaag met 
een zadeldak-tussen afgewolfde 
topgevels- haaks ten opzichte van de 
straat. Het staat met de voorgevel enkele 
meters van de rooilijn, de linker zijgevel 
staat gedeeltelijk vrij, enkele meters van 
de Oliemolensteeg. Haaks op het pand, 
aan de steeg staat een berging. De 

boerderij heeft een hoog deel, geflankeerd door lagere zijbeuken. De kelder 
bevindt zich linksvoor aan de straatzijde van het gebouw en heeft behoord bij 
het na 1970 afgebroken woonhuis. 
 
De begane grond bestaat uit een deel met zijbeuken in de achterste drie 
balkvlakken en in de voorste twee balkvlakken aan de straatzijde. De 
scheidingswanden zijn ongepleisterd en met gemetselde, handvorm 
bakstenen opgetrokken. De muur aan de entreezijde is geheel opnieuw 
opgemetseld met hergebruik van oude bakstenen, de daar 
tegenoverliggende muur is sinds de bouw ongewijzigd gebleven. De deel 
heeft een moderne betegelde vloer en een drietal eiken ankergebinten in het 
zicht die zijn voorzien van eiken schoren en korbeels. De onderdelen zijn 
gepend en met toognagels gezekerd en aan de straatzijde van de constructie 
voorzien van gesneden telmerken die aan de rechterzijde zijn gebroken.  
 
Een moderne houten steektrap links achterin het pand voert naar de zolder, 
waarvan aan de straatzijde een projectieruimte voor de filmzaal is 
afgescheiden. Het pand is aangekocht door de volksdansgroep de 
Meulenvelders in 1974 en in 1978 kreeg het de naam ’t Meulenhuus. De 
vorige eigenaar had het verhuurd aan een handelaar in aardappelen, appels 
en peren.  
 
(De Dansgroep is gedurende de gehele dag aanwezig in wisselende 
samenstelling. Ze geven deze dag uitleg over de verschillende dansen en 
zullen een dans demonstreren op verzoek) 
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Boekholtstraat 19 het Maurits museum  
 

Rond 1880 werd op de hoek van de 
Boekholtstraat en Heerenstraat een 
Bijzondere Christelijke School gebouwd. Dit 
zijn nu de panden Boekholtstraat 17 en 19. 
Het was een drieklassige school. De drie 
traveeën zijn nog duidelijk herkenbaar in de 
voorgevels. Het linker deel is later 
aangepast en kreeg een woonfunctie. In 
het rechterdeel is het oorlogsmuseum ‘De 
Maurits’ gevestigd. Dit geveltravee met de 
oorspronkelijk twee hoge klaslokaalramen 
is nog het meest origineel. Later is er een 
deur in geplaatst.  
 
Het museum is particulier en thans 

eigendom van Sjors en Rosalie Riewald. De collectie is opgebouwd door Sjors 
zijn vader, Herman Riewald. Sjors’ interesse voor de Tweede Wereldoorlog 
ontstond, toen hij als jongetje op zijn zwerftochten door de uiterwaarden van 
de IJssel oud oorlogstuig vond (zoals bajonetten). Hun vader begon dit te 
verzamelen.  
 
De meeste voorwerpen zijn daarna verkregen door ruil of schenking. Als stille 
getuigen van die oorlogsjaren toont het museum gevechtsvoorwerpen, 
communicatiemiddelen, tijdschriften, propagandamateriaal, 
persoonsbewijzen, illegale blaadjes, enz. Voor de grote collectie 
oorlogsboeken (ca. 800 stuks) is slechts gedeeltelijk plaats.  
In 1971 kreeg hij de beschikking over het pand. Voor die tijd was het 
opslagruimte en stalling van de VIVO-winkel die was gevestigd in een deel 
van wat nu het Mosterdmuseum is. Van 1881 tot 1907 vormde het samen 
met nummer 17 een drieklassige Bijzondere Christelijke school. 
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Boekholtstraat 22-26 Mosterdmuseum 
 

In 1850 telde de kleine Hanzestad Doesburg 
nog zes van deze ouderwetse 
mosterdfabriekjes. Er werd vroeger dan ook 
veel mosterd bij het eten gebruikt. Het was 
echt "MOSTERD BIJ DE MAALTIJD". 
De oude winkel van één van de oudste 
mosterdfabriekjes is nu nog in dit pand 
gevestigd. In het links naast dit pand gelegen 

gebouw, dat u via de mosterdwinkel kunt bereiken, wordt nog op 
ouderwetse manier "boeren mosterd" gemaakt. (hiervoor is een geringe 
entree verschuldigd!) 
Nog veel, vooral oudere, mensen zullen zich kunnen herinneren dat mosterd 
thuis werd gemaakt. Het was een eenvoudige zaak. Er werd wat mosterdzaad 
geweekt in azijn, zure wei of karnemelk. Dat deed men in een houten nap of 
ijzeren pan, die men tussen de knieën hield. Al zittend werd er een zware 
kogel in rondgeslingerd tot het mosterdzaad voldoende was gekneusd en 
…klaar was de mosterd. Het gaat te ver om alle methoden van mosterd 
maken hier op te sommen. Veel fabriekjes zijn ondertussen verdwenen. 
Gelukkig is de Doesburgse Mosterdfabriek nog geheel intact gebleven en 
hopelijk blijft dit oeroude Hollandse ambacht voor het nageslacht bewaard. 
 
Na ontpleistering van de voorgevel werd duidelijk dat, behalve in de zij- en 
achtergevel, ook in de voorgevel nog resten van vensters zaten. 
Waarschijnlijk dateert dit pand nog uit 1615, blijkens de nog aanwezige 
muurankers. De getoogde bovendorpels van twee bakstenen kruisvensters 
bevinden zich nog in het muurwerk alsmede een segmentboog van 
waarschijnlijk een deurpartij. 
In de eerste helft van de 19e eeuw werden evenwel nieuwe raam- en 
deuropeningen ingebroken en kreeg het linker gedeelte zijn bedrijfsfunctie. 
Twee hemelwaterafvoeren markeren de scheiding tussen beide panden. 
Boven de deur van  Nr. 20 bevindt zich nog een muuranker met het woord 
"ANNO". Het anker dat het jaartal aangeeft bevindt zich in het buurpand. Er 
is bij dit pand duidelijk een verband tussen gebouw en historische 
verkaveling. 
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Gasthuisstraat 1 Lalique museum  

 
In de panden nummers 1 
en 8 is thans het Lalique 
Museum gevestigd. Zij 
hebben een wisselende 
collectie en zijn 
toegankelijk met een 
museumjaarkaart. 
 
De gepleisterde gevel van 
nummer 1 dateert uit het 
midden van de 19e eeuw. 
De zijgevel is duidelijk van 
veel vroegere datum. 

Dit grote pand heeft vroeger zeker uit twee panden bestaan. Het linker deel 
had vermoedelijk een eigen ingang aan de voorgevelzijde.  Dit deel is vrijwel 
zeker een woonhuis met bedrijfsruimte geweest, te zien aan de hijsbalk en 
hijsopening op de verdieping. 
Het rechterdeel heeft een mooie driedeling in de gevel. De toegangspartij 
bestaat uit dubbele kussendeuren met bovenlicht en klassieke omlijsting. 
De gevel dankt het levendige en voorname aanzien aan de zware 
geprofileerde kroonlijsten tezamen met de vensterluiken en de glas-in-lood 
ramen. De schilddaken zijn gedekt met oud-Hollandse pannen. 
Bijzonder fraai is de schouw in de woonkamer. 
 
De oudst bekende akte van verkoop is 1605. Waarschijnlijk is het pand ouder.  
In 1647 is er sprake van de koop van het “huijs met een klein hoefken”. In 
1832 laat de koopman Jan van ’t Haaff het pand grondig verbouwen. 
Enige jaren geleden is het pand prachtig gerestaureerd. 
 
De naam “ Gerheysnhof “verwijst naar één van de historische eigenaren. 

 
Nu te zien Stromingen & Gestalten Juwelen en zilver van art nouveau tot art 
deco, niet kosteloos.  
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Gasthuisstraat 8 dependance Lalique museum 
 

Het pand is een belangrijk 
laatmiddeleeuws” langshuis”, dat 
van meet af aan een volledige 
verdieping heeft. Het lagere 
achterhuis dateert uit de 17e eeuw. 
In de 19e eeuw is de voorgevel 
gemoderniseerd tot een harmonieus 
uitgevoerde klassieke gepleisterde 
lijstgevel. De pilasters op de hoeken 
zijn in de onderbouw voorzien van 
gebosseerde blokken en op de 

verdieping van zogenaamde spiegels met een cirkel in het midden. De 
venster- en deurkozijnen hebben geprofileerde houten omlijstingen.  Fraai is 
de subtiele detaillering van de schuiframen met hun slanke roeden en de 
deur met kussenpanelen en een rijk gesneden deurnaald. Het klassieke 
hoofdgestel dat de voorgevel afsluit, heeft consoles die de goot 
ondersteunen. Daarboven is een dakkapel met fronton en klauwstukken 
zichtbaar. Het voorhuis bezit nog een oude kelder met een gemetselde kolom 
in het midden en vier graatgewelven. Tegen deze achtergevel staat het lagere 
achterhuis met een tuitgevel met vlechtingen. De vensters van de 
achtergevel van het achterhuis dateren uit de 19e eeuw. Erboven zijn nog 
restanten van korfbogen van de oorspronkelijke kruisvensters zichtbaar. De 
vensters van de achtergevel van het achterhuis dateren uit de 19e eeuw. Het 
smalle bouwdeel met een dwarse kap rechts naast het pand heeft eerst 
behoord bij het dwarshuis Gasthuisstraat 6.  
Vanuit de fraaie tuin ziet U het pand de “Commanderije”, welke momenteel 
grondig wordt gerestaureerd. Het zal in de toekomst worden toegevoegd aan 
het museum 
  
De middeleeuwse topgevel van het voorhuis is gesloopt in de eerste helft van 
de 19e eeuw. Ook het achterhuis is in de 19e eeuw verbouwd. De eiken 
sporenkap van het voorhuis heeft een langsverband met geschoorde 
makelaars, waarschijnlijk uit de 14e eeuw. 
  
Tentoonstelling zie Gasthuisstraat 1  



10 
 

Gasthuisstraat 3 woonhuis 
 

Dit huis bestaat uit een opmerkelijk 
diep voorhuis van twee bouwlagen 
met daarachter een iets hoger 
achterhuis. Het grondvlak van het 
achterhuis is bijna vierkant. Tussen de 
puntgevels bevindt zich een zadeldak.  
De gepleisterde voorgevel, een 
lijstgevel, is van omstreeks 1850. De 
voordeur heeft fraaie deurroosters en 
een bovenlicht met amandelvormige 

roeden. Het venster op de verdieping was vroeger een laadluik waarboven 
een hijsbalk aanwezig was.  
In het achterste deel van het voorhuis (zijgevel) zien we op de verdieping 
baksteen van een groot formaat (vermoedelijk 17e-eeuws). Het metselwerk 
van het voorste deel van de zijgevel is vermoedelijk uit de 18e eeuw.  
Het achterhuis heeft inwendige balklagen met gotische sleutelstukken met 
geriemde peerkraalprofielen (kort voor of na 1500). In de achtergevel zijn 
een laat middeleeuws kruisvenster en twee kloostervensters bewaard 
gebleven. De veelhoekige, bakstenen traptoren tegen de achtergevel is 
bijzonder.  
 
Het achterhuis dateert waarschijnlijk uit de vroege 16e eeuw. Het voorhuis 
was in de late middeleeuwen nog in vakwerk uitgevoerd. In de zijgevel 
treffen we nog sporen waaraan we kunnen zien, dat het in fasen versteend is.  
Over de vroegste geschiedenis van het pand is weinig bekend. Het 
opmerkelijke achterhuis met de traptoren lijkt in combinatie met het 
langgerekte voorhuis geen gewoon woonhuis te zijn geweest.  
In de zijgevel bevindt zich een groot aantal gevelankers op zowel de 
verdiepingscheiding als onder de kapvoet. Dat wijst op de aanwezigheid van 
zwaar uitgevoerde enkelvoudige balklagen. Deze constructie past goed bij de 
vroegere opslagfunctie van zowel de verdieping als de zolder (zie ook het 
laadluik en de hijsbalk). Nog tot na de Tweede Wereldoorlog was er een 
jeneverstokerij gevestigd (van dit pand is alleen de toren aan de achterzijde 
van buiten te bekijken). 
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Gasthuisstraat 41 Gasthuiskerk  
 

De Gasthuiskerk maakte deel uit van het 
oorspronkelijke hospitaal of Gasthuis dat is 
gesticht tussen 1337 en 1354. De kerk wordt 
het eerst genoemd in 1489. Tijdens de 
Franse bezetting van Doesburg (1672-1674) 
was de Grote Kerk in handen van de Rooms-
Katholieken. De torenklokken waren toen al 
door de Spanjaarden geroofd. De 

Gereformeerden weken uit naar de Gasthuiskerk. Na 1674 bleef de kerk lang 
zonder bestemming. Pas in 1708 vonden Franse krijgsgevangenen er 
onderdak. De kap van de Grote Kerk begaf het in 1717 en tijdelijk konden 
Gereformeerden weer terecht in de Gasthuiskerk.  
Sinds 1735 kregen de Luthersen de kerk in gebruik en in 1778 stelde de 
magistraat de kerk “voor altoos” voor hen beschikbaar. In 1994 bestond de 
Lutherse gemeente in Doesburg 200 jaar; reden om opnieuw een torenklok 
te plaatsen. Vanaf 2000 maakt de Remonstrants Gereformeerde Gemeente 
ook gebruik van de Gasthuiskerk. Voor hen is tegen de achterwand een 
kabinetorgel (pijporgeltje met pijpen uit het midden van de 18e eeuw) 
geplaatst. Dit orgel is afkomstig uit het “Fraterhuis”. 
Binnen zijn muurschilderingen en fresco’s te zien die tevoorschijn kwamen na 
de restauratie van 1967-1971. De 18e-eeuwse kansel komt uit de voormalige 
Kruiskerk te Heerenveen. De Doesburgse antiquair en meubelmaker Romp 
restaureerde de vervallen kansel. Het orgel van de orgelbouwer Naber uit 
Deventer dateert uit 1845. Boven op de orgelkast staat het symbool van de 
Lutheranen: de zwaan die letterlijk en figuurlijk uit de vlammen herrijst. 
In 1929-1931 werd de kerk gerestaureerd en ontdaan van de pleisterlaag. 
Een volgende restauratie vond plaats in 1967-1971, de laatste onlangs in 
2013-2014. Bij deze restauratie is de functie van de kerk gewijzigd in 
Cultureel Centrum De Gasthuiskerk. Aan de zijkant is een glazen foyer 
gerealiseerd voor de bezoekers van dit Centrum. 
 
De kerk is helaas alleen open voor de afsluiting van de Open Monumentendag 

om 17.00 
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Heerenstraat 16 woonhuis 

“Op het Trepken” 

Het pand Heerenstraat 16 is een van de 
oudste stenen huizen in de stad. Het pand 
wordt in 1612 omschreven als “spiker”(van 
spica), oorspronkelijk een korenopslagplaats.   
 
Ondanks de reformatie waren er sinds 1628 
permanent Jezuïeten in Doesburg gevestigd. 
Ze woonden op ‘t Trepken in de 
Heerenstraat, dat als pastorie dienst deed. 
Het kubusvormige bouwwerk bezit zwaar, 
slechts op enkele plaatsen doorbroken 
muurwerk, dat op hoge ouderdom wijst. Dit 
torenvormigen bouwtype met een verhoogd 

geplaatste begane grond is vaak toegepast bij “Spikers”. Anderzijds is een 
bestemming als woonhuis ook niet uit te sluiten op basis van de vorm van het 
gebouw , namelijk een middeleeeuwese woontoren, veel toegepast in de 
periode 1250 tot 1350 . Het huidige woonhuis maakt met zijn hoog gelegen 
kelder, kleine vensters en zware muren nog echt de indruk van zo’n 
middeleeuwse woontoren.  
Het huis is thans gedekt door een nieuw schilddak en bezit een eenvoudige 
19e-eeuwse lijstgevel. Doordat de kelder boven het maaiveld uitsteekt, is het 
huis slechts toegankelijk door een bordestrap die eindigt met een hardstenen 
stoep, waarop een ijzeren hekwerk is geplaatst. Hieraan zal het pand ook zijn 
naam ontleend hebben (Trapken of Trepken). De voordeur is een prachtig 
bewerkte paneeldeur.  
In 1578 werd het huis bewoond door Derick van Kell .Daarna is het meerdere 
malen van eigenaar gewisseld. Jaartallen en bewoners zijn gearchiveerd. 
 
Tijdens de verbouwing in 1999 zijn de openslaande deuren naar de tuin van 
de woonkamer en keuken voorzien van dubbele beglazing, evenals de 
dakramen. In de ramen aan de voorkant van de woonkamer is naderhand  
isolerend Da Vinci glas aangebracht. 
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Kerkstraat 4  Martini kerk 
 

In 1237 kreeg Doesburg stadsrechten. Toen was 
er al een kerk, maar niet op deze plaats. Er 
verrees echter al snel een Romaanse kerk, 
waarvan de contouren in de vloer van de huidige 
Gotische kerk zichtbaar zijn gemaakt. Na 36 jaar 
bouwen kwam in 1530 de kerk van nu gereed. 
Uit de 17de eeuw stammen de kansel, 
avondmaalstafel, pilaarstoel en kronen in het 
schip. 
Op panelen is de geschiedenis van de kerk 
uitgebreid weergegeven. 
 
 

De toren behoort tot de hoogste van Nederland. Deze werd op 15 april 1945 
door de Duitsers, bij hun aftocht richting Veluwe, opgeblazen. De herbouw is 
voltooid in 1972. Ook het historisch orgel was verwoest maar er is een 
Walker orgel van heel goede kwaliteit voor in de plaats gekomen. Op 36 
meter hoogte bevindt zich de carillonzolder en op 50 meter de trans. 
Vandaag speelt de beiaardier het enkele malen; er zijn 48 klokken. Ook zijn er 
torenbeklimmingen. Zie het programma. Hoog in de toren, in de lantaren, 
nestelt ieder jaar een slechtvalk. 
 
De kerk is nog in gebruik voor erediensten, maar om de kerk bruikbaar te 
maken voor uitvoeringen, concerten e.d. zijn er twee serviceblokken 
gerealiseerd. In het noordelijke blok is op de eerste etage een zilvermuseum 
gevestigd, waar een groot aantal fraaie zilveren mosterd potjes te zien zijn. 
 
De consistoriekamer aan de noordoostzijde van de kerk wordt gebruikt als 
stiltekapel, die alle dagen van 9 uur tot zonsondergang bezocht kan worden. 
 
Er is wel geopperd om zonnepanelen op de kerk te plaatsen, maar dat zou 
het karakter van de kerk te zeer aantasten. De kerk wordt verwarmd met 
straallampen. 
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Kloosterstraat 15 Arsenaal 
 

Het Arsenaal is onderdeel van het 
voormalig 14-eeuwse kloostercomplex 
Mariëngrave. Dit imposante bakstenen 
gebouw kwam omstreeks 1458 tot stand 
en werd onderdeel van een voormalig 
kloostercomplex bestaande uit een 
Begijnhuis (huidige ‘kloosterkazerne’) en 
een kapel. Het diende als slaap- en 
eetzaal voor de kloosterzusters. Na de 

Reformatie werd de kloosterorde opgeheven maar de zusters mochten wel 
blijven wonen. In 1733 werden er in het complex een kazerne en een 
arsenaal gevestigd. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een einde aan dit 
militaire gebruik. Na lange tijd van leegstand werd het gebouw in 2007 
gerestaureerd en in 2014 kreeg het de huidige bestemming. Cultuur, horeca, 
kunst en ambacht maken het nu tot een bruisende ontmoetingsplek in 
Doesburg. Met ingang van augustus 2022 wordt de kapel bestemd als VVV-
kantoor en de kelder van de kapel als permanente expositieruimte voor “De 
Canon van Doesburg”. 
 
Het Arsenaal is gerenoveerd onder advies en supervisie van het “Energie 
advies monumenten” van Huis en Erfgoed Collectief. Door de hoge leeftijd 
hebben monumenten hun duurzaamheid reeds bewezen, ondanks dat 
isolatie-technisch het rendement niet zo hoog is als bij nieuwbouw. Daar 
tegenover staat dat door de lange levensduur van de bouwmaterialen de 
milieubelasting wordt verdeeld over een lange periode, en met sympathieke 
retrofits van moderne materialen kan de isolatiewaarde worden verbeterd. 
Na een hittescan zijn er in Het Arsenaal verschillende ingrepen gemaakt om 
het pand energiezuiniger te maken - middels deels dubbel glas, de grote 
vensters zijn voorzien van monumentenglas- waarbij de monumentale 
waarden niet zijn aangetast. De renovatie van Het Arsenaal is destijds door 
de Provincie Gelderland als referentie gebruikt voor hoe een pand uit de 14e 
eeuw energetisch duurzaam kan worden gerenoveerd  
(Het Arsenaal verzorgt zelf rondleidingen;  De eerste start om 12:00 uur, en de 
volgende is om 14:00 uur. De rondleidingen duren ongeveer een uur). 
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Koepoortstraat 2  Stadsbierhuys De Waag  
 

Het is de één van de oudste herbergen 
met een bijzonder interieur.  ‘De 
Waag’, ook wel het ‘Hoge Huus’ 
genoemd, is het oudste bierhuis van 
Nederland (al vanaf 1478). Het neemt 
een prominente plaats in de stad in. In 
de voorgevel in Nederrijnse stijl, met 
grote trappen en pinakels, bevinden 
zich prachtige korfbogen boven de 
ramen. 
In de kelder steunen de ribloze 
kruisgewelven in het midden op twee 
gemetselde vierkante pijlers. Zij 
behoren nog tot het oorspronkelijke 
werk.  
 
Iedere stad diende in vroegere tijden 

een ‘Waag’ te hebben waarop andere wagen geijkt werden. Deze ‘wagen’ 
waren openbare weeghuizen waarin de evenaars en balansen voor het 
officiële afwegen werden opgesteld. De goederen werden van 
gemeentewege gewogen. Boven de weegruimte bevonden zich vaak, ook in 
dit pand, zalen en/of ruimtes voor bestuursleden.  
Uit de archieven blijkt dat er op deze plaats al in 1389 een gebouw stond. In 
1707 werd de oude gevel afgebroken en vervangen door een tuitgevel. Voor- 
en zijgevel kregen een pleisterlaag.   
Tot 1943 was ‘De Waag’ eigendom van de gemeente Doesburg. In de Tweede 
Wereldoorlog deed het enige jaren dienst als distributiekantoor. De ‘Stichting 
tot Instandhouding van goederen en rechten van het huis Bergh’ uit ’s 
Heerenberg kocht het pand aan in 1947. De herbouw in de oorspronkelijke 
Nederrijnse gotiek vond plaats 1947-1949, waarbij de pleisterlaag geheel 
werd verwijderd.
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Koepoortstraat 6, woonhuis  
 

Het pand is een smal “langshuis” met 
een gepleisterde lijstgevel met 19e-
eeuwse details. Onder de kroonlijst 
bevindt zich een zolderluikje. De 
persiennes (vensterluik) bij de 
verdiepingsvensters komen weinig voor 
bij stedelijke 19e-eeuwse architectuur; 
we zien ze meestal bij landhuizen en 
villa’s.  
 
Historisch is ook de loden afdekking van 
de hoekkepers en nok van de kap. 
Voor het huis is een historische stoep 
met hardstenen palen en kettingen 
aanwezig. 
 
Net als veel ogenschijnlijk 19e-eeuwse 

huizen aan deze zijde van de Koepoortstraat heeft dit huis een oudere kern 
uit waarschijnlijk de 17e eeuw. Links en rechts net boven de 
verdiepingvensters zijn opvallende doorvoeren van de goten van de zijgevels 
zichtbaar. Deze laten zien, dat de dakvoet van de kap boven de zijgevels een 
stuk lager ligt dan bij de voorgevel. De kroonlijst strekt zich niet uit over de 
volle gevelbreedte. De steile kap is duidelijk ouder dan de 19e eeuw. 
Vermoedelijk dateert deze uit 1607, de datum die is opgenomen in de 
jaartalankers boven de pui. 
 
Het plaatsen van dubbelglas bleek helaas niet mogelijk. De sponningen 
konden niet diep genoeg uitgevreesd worden en de roeden waren te zwak 
voor het glas. Uiteindelijk bleek reflectiefolie de oplossing. Het reflecteert de 
infra rode warmtestraling die in het huis ontstaat door verwarming. De 
zoldervloer is geïsoleerd met beloopbare isolatieplaten. De keuken heeft een 
koude doorlatende muur welke met een thermo coating is bewerkt, een 
wandverf welke warmte reflecteert. 
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Kosterstraat 35 woonhuis 

Dit pand werd als een rijke 
burgerwoning gebouwd in de 
15e eeuw. 
Het gehele pand, nu nr. 35, 37 
en 39, werd al in de 17e eeuw 
verhuurd en niet meer door de 
eigenaren zelf bewoond. 
 
De oorsprong van het huis 
stamt uit de 15e eeuw. Toen 
zich aan het einde van de 18e 
eeuw een smid in dit pand 

vestigde die strijdkleding zoals helmen, of ijzeren hoeden maakte, kreeg het 
de naam “de IJseren Hoedt". 
In 1861 kocht de stad het aan met de bedoeling het in te richten als militair 
hospitaal (infirmerie) ten dienste van het garnizoen. Er was aan de 
achterzijde een grote tuin voor de herstellende zieken. Het huis nr. 33, aan 
de linkerzijde naast dit pand gelegen, diende onder meer als apotheek en 
lijkenkamer. Na de oorlog, toen het complex zijn functie had verloren, keerde 
het complex, dat in vruchtgebruik ondertussen aan het Rijk was 
overgedragen, weer terug in de schoot van de Gemeente. 
Het pand is een breed patriciërshuis met zadeldak. Op diverse plaatsen zijn 
oude muurankers nog aanwezig. De gepleisterde gevel aan de Kosterstraat 
heeft geprofileerde vensteropeningen, een deurpartij met bovenlichten en 
pilasters en een deur met houtsnijwerk en Empireramen. 
 
In 1975 werd het pand verbouwd tot drie woningen. 
De huidige eigenaren hebben nummer 35 verduurzaamd middels H++ 
beglazing en binnenluiken. 
Aan de achterzijde is onlangs een fraaie serre aangebouwd. De huizen 
hebben een achteruitgang welke naar de parkeerplaats aan de Bresstraat 
leidt. 
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Kosterstraat 36, woonhuis   
 

Je zou het nu niet meer zeggen, maar rond 
1960 was Kosterstraat 36 ernstig in verval. 
Van de zestiende-eeuwse trapgevel was 
geen enkele trap meer aanwezig en het 
zeventiende-eeuwse werkhuisje stond 
vrijwel op instorten. Gelukkig werd dit 
historische woonhuis als een zgn. 
‘sleutelpand’ gezien in verband met de 
ligging bij de Sint Maartenskerk. Daarom 

werd het in de jaren zestig ingrijpend gerestaureerd en gereconstrueerd 
onder leiding van restauratiearchitect C.A. Baart de la Faille. Bij de restauratie 
werden de negentiende-eeuwse gevelindelingen gehandhaafd, maar werd 
voor de vensters teruggegrepen op een achttiende-eeuwse roedenverdeling.  
Het feitelijke hoofdhuis is opgezet als laatgotisch dwarshuis met hoog 
zadeldak, aan de westzijde aansluitend op een puntgevel en aan de oostzijde 
op een trapgevel met ezelsrugdekkingen. Het later aangebouwde werkhuisje 
stond lang bekend als ‘de smidse van Vossers’, omdat er een smederij in 
gevestigd was. Nog later stond het bekend als de fysiotherapiepraktijk van 
E.J.M. Smit.  
Eind 2020 kreeg Kosterstraat 36 nieuwe eigenaren en werd het huis 
gemoderniseerd en verduurzaamd onder leiding van DuMo-adviseur 
Dijkoraad. Aan de oorspronkelijke indeling werd bijna niets veranderd. De 
zolder kreeg een isolerende schil (vloer, plafond en wanden) met lichtstraat, 
zodat het monumentale balkenplafond mooi zichtbaar is. Er werden voor 
diverse buitenmuren isolerende voorzetwanden geplaatst op basis van het 
ecologische isovlas. De ruimte tussen de vloer van de eerste verdieping en 
het plafond van de begane grond werd ingeblazen met cellulose-isolatie.  Alle 
ramen werden voorzien van op maat gemaakte en in kleur gespoten 
aluminium voorzetramen (vast, schuivend en scharnierend), die zowel 
warmte als geluid isoleren. De oude platenradiatoren werden vervangen 
door per kamer instelbare 0.Jaga lage temperatuur convectoren, waardoor 
het cv-water verlaagd wordt tot een lagere temperatuur (ca. 50 graden). 
Door de ingebouwde ventilatoren en de geringe waterinhoud zijn de kamers 
bovendien snel te verwarmen. 
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Meipoortstraat 39d Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum 
 

In de loop van 2021/2022 is het 
Openbaar Vervoer & Speelgoed 
Museum van Doetinchem naar 
het Gildehofje in Doesburg 
verhuisd. Tot in de jaren zestig 
van de vorige eeuw was hier een 
wat desolaat binnenterrein. 
Rechts achterin was een grote 
garage voor vrachtauto’s. In de 
Meipoortstraat waren twee 
garagebedrijven, één van Van der 

Kolk, op nr. 23 (in baksteen staat daar nog GARAGE) en een op de hoek van 
wat nu de Gildehof heet, van Donderwinkel. Beide hadden een benzinepomp 
aan de straatzijde. Donderwinkel bouwde in die tijd een rijtje garageboxen 
aan de linkerzijde op het terrein achter zijn bedrijf. Maar er kwamen milieu 
eisen, de gemorste benzine en smeerolie liepen door de goot het riool in…  
Beide garagebedrijven sloten. In de grote garage, rechts achter, kwam een 
horeca bedrijf, speciaal voor de bussen met dagjesmensen. Nu is er een 
prettig café. En de garages links kregen een metamorfose: een klein dakje 
met nostalgische dakpannen er op en een voorfront met ramen met 
roedeverdeling. Kleine winkeltjes met snuisterrijen. Links achterin de 
azijnmakerij en daarnaast de achteringang van de Mosterdfabriek. 
In de laatste twee winkeltjes en de voormalige azijnmakerij is nu het 
genoemde museum gevestigd. Aanvankelijk was het een museum speciaal 
voor openbaar vervoer, en met name de GTW, de Gelderse Tramwegen. 
Maar later is daar oud speelgoed aan toegevoegd, waaronder spelletjes en 
poppenhuizen. 
Bij de verbouwing is aandacht besteed aan het verminderen van het gebruik 
van energie. Maar vooral is het  uiteraard gericht op verduurzaming van ons 
erfgoed. Met name het speelgoed wordt gepresenteerd in vitrines die in 
nostalgische Dickensachtige omgeving zijn geplaatst. 
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Meipoortstraat 59 Huis Optenoord   
 

Dit huis op de hoek van 
Meipoortstraat en Bergstraat, 
achter grenzende aan de 
Oliemolensteeg, heeft een oude 
en zeer diverse geschiedenis. Het 
bestaat uit drie delen, de 
voorzijde, een middenstuk (oude 
stal) en achterzijde, waarin zich in 
1470 een oliemolen, in beweging 
gebracht door een paard 
(rosmolen) bevond. In 1519 kocht 
Gerrit opten Oirde de percelen en 
vermoedelijk bouwde hij het 
voorhuis. In de Tachtigjarige 
Oorlog waren er in de achterzijde 
‘soldatenhuyskens’. De stad had 
wel een garnizoen met 
huursoldaten maar nog geen 
kazerne. Het achterhuis heeft 

muurankers met het jaartal 1611. Ook het midden gedeelte is uit die tijd. 
Na de bevrijding in 1945 kocht Huis Bergh het hele pand. Architect de Wolf 
deed toen een opmeting, maar Hendrick de Keyzer kocht het pand in 1958. 
De Wolf restaureerde het pand in de jaren 1960-1963. De fraaie trapgevel 
aan de kant van de Meipoortstraat is ‘gereconstrueerd’ naar voorbeeld van 
de achtergevel. De kap was ongeschonden. In het pand heeft hier het 
Fotografica Museum gezeten. Daarna stond het lang leeg maar sinds kort is 
er de galerie ART DECO DOESBURG gevestigd. 
 
Galerie Art Deco Doesburg geopend met kunst en schilderijen. 
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Meipoortwal 1 Begraafplaats met poortgebouw  
 

In 1829 werd het 
begraven in de kerk 
(voor de rijken) en 
rond de kerk (voor de 
minder gegoeden) 
verboden. Plaatsen 
met meer dan 1000 
inwoners moesten 
buiten de bebouwde 
kom een 
begraafplaats 
aanleggen. Zo 
ontstond op een 
afgegraven bastion 

van de al niet meer in gebruik zijnde vestingwerken de algemene 
begraafplaats. Het poortgebouw heeft een neoklassiek uiterlijk: vier halve 
zuilen eindigend in Dorische kapitelen, daarboven een architraaf waarop een 
fries met trigliefen (drie verticale strepen). Onder het dak een horizontale 
kroonlijst. Aanvankelijk werden de doden hier opgebaard, later was er een 
koeling. Het is nu opslagplaats voor de plantsoenendienst. De begraafplaats 
is in Noord-Westelijke richting steeds uitgebreid en is nog in gebruik. 
Het gebouw en de cirkel graven erachter zijn Rijksmonument. Ook de 
imposante rode beuk was een Rijksmonument. Hij stond aan de Oost kant 
van de cirkel maar doorstond de tand des tijds niet. De stam echter werd een 
kunstwerk: drie rouwende mensen houden elkaar vast in hun verdriet. Ook 
hier: een mooi staaltje van verduurzaming! 
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Nieuwstraat 5-7 Kapelmuur 
 

Op deze plaats stond 
de kapel van een nabij 
klooster: het ‘Kleine 
Convent’ of ‘Sint 
Catharine op den 
Berg’. Het 
nonnenklooster 
ontstond in 1430 en 
behield zijn functie tot 
1572. De stad was 
toen nog Spaans, maar 
Staatse troepen 
veroverden de stad. 

Die werden snel weer verslagen door de Spanjaarden, maar in 1586 namen 
de Staatse troepen de stad opnieuw in. De stad was daarna voorgoed in 
Staatse handen en het protestantisme werd staatsgodsdienst. 
Die troepen onder Leicester – van je ‘vrienden’ moet je het niet hebben – 
plunderden en vernielden. Ze richtten hun agressie ook op dit klooster: de 
nonnen werden verdreven (het kon nog erger) en hun klooster verwoest. De 
kapel werd gespaard maar stond daarna leeg. In 1668 was de kapel in verval, 
veel materiaal was al elders hergebruikt en wat restte werd afgebroken. De 
noordmuur echter was perceelsgrens geworden en bleef behouden. Kijkend 
vanaf de garage staat u in de kapel. De muur eindigt rechts van u, maar buigt 
daar al wat naar u toe: daar was het koor. 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw dreigde de muur volledig in verval te 
raken. De Stichting Stadsherstel had tot dan huizen in slechte staat 
aangekocht, met veel subsidie gerestaureerd en met flinke winst verkocht. In 
1993 besloot zij ‘om niet’ deze muur zodanig te restaureren dat verder verval 
werd uitgesloten. Zo werd deze ruïne ‘verduurzaamd’.  
De garage laat op Open Monumentendag de muur vrij voor bezichtiging en 
als u het poortje doorgaat ziet u de andere zijde van deze muur: van daar 
liepen, 500 jaar geleden, de nonnen vanuit hun klooster de kapel in om de 
mis te bezoeken, hun kapel.  
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Ooipoortstraat 52 Ooipoortkerk 

De Gereformeerde kerk is opgezet als een 
eenvoudige zaalruimte zonder toren en sober van 
uitvoering. Zij dateert van 1896 naar ontwerp van 
de Doesburgse architect H.C. Bloemendaal  en 
gebouwd voor fl. 4.025,-. In 1954 wordt de 
kerkzaal uitgebreid met een nieuwe zaal. Bij deze 
verbouwing verdwijnt het historische houten 
gewelf achter een zachtboardplafond. Rond 1971 
koopt de Christelijke Geref. Kerk het gebouw. Wat 
later, in 2013, gaat deze kerk een samenwerking 
aan met de Geref. Kerk Vrijgemaakt. Het 
kerkgebouw krijgt nu de naam 'Ooipoortkerk". In 
2015 volgt een ingrijpende restauratie en 

herinrichting naar een plan van Gerrit Bouwhuis. 
 
De voorgevel is opgezet in een sobere neo-Renaissance-stijl. In het 
verhoogde middendeel bevinden zich 3 slanke, gedecoreerde 
rondboogvensters met blank glas gevat in gietijzeren ramen. De 2 lagere 
geveldelen hebben elk een slank rondboogvenster, deze geveldelen sluiten af 
met een gietijzeren bakgoot. De zijgevels bezitten vensters met gekleurd 
glas-in-lood. 
Het hoog oprijzend schilddak is afgedekt met platte Friese dakpannen. 
De kerkzaal is één grote ruimte en telt 4 traveeën. De kapconstructie met het 
houten spiegelgewelf is weer zichtbaar gemaakt en geheel  hersteld. Het 
verhoogde achtergedeelte van de kerkzaal is in gebruik genomen als 
liturgisch centrum. De achterzijde heeft een voorzetwand met daarin 
opgenomen een houten kruis.  De nieuw ontworpen meubels voor in de kerk 
zijn gemaakt van de voormalige houten kerkbanken. Op de voorzijde van de 
preekstoel bevindt zich een verwisselbaar glaspaneel (antependium), in de 
kleuren wit, rood, paars en groen, elk met een  symbolische betekenis. Op de 
galerij staat een eiken pijporgel van de fa. Verschueren (ca. 1960). 
In het kader van verduurzaming is bijna alle verlichting in LED uitgevoerd, 
inclusief de moderne lichtkroon. De glas-in-loodramen zijn voorzien van 
voorzetglas, de gietijzeren ramen in de straatgevel hebben achterzetglas. 
Zowel de vloer als het dak zijn geïsoleerd. 
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Roggestraat 2 Stadhuis 

Het huidige stadhuis bestaat uit vier delen: het oude 
Schepenhuis (Koepoortstraat/Roggestraat), Hof 
Gelria (Koepoortstraat), het Wijnhuis (Roggestraat/ 
Ph. Gastelaarsstraat)  en de nieuwbouw in oude stijl 
(Ph. Gastelaarsstraat). Bij het Schepenhuis, het 
Wijnhuis en Hof Gelria zijn duidelijke kenmerken 
aanwezig van Nederrijnse baksteen gotiek met 
trapgevels, korfbogen en (deels) pinakels. De 
Bentheimer zandstenen poort aan de Roggestraat 
(met jaartal 1663 in vergulde letters en het 
wapen van Doesburg) is de ingang voor officiële 

gelegenheden als trouwerijen, ontvangsten e.d. In de achtergevel van het 
Wijnhuis is de oorspronkelijke ingang in de dichtgemetselde gevel  nog te 
zien. In 1237 kreeg Doesburg stadsrechten. Toen stond het stadhuis al op de 
huidige plaats. In 1389 werd het afgebroken en opnieuw opgebouwd; het 
oude Schepenhuis. In 1420 verrees achter het Schepenhuis het Wijnhuis. In 
1663 werden beide panden met elkaar verbonden. Toen ontstond 
de hal, die vroeger wandelplaats was. De huidige raadszaal fungeerde als 
gerechtshof. De raadszaal kreeg een fraaie schouw met een boezem met de 
voorstelling van het Salomonsoordeel in stucwerk, uitgevoerd door Robert 
Middewinter. De spreuk op de schouw verwijst nog naar de rechtspraak "Dit 
huis haat vijandschap, straft de misdaad, bemint de vrede, bewaart de 
rechten en eert de rechtvaardigen". In 1813 en 1938 vonden grootschalige 
restauraties plaats. In 1969 werd Hof Gelria bij het stadhuis gevoegd. De 
nieuwbouw kwam gereed in 1996. 
 
Doesburg heeft in haar beleid aangegeven dat het gemeentelijk vastgoed 
verduurzaamd zal worden. Daar is nog geen uitvoering aangegeven, omdat 
hiervoor eerst middelen voor vrijgemaakt dienen te worden. Komende tijd 
zal hier duidelijkheid in komen aangezien de gemeente Doesburg zowel 
een verplichting alsook een voorbeeldfunctie hierin heeft. Naast isolerende 
maatregelen denken zij vooral ook aan installatietechnische maatregelen, 
uiteraard met behoud van historische waarden. Op termijn streven zij erna 
om helemaal van het gas af te kunnen!  
film Doesburg  
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Roggestraat 12 Zilversmid 
 

Dit 17e-eeuwse pand heeft een 19e-
eeuwse voorgevel. Toen was er al 
een ingang in het midden van dit 
winkelpand. 
De begane grond is ingericht als 
atelier/verkoopruimte voor de goud- en 
zilversmeden Annet en Marcel Blok. 
Annet maakt unieke sieraden met en 
zonder edelstenen. Marcel ontwerpt en 
vervaardigd objecten en zilverwerk. 
Dikwijls worden in overleg met klanten 
objecten of sieraden ontworpen en 
vervaardigd. 
 
Het pand is waarschijnlijk gebouwd als 
woonhuis met oorspronkelijke een 

schilddak. Rond 1800 werd het bestaande schilddak vervangen door een 
mansardekap (geknikt dak). Het huis kende een variëteit aan bewoners: 
onder andere een smid (ca. 1815) en een dienstmeid, die zich in 1832 de 
trotse eigenaresse mocht noemen. In de 20e- eeuw  werd het vooral gebruikt 
als winkel/woonhuis. Voor de WO II  was er een Joodse slagerij in gevestigd; 
de granito vloer dateert uit deze periode. 
 
Voor het pand liggen twee struikelstenen met de namen van de Joodse 
bewoners: Abraham Meijers en Johanna Meijers-Walg (struikelstenen zijn 
gedenktekens voor de huizen van mensen die door de nazi's zijn verdreven, 
gedeporteerd of vermoord). 
 
In de jaren 1980-1984 vond "De Vlinderboom" er onderdak ( een 
vrouwenbeweging die was voortgekomen uit de Rode Vrouwen van de PvdA , 
afdeling Doesburg). Daarna was het een atelier van een beeldend 
kunstenaar. Sinds 1993 wonen en werken Annet en Marcel Blok in dit pand. 
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Roggestraat 9-13 Streekmuseum ‘De Roode Toren’ 
 

Het grote hoekpand dateert uit ca. 
1790. Het was voor die tijd een 
moderne en ruime gevangenis met 
drie cellen beneden en drie cellen 
boven. Slechts de tralies in de steeg 
herinneren ons aan deze 
bestemming. 
In veel Nederlandse steden werden 
gevangenistorens ‘Roode Torens’ 
genoemd. Waarschijnlijk niet om de 
rode bakstenen maar om de kleur 

van bloed. In 1673 bliezen de Franse troepen in Doesburg o.a. de 
verdedigingstorens op. Doesburg zat toen zonder gevangenis, zonder ‘roode 
toren’. Tijdelijk diende de kelder van het Stadhuis als gevangenis, maar in 
1707 werd een pand op de hoek van de Kleine Kerksteeg en de Roggestraat 
aangekocht en verbouwd tot gevangenis. Het heette in de volksmond al snel 
‘de Roode Toren’. Tachtig jaar later werd het gesloopt en werd ook het 
naastgelegen pand aangekocht. Er kwamen de genoemde zes cellen, een 
woning voor de cipier, een examineerkamer (verhoorkamer) en een 
gijzelkamer. In 1889 werd het ‘kantonnaal huis van bewaring’ opgeheven. 
Het werd toen ‘politiewacht met woning van de hoofdagent’. 
In het gebouw werd toen het Streekmuseum gehuisvest dat in 1977 na een 
verbouwing feestelijk werd geopend. 
Het pandje er naast, nu de entree, was vroeger een koosjer slagerijtje, na de 
tweede wereldoorlog een poelier en vervolgens tot 1985 een winkelpand 
met hengelsportartikelen. In 1987 is het gerestaureerd en bij het museum 
gevoegd. 
Het museum heeft een vaste collectie en het organiseert lezingen en 
exposities. In de bulletins is informatie te vinden over de activiteiten. Overige 
informatie is te vinden op deroodetoren.nl. Nu is er de tentoonstelling over 
Jan de Beijer (1703-1780), tekenaar van heel veel stadsgezichten, ook in 
Doesburg. Hij stierf in Kleef. 
 
Kinderspeurtocht door museum op eigen gelegenheid.  
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Veerpoortstraat 10 woonhuis 
 

Het pand bestaat uit een voorhuis en een 
achterhuis. De lijstgevel is gepleisterd en voorzien 
van een gootlijst op geprofileerde klossen. 
Alle gevelramen zijn uitgevoerd in een 
veelruitsverdeling, zo ook de schuiframen van het 
achterhuis.  De huidige bewoner heeft in 2018 de 
ruimte tussen voor- en achterhuis met een glazen 
dak overdekt. 
 
Het voor-en achterhuis zijn in de 16e eeuw 
gebouwd door het Gasthuis van Doesburg. Reeds in 

de loop van de 17e eeuw zijn beide huizen eigendom van één familie. Sinds 
1724 staat het voorhuis te boek als ”t Scheepken", volgens de overlevering 
een schipperscafé. Ter herinnering daaraan is een Kamper Koggeschip 
vastgelegd in het glas-in-loodraam boven de voordeur (gemaakt door Hans 
van Waardenburg). In het kadaster van 1832 zijn beide huizen 
samengevoegd. In de 19e en 20e eeuw is het pand herhaaldelijk aangepast. 
Het achterhuis was een tijdlang als keuken in gebruik van Veerpoortstraat 12. 
Het voorhuis kreeg in 1881 en 1924 een nieuwe winkelpui. 
Na 1960 is het pand onbewoonbaar verklaard. Na een uitslaande brand in 
1975 is het pand gelukkig in 1980 geheel gerestaureerd onder leiding van 
Architect Heineman (bekend van de herbouw van de Martinikerk). De 
restauratie is gebaseerd op de situatie van voor 1881. 
 
De structuur en de bouwmaterialen zijn van 1980. De afgetimmerde zolders 
en een halfsteens spouwmuurtje in het voorhuis duiden meer op een 
cosmetische ingreep dan op isolatie. De recente glazen overkapping van de 
patio tussen voor- en achterhuis leverde een extra, goed geïsoleerde ruimte 
in het centrum van het huis op. Tot dusver zijn de pogingen om dit smalle 
huis (met 60 cm dikke muren ingeklemd tussen de buurhuizen) duurzamer te 
bewonen beperkt tot vervanging van huishoudelijke apparaten en een 
zuiniger gebruik van de verwarming. Een volgende uitdaging voor de 
promotie naar een zuiniger energielabel is de dubbele beglazing aan voor- en 
achterzijde.   
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Veerpoortstraat 12 woonhuis 
 
Het pand heeft een rechthoekige 
plattegrond en staat met de korte zijde aan 
de straat. De opbouw bestaat uit twee 
lagen met een schilddak. 
Het deurkozijn rechts bevat een vroeg 20e-
eeuwse paneeldeur met veilingkanten en 
een 1-ruits bovenlicht. Alle vensters hebben 
kozijnen met staafprofielen en 6-ruits 
schuiframen. De gepleisterde gevel sluit af 
met een hoofdgestel dat bestaat uit een 
geprofileerde architraaflijst, een hoog glad 
fries en een bakgoot op klossen. De 
linkerzijgevel laat boven de aansluiting van 
het pand rechts nog een strook oud blind 
muurwerk zien. 

 
Het casco dateert vermoedelijk uit de 15e eeuw  (te zien aan het muurwerk 
in de zijgevel). De oorspronkelijke voorgevel bestond uit een trapgevel met 
korfboognissen en pinakels. Er is in de loop der eeuwen veel verbouwd aan 
de voorgevel. Vanaf circa 1905 was er een timmerwinkel/werkplaats in 
gevestigd. De huidige situatie dateert uit circa 1975. 
 
Niet alleen de bouwgeschiedenis is interessant. Dit pand wordt het 
geboortehuis genoemd van Wemberich van Berchem, vice-admiraal van 
Holland, West-Friesland en Zeeland ( ca. 1580-1653 ). Hij streed zowel tegen 
de Spaanse vloot alsook tegen de Duinkerker kapers. De grafstenen van deze 
zeeheld en zijn echtgenote zijn te vinden in de Martinikerk in Doesburg. 
 
Ondanks de grote oppervlakte (ca 260 m2) vallen de energielasten wel mee. 
Dikke zijmuren houden de warmte wel tegen en alle verdiepingsvloeren zijn 
geïsoleerd. De kap is niet geïsoleerd omdat deze in het voorhuis nog 
grotendeels intact is (gebinten en sporen) en wij deze met rust willen laten. 
Het afgelopen jaar is het hele huis voorzien van dubbel glas. De effecten 
hiervan zijn nog niet bekend.  
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Veerpoortstraat 20 woonhuis 
 

Het huis is opgezet als dwarshuis met een 
verdieping en een hoog oprijzend 
zadeldak tussen bakstenen puntgevels aan de 
zijkanten. De voorgevel heeft de in Doesburg veel 
voorkomende opzet van een gepleisterde lijstgevel 
met vensters en voordeur in empiretrant. 
Details van de schuiframen met hun slanke roeden 
en de omlijstingen en vormgeving van de deur 
dateren uit 1850-1860. 
 
De steile helling van de kap duidt echter op een 

hogere ouderdom. Bovendien is het metselwerk van de puntgevels met 
vlechtingen langs de schuine zijden 17e-eeuws van karakter. Links naast het 
huis bevindt zich een gang. Deze wordt aan de straatzijde afgesloten door 
een gemetseld poortje. In de poortboog zien we een  zandstenen sluitsteen, 
versierd met een gebeeldhouwde saterskop uit de 17e eeuw. 
 
Vermoedelijk bezat het huis oorspronkelijk geen verdieping, maar ten 
hoogste een lage insteekverdieping. De hoogte van de huidige begane grond 
is namelijk voor een 17e-eeuws huis te laag te noemen. In 1819 vormde dit 
huis al een zelfstandige kavel. De gang bestond toen al en verleende toegang 
tot het voormalige weduwenhuis, dat op de plek stond waar nu het Hofje van 
Brakel zich bevindt. 
 
Vanaf de tuinzijde (achterkant van het huis) zijn de zeer fraaie 
korfboognissen te zien van de zijgevel van het pand Veerpoortstraat 22. 
Via het eerder genoemde gemetselde poortje is de fraaie achtergelegen tuin 
te bezoeken. Het huis zelf is helaas niet opengesteld. 
 
De ramen aan de voorzijde zijn voorzien van voorzetramen en er zijn plannen 
om de ramen aan de achterzijde te voorzien van dubbel (monumenten-)glas. 
Ook is de kap enige tijd geleden geïsoleerd en zijn er nieuwe pannen 
aangebracht om de kap beter af te sluiten.  
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Veerpoortstraat 23-25 woonhuis 
 

Het langshuis heeft een symmetrisch ingedeelde 
lijstgevel met vensters en een deur met klassieke 
omlijsting in empirestijl. Het metselwerk, de 
bovenvensters met schuiframen en de 
deuromlijsting zijn kort na 1850 te dateren. De rijk 
gesneden deur met een gebroken fronton en 
rondboogramen met fraaie ijzeren 
glasbeschermers dateert uit de tweede helft van 
de 19e eeuw en is afkomstig uit het depot van 
Monumentenzorg. De consoles in de kroonlijst zijn 
uitgevoerd in Lodewijk XIV-vormen. Links naast het 

huis is een smalle druipgang aanwezig. 
Het schilddak loopt zonder onderbreking door; er is geen scheiding tussen 
voorhuis en achterhuis. 
 
De kern van het pand dateert uit de late middeleeuwen. Oorspronkelijk was 
het ongeveer 10 meter dieper; er werd in de loop der eeuwen steeds een 
ruimte tegenaan gebouwd. Rond 1850 is, net zoals bij veel Doesburgse 
huizen, de voorgevel gewijzigd. Naast de centrale voordeur kreeg het huis 
toen een tweede deur voor de aparte bovenwoning. 
In de zeventiger jaren vond een grote restauratie plaats. Het onder- en 
bovenhuis werden getransformeerd tot één comfortabel en ruim woonhuis 
met aan de voorzijde een royale hal met centrale voordeur. 
De huidige bewoners hebben de bestaande woonkamer in stijl vergroot; de 
achtergevel is ongeveer 5 meter verplaatst. Zichtbare veranderingen zijn 
onder andere de nieuwe balken, het gestuukte plafond, ramen en tuindeuren 
in stijl, hardstenen drempels en neuten en klassieke raam- en deurprofielen. 
Het huis heeft zijn status als Rijksmonument behouden! 
 
De ramen aan de straatkant (Noordzijde) zijn voorzien van klassiek dubbel 
glas. Aan de binnenzijde zijn luiken geplaatst. 
Het hemelwater wordt afgevoerd naar een grindput, die het water afgeeft 
aan de grond en niet aan het riool. In de woonkamer achterzijde zijn plafond- 
en glasisolatie toegepast. Er wordt gekookt middels inductie. 
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Het verduurzamen van monumenten  Paul le Blanc 
 

In principe is een monument ook een gewoon huis. 
Alle energiebesparende maatregelen die toegepast 
kunnen worden bij een gewoon huis gelden dus om te 
beginnen ook voor een monument. Het is daarom 
nuttig om deze nog even kort op te sommen: 
  
Besparing op gas en elektriciteit. 
De verwarming van een huis is de grootste kostenpost. 
Bij een conventionele cv-ketel verdwijnt veel warmte 

door de schoorsteen. Is de ketel ouder dan 10-15 jaar dan loont het de 
moeite om deze te vervangen door een nieuwe Hr-ketel en deze in te regelen 
met een lagere temperatuur. Het plaatsen van een warmtepomp is bij 
monumenten vaak minder geschikt omdat er gebruik gemaakt wordt van 
water met een lage temperatuur en dit systeem functioneert in de regel pas 
voldoende bij een optimaal geïsoleerd huis. Het is raadzaam om op de 
wanden achter de radiatoren een isolatiefolie aan te brengen. Het plaatsen 
van tochtstrippen voor de kierdichting houdt veel kou buiten de deur. Vooral 
bij een historisch schuifvenster gaat veel warmte verloren. Er zijn 
professionele mogelijkheden om warmteverlies bij schuifvensters te 
voorkomen. Ook het gebruik van gordijnen, isolerende raambekleding 
(‘duettes’ hebben dezelfde isolatiewaarde als het traditionele dubbelglas), 
raamluiken of voorzetramen voorkomt veel energieverlies. Berekeningen 
wijzen uit dat het gebruik van goede isolerende gordijnen meer besparing 
kan opleveren dan isolerend glas!   
Daarnaast kan er bespaard worden op elektriciteit door het gebruik van 
ledverlichting en het vervangen van oude energie slurpende apparaten (met 
name oude koelkasten en oude diepvriezers). Besparing op elektriciteit kan 
ook gerealiseerd worden door het aanbrengen van zonnepanelen. Bij 
monumenten, maar ook bij panden die binnen het beschermd stadsgezicht 
liggen, zijn echter wel beperkingen. In de historische binnenstad zijn 
zonnepanelen alleen mogelijk als er geen historische waarden verloren gaan. 
Het gaat daarbij zowel om het behoud van het historisch materiaal als om 
karakter en aanzicht. Plaatsing is bijvoorbeeld mogelijk op een deel van het 
dak dat minder waardevol of representatief is en waarop de panelen vanuit 
openbaar gebied niet of in beperkte mate te zien zijn. Er is onlangs een 
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nieuwe beleidsnotitie vastgesteld voor het plaatsen van zonnepanelen in de 
historische binnenstad  Deze notitie is te raadplegen via: 
www.doesburg.nl/_flysystem/media/beleidsnotitie-zonnepanelen-
binnenstad-doesburg.pdf. Voor plaatsing is altijd een omgevingsvergunning 
noodzakelijk. Het is raadzaam om vóór de aanvraag altijd eerst te overleggen 
met een van de medewerkers van de gemeente. Hierdoor zal de 
afhandelingsprocedure vlotter verlopen. Indien er geen mogelijkheid is om 
zelf zonnepanelen te plaatsen kan men participeren in een van de projecten 
van DoesWatt  om lokaal energie op te wekken uit duurzame bronnen zoals 
zon, wind en water. Voor meer informatie www.doeswatt.nl/. 
 
Isolatie van de buitenschil 
Een belangrijk punt bij het verduurzamen van een historisch pand is het 
isoleren van de buitenwanden, het dak, de vloer en het glas binnen de 
kozijnen. Zijn muren, daken, vloeren en kozijnen niet goed geïsoleerd, dan 
gaat veel warmte verloren. 
 
Wanden 
Meestal zal er geen spouwmuur aanwezig zijn bij een historisch pand. Indien 
dit wel het geval is, kan men spouwmuurisolatie aanbrengen. Het na-isoleren 
van een spouwmuur bij een monument is echter risicovol en onomkeerbaar. 
Daarom moeten de risico’s tot een minimum beperkt worden. Voorkomen 
moet worden dat er (vocht)schade ontstaat als gevolg van de 
werkzaamheden. Een advies van een specialist op dit gebied is absoluut 
noodzakelijk! Indien er geen spouwmuur aanwezig is kan men aan de 
binnenzijde isolatie aanbrengen die afgedekt wordt achter nieuw aan te 
brengen plaatmateriaal (bijvoorbeeld gipsplaten). De binnenruimte zal 
daardoor iets kleiner worden. Maar, let op! Sommige maatregelen kunnen 
schade aanrichten aan de bouwkundige toestand, bijvoorbeeld als de 
materialen niet kunnen ademen en er condensvocht of schimmels ontstaan. 
Koudebruggen kunnen schadelijk zijn. Ook hier geldt: laat u altijd adviseren 
door een specialist! In plaats van het plaatsen van isolatiemateriaal tegen de 
wand kan men de wand ook schilderen met een warmte-isolerende verf: 
ClimateCoating, beschikbaar in alle Ral-kleuren en visueel niet te 
onderscheiden van een normale muurverf. Het effect van ClimateCoating is 
een behoorlijke besparing (gemiddeld 10%) op de energierekening. 
Bovendien is het comfort verhogend omdat het koudestraling voorkomt. Zie 

http://www.doeswatt.nl/
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voor verdere informatie: 
https://climatecoating.nl/toepassingen/temperatuurregulerend. 
Bij het isoleren van het dak moet men goed overdenken wat raadzaam is. Het 
dak kan aan de buitenkant geïsoleerd worden met dunne en voor dit doel 
geschikte isolatieplaten. Daarvoor moeten wel eerst alle pannen worden 
verwijderd. Het gevolg is wel dat de dakpannen ietsjes hoger komen te liggen 
en dat er mogelijk diverse nieuwe aansluitingen moeten worden gecreëerd. 
Er is daarom voor het isoleren van de buitenzijde van het dak altijd een 
omgevingsvergunning nodig! Het is natuurlijk ook mogelijk om 
isolatiemateriaal aan te brengen aan de binnenzijde van de kap. Als er een 
historische kapconstructie aanwezig is loopt u het risico dat een gedeelte van 
de kap zal ‘verdwijnen’ door het isolatiemateriaal. Dit is natuurlijk jammer en 
niet erg fraai. Ook hier geldt dat de keuze van het isolatiemateriaal en de 
wijze van aanbrengen zeer belangrijk is opdat eventuele vochtschade aan het 
dak wordt voorkomen.  
 
Zoldervloerisolatie 
Wanneer de kapruimte niet of nauwelijks gebruikt wordt en de 
zolderverdieping dus niet verwarmd hoeft te worden is dakisolatie niet nodig. 
Men kan immers ook op de zoldervloer een isolatie aanbrengen. Wanneer de 
zoldervloer beloopbaar moet blijven moet het isolatiemateriaal daar 
natuurlijk aan worden aangepast. Om te voorkomen dat bij de aansluitingen 
op de bouwmuur of kapvoet condensproblemen ontstaan moet de 
isolatievloer vrij van de draagconstructie blijven. Bij het trapgat moet 
natuurlijk een geïsoleerd luik of een geïsoleerde deur worden aangebracht 
om warmteverlies te belemmeren.  
 
Vloerisolatie 
Indien er een kruipruimte onder het huis aanwezig is kan de vloer aan de 
onderzijde geïsoleerd worden door bijvoorbeeld Tonzon-dekens (zie: 
https://tonzon.nl/vloerisolatie) of een gelijkwaardig product. Hierdoor wordt 
het warmteverlies tot vrijwel nul gereduceerd. Het aanbrengen hiervan is 
specialistenwerk! Door isolatie op de bodem van de kruipruimte te plaatsen, 
gaat er ook minder warmte verloren. Deze methode is wel minder effectief. 
Daartegenover staat dat deze gemakkelijk toe te passen is. Indien er een 
historische kelder onder het huis aanwezig is moet een dergelijke isolatie 
worden afgeraden omdat de monumentale waarde van de kelder ernstig zal 
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worden aangetast. Het is ook natuurlijk ook mogelijk om op de vloer 
binnenshuis isolatiemateriaal aan te brengen onder de afdekking van de vloer 
(hout, tegelwerk, tapijt). Deze optie kan echter ook condensvocht met zich 
meebrengen omdat  de houten delen onder de isolatie kouder worden. Bij 
het toepassen van vloerisolatie vanaf de bovenzijde van de vloer komt de 
vloer vaak ook wat omhoog. Dit kan van invloed zijn op (binnen)deuren, 
kozijnen, of andere aspecten van de woning. Als deze onderdelen 
monumentaal beschermd zijn, dan mogen hier geen aanpassingen aan 
gedaan worden zonder vergunning van de gemeente. In dat geval is dus het 
isoleren van de vloer vanaf de bovenzijde vaak niet mogelijk.  
 
Glasisolatie 
Een wezenlijk onderdeel van de verduurzaming is de isolatie van het glas. 
Naast de verbetering van het comfort kan er bezuinigd worden op de 
energiekosten. Bij een eventuele vervanging van het glas staat de vraag 
centraal wat de impact is op de monumentale waarde. Hierboven is al 
gesproken over alternatieve vormen van bezuiniging zoals gordijnen, luiken, 
raambekleding en voorzetramen. Nadeel van een voorzetraam is dat het 
raam, indien dit mogelijk was, niet meer geopend kan worden.  
Bij het bepalen of vervanging van glas mogelijk is moet eerst gekeken worden 
of er sprake is van oud, getrokken glas (glas met wemeling). Het behoud van 
het oude, originele glas is dan noodzakelijk. Dit glas kan echter goed worden 
geïsoleerd met een speciale transparante folie (Thinsulate, van 3M) waardoor 
het enkel glas de isolatiewaarde krijgt van traditioneel dubbel glas. Het 
warmteverlies wordt verminderd met meer dan 40%. De folie is vrijwel 
onzichtbaar en houdt in de zomer ook nog eens 38% van de zonnewarmte 
tegen. Voor nadere informatie (www.enkelglasisolatie.nl). Deze vorm van 
isolatie kunt u natuurlijk ook toepassen als u opziet tegen het breek- en 
schilderwerk bij het plaatsen van isolatieglas.  
Als het nieuwe glas in de bestaande sponning kan worden geplaatst en hierbij 
stopverf of stopverfvervanger (zoals Monustop) wordt toegepast, kan het 
zonder vergunning worden uitgevoerd. Zodra de sponning dieper moet 
worden gemaakt (uitfrezen) of zelfs raamhout vervangen dient te worden 
dan is altijd een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Ook kozijnen 
en ramen kunnen immers  monumentale waarde hebben. Het probleem dat 
zich vaak voordoet is dat modern glas te dik is voor de oude raamkozijnen. 
Maar een nieuw modern raamkozijn of verdikte glaslatten zijn nadelig voor 
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het aanzicht, het onderhoud én de historische waarde van het pand. Voor 
een beschermd Rijksmonument geldt de noodzaak voor een 
omgevingsvergunning voor alle gevels en bij een niet-beschermd pand in het 
Rijks beschermd stadsgezicht, alleen voor de gevels, die naar de openbare 
ruimte zijn gericht. Alleen voor deze gevels naar de openbare ruimte worden 
dan ook leges in rekening gebracht, dus het is wel goed om de gesplitste 
kosten inzichtelijk te maken bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. 
Het is bij het plaatsen van isolatieglas in een monumentaal pand belangrijk 
om te kiezen voor glas van een zo gering mogelijke dikte (in verband met het 
eventuele uitfrezen en de stevigheid van de roeden) en een zo groot 
mogelijke isolatiewaarde. Voor de dikte van het glas moet men denken aan 
glas van maximaal 8 millimeter omdat dit glas vaak past in de originele 
sponningen en ook in ouderwetse stalen ramen. Op deze manier is er 
optimaal behoud van de bestaande structuur, architectuur en materialen. De 
beste isolatie wordt verkregen als de vulling van het glas bestaat uit krypton-
gas. Zie voor meer informatie: https://www.klassiekdubbelglas.nl  Wilt u de 
hoogste isolatiewaarde verkrijgen dan is plaatsing van Fineo-glas aan te 
raden (eveneens 8 mm dik). Dit glas is weliswaar duurder maar door de veel 
hogere isolatiewaarde en daardoor een aanzienlijke reductie van het 
gasverbruik verdient u de meerkosten snel weer terug. Dit glas mag alleen 
geplaatst worden door gespecialiseerde bedrijven.  Voor informatie zie: 
https://www.fineoglass.eu/nl/product/  
Bij de traditionele schuiframen speelt natuurlijk ook een rol dat het 
isolatieglas niet te zwaar mag zijn. Vaak moeten dan ook de balansveren 
worden aangepast, naast tochtwerende verbeteringen. Ook hierbij geldt: 
indien er gefreesd moet worden is een omgevingsvergunning noodzakelijk. 
Laat u hierbij adviseren door de gemeente!  
 
Ventilatie is zeer belangrijk 
Bij alle isolerende maatregelingen moet u steeds goed blijven letten op de 
bouwfysica van het pand. Monumenten hebben vaak een speciale 
vochthuishouding. De oude en traditionele materialen en constructies die in 
het pand aanwezig zijn nemen gemakkelijk vocht op, wat ze ook weer kwijt 
moeten kunnen. Naden en kieren voorkomen vocht- en 
condensatieproblemen. De gebouwen ‘ademen’ als het ware. Om de panden 
goed te isoleren zijn vaak grote veranderingen nodig. Dit kan ingrijpend effect 
hebben op het ‘ademend vermogen’ van het pand met de risico’s van dien. 
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Daarom is het belangrijk om isolatie en ventilatie als geheel te benaderen. 
Verantwoord isoleren is dus ook het voorkomen van vochtproblemen. 
Sommige verduurzamende maatregelen kunnen zelfs schade aanrichten aan 
de bouwkundige toestand, met name als de materialen niet kunnen ademen 
en er schimmels of zwammen ontstaan. Door alles ‘af te dichten’ gaat de 
natuurlijke ventilatie verloren. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar soms 
is de oude situatie met wat kieren her en der niet eens zo slecht. Ieder huis 
en dus ook ieder monument moet het leefvocht goed kwijt kunnen. Daarom 
is het noodzakelijk om regelmatig te luchten. Het benutten van historische 
rook- en ventilatiekanalen met natuurlijke trek kan ook goed functioneren: 
sluit deze niet af! Ook kan natuurlijk een centrale afzuigingsinstallatie worden 
aangebracht. Isoleren is dus prima, maar ventilatie blijft niet minder 
belangrijk. De drie belangrijkste maatregelen tegen vocht in het pand zijn: 
ventileren, ventileren en ventileren. Het is zoeken naar een evenwicht tussen 
verduurzaming en het in stand houden van een historisch pand!    
Laat u adviseren!  
 
Het zal duidelijk zijn dat het verduurzamen van een historisch pand vraagt om  
deskundigheid en een specialistische aanpak. Het is in de regel geen ‘doe-
het-zelfwerk’. Geen enkele monument is immers hetzelfde.  Het 
verduurzamen van een monument betekent maatwerk. Bij elk monument is 
het van belang de balans te bewaken tussen verduurzaming en 
cultuurhistorische waarde. Schroom dus nooit om u te laten adviseren door 
deskundigen!   
Leden van de Monumentenvereniging Doesburg kunnen zich altijd laten 
adviseren door een van de deskundigen van de vereniging 
(www.monumentenverenigingdoesburg.nl). De Monumentenvereniging 
beschikt (in samenwerking met de Gestichten Doesburg) ook over een 
Infrarood warmtebeeldcamera waarmee lekkages van warmte op een 
eenvoudige manier opgespoord kunnen worden zodat doelgerichte 
maatregelen genomen kunnen worden.  
De gemeente Doesburg heeft samen met de Monumentenvereniging een 
hulplijn voor verduurzamen van monumenten. Hier kunt u online of 
telefonisch uw vraag stellen. U wordt dan verder op weg geholpen naar de 
juiste informatie of expertise.  
Zie hiervoor: www.doesburg.nl/hulplijn-voor-monumenteneigenaren .  
Op deze site vindt u ook de juiste telefoonnummers.  

http://www.doesburg.nl/hulplijn-voor-monumenteneigenaren
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Verklarende woordenlijst behorende bij de beschrijvingen van de 
opengestelde objecten 
 

anker gesmeed stuk ijzer om constructiedelen aan elkaar te 
verbinden, zoals balken en stijlen aan muren. 

architraaf in de klassieke bouwkunst het onderste deel (draagbalk) van 
het 3-delig hoofdgestel, bij een tempel (bijvoorbeeld) rust de 
architraaf op zuilen. In Doesburg hebben veel voorname 
voordeuren een omlijsting met een 3-delige bovenlijst, resp. 
architraaf, fries en kroonlijst. 

bakgoot rechthoekige houten goot welke zich aan de gevel bevindt, 
gedragen door gootklossen of ijzeren consoles en bekleed met 
zink of koper. NB er zijn ook bakgoten van zink of koper. 

bovenlicht raam boven een (voor)deur van een gebouw, vaak met 
snijwerk versierd of voorzien van een levensboom. 

cannelure verticale groef of sleuf in een zuil of pilaster. In Doesburg 
hebben veel voorname huizen een voordeur voorzien van een 
omlijsting met een 3-delige bovenlijst; resp. architraaf, fries en 
kroonlijst. 

dakbeschot betimmering waarop de dakbedekking rust. 
dakvoet onderste lijn van een dak. 
dwarshuis huis met de lange zijde aan de straat. 
ezelsrug afwaterende gemetselde beëindiging waarmee topgevels of 

vrijstaande muren worden afgedekt. 
fries het middengedeelte van het driedelige hoofdgestel (tussen 

architraaf en kroonlijst).  
fronton bekroning van een gevel, deur- of raampartij in de vorm van 

een driehoekig of segmentvormig vlak voorzien van lijsten. 
gebint portaalvormige houtconstructie bestaande uit (2) verticale 

stijlen en een horizontale balk (bint). 
getoogd gebogen, rond . 
gootlijst geprofileerde voorplank (boei) van een dakgoot. 
haanhout horizontale verbindingsbalk tussen twee tegenover elkaar 

geplaatste daksporen. 
hanenbalk horizontale verbindingsbalk tussen twee tegenover elkaar 

geplaatste daksporen. 
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hoofdgestel in de klassieke bouwkunst de samengestelde lijst boven de 
zuilen. In Doesburg hebben veel voorname voordeuren een 
omlijsting met een dergelijke bovenlijst, samengesteld uit 
architraaf, fries en kroonlijst. 

huys Oudnederlands woord voor huis. 
kloostervenster venster in steen (later ook in hout) met twee openingen boven 

elkaar, de onderste met een luik, en de bovenste met glas. Een 
kloostervenster is feitelijk een half kruisvenster. 

korbeel (kromme) schuin geplaatste schoor tussen een horizontale en 
verticale balk in een houtconstructie. 

kroonlijst bovenste geprofileerde afwerking van een lijstgevel of een 
voordeuromlijsting. 

kruisvensters (natuur)stenen venster dat door een middenstijl en een 
tussendorpel in vier vakken is gedeeld. 

langshuis huis met de korte zijde aan de straat. 
moerbalk zware (onderslag)balk als overdwarse draagconstructie waarin 

kortere balken (kinderbinten) zijn opgelegd of ingelaten. 
muurankers gesmede ijzeren ankers die balklagen verbinden aan een muur. 

In voorgevels vaak sierlijk uitgevoerd, waarbij de ankers soms 
een jaartal vormen.  

muurplaat op de bovenzijde van muren rustende horizontale balk t.b.v. de 
verbinding met en de ondersteuning van de kapconstructie, 
met name van de sporen. 

peerkraalprofiel peervormig profiel aan houtconstructies, met name aan 
sluitstukken onder moerbalken . 

pilasters een weinig uitspringende muurpijler of een verzwaring 
aangebracht op een pijler. 

pinakel ornament op een steunbeer of op een gevelborstwering in de 
vorm van een slank gotisch torentje. 

puntgevel gemetselde gevel met een driehoekige top overeenkomstig het 
achterliggende zadeldak. 

roeden houten of metalen onderverdeling van een raam. 
rollaag een rij gemetselde stenen op hun kant boven of onder een 

kozijn, of als afdekking op een (tuin)muur of topgevel. 
schilddak dak met twee driehoekige schilden aan de smalle zijden en 

twee trapeziumvormige aan de lange zijden. 
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schuifvenster  (empire) schuifraam met de raamverdeling in Franse stijl begin 
19e eeuw, waarvan de verticale middenroede breder is 
uitgevoerd dan de horizontale dwarsroede. 

segmentboog meestal een gemetselde boog (die minder dan een halve cirkel 
beschrijft)  boven bijvoorbeeld een raam of deur, ter ontlasting 
van het bovenliggende metselwerk. 

sleutelstuk platte, houten ondersteuning van een balkeinde, vaak versierd. 
sluitsteen middelste steen in een (gemetselde) boog, soms is deze 

versierd. Een sluitsteen komt ook voor in een gewelftop om de 
gewelfribben met elkaar te verbinden. 

spoor eigenlijk dakspoor: verticaal schuingeplaatst dun balkje of 
rondhout als steunconstructie van de dakbedekking tussen de 
dakvoet en de nok, steunend op de muurplaat. 

sporengespannen  twee tegenover elkaar geplaatste sporen, onderling verbonden 
met één of meer haanhouten (hanenbalken) in dwarsrichting, 
tezamen één geheel vormend. 

stijl vrijstaande tegen of in een zijmuur geplaatste houten stut, 
rechtop- of scheefstaand, als onderdeel van het houtskelet, 
dienend ter ondersteuning van de moerbalk. Stijl is ook een 
kozijnonderdeel. 

telmerken wijze van nummering van houten onderdelen van de 
kapconstructie, merktekens aangebracht door de timmerman 
voor het assembleren van de constructie. Ze kunnen getekend, 
gesneden of gehakt zijn. 

travee stramien of structuur waarin het gebouw opgezet is, een 
travee is soms een vak in plattegrond- of gevelopzet, 
bijvoorbeeld het onderlinge maatdeel tussen 2 steunberen, 2 
vensters, 2 kolommen of 2 spanten, bijvoorbeeld bij een 
kerkgebouw. 

tuitgevel gevel waarbij de top eindigt in smalle rechthoekige hals. 
zadeldak dak met twee tegen elkaar geplaatste hellende dakvlakken. 
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