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Situering  
Pand gelegen aan de Meipoortstraat in de historische binnenstad van Doesburg. Het 
staat met de voorgevel in de rooilijn. Het pand deelt aan de achterzijde een binnenplaats 
met Ooipoortstraat 3. 
 
 



Opbouw 
Tweelaags pand op een rechthoekige plattegrond. Het pand heeft een kelder, begane 
grond, een verdieping en een zolder onder een schilddak. De (vol gestortte) kelder 
bevindt zich aan de voorzijde van het pand.  Tegen de achtergevel staat een enkellaags 
werkplaats onder plat dak. 
 

 
Historie  

De Meipoortstraat is gelegen binnen de zuidelijke uitbreiding uit 1343 van de historische  
stad die in 1237 stadsrechten kreeg en kort ervoor moet zijn gesticht. De straat 
functioneerde als toegangsweg van en naar de Meipoort, die in 1673 in opdracht van de 
Franse koning Lodewijk XIV werd opgeblazen en niet werd herbouwd.  
 
 

Beknopte bouwgeschiedenis 
Het huis Meipoortstraat 4-6 dateert in haar bouwmassa mogelijk uit de late 
middeleeuwen. Behalve de bouwmuren, kelder en enkele onderdelen van de 
kapconstructie is uit deze bouwperiode vooralsnog niets bewaard gebleven.  
In de vroege negentiende eeuw kreeg het huis haar huidige voorgevel en is vermoedelijk 
de bestaande indeling op de verdieping gerealiseerd, alsmede de kapconstructie met 
hergebruik van enkele oudere daksporen. In 1931 is de indeling op de begane grond 
veranderd, die in 1955 werd gewijzigd voor een winkelpui. Deze is in 2010 vervangen 
voor de huidige pui. Tegen de achterzijde is toen een nieuwe werkplaats gebouwd. 
 
 

Exterieur 
Meipoortstraat 4-6 heeft een symmetrisch vormgegeven bakstenen, gemetselde gevel 
van twee bouwlagen hoog met een winkelpui over de volle breedte op de begane grond 
en drie schuifvensters met wisseldorpel op de eerste verdieping. De dakvlakken van het 
schilddak zijn belegd met roodgebakken tuile de nordpannen. 
De donkergrijs gepleisterde winkelpui is symmetrisch uitgevoerd met de entree in het 
midden, door muurdammen gescheiden van twee winkelpuien van gelijke grootte. De 
pui staat op een hardstenen plint. 
De eerste verdieping is geheel uitgevoerd in baksteen, gemetseld in kruisverband en 
voorzien van een gesneden voeg. De vensters zijn ontlast met strekse bogen en 
voorzien van gepleisterde lekdorpels. De ramen zijn gevat in smalle, deels verholen 
kozijnen. De bovenramen hebben een brede middenstijl met kraal en zijn voorzien van 
rechthoekig, gekleurd glas-in-lood. De onderramen zijn enkelruits uitgevoerd. 
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten met een fors hoofdgestel, bestaande uit 
een architraaf, een vlak fries en een kroonlijst waarin de goot is opgenomen. 
Boven de goot een viervaks dakkapel met vier enkelruits draairamen in het midden 
voorzien van een verdiept houten veld. De dakkapel wordt beëindigd met een 
geprofileerd boeiboord en een zinken kraal. 
De werkplaats aan de achterzijde wordt hier verder niet beschreven. De achtergevel is 
op de eerste verdieping geheel met cement gepleisterd en voorzien van een dubbele 
deur links en een enkelruits klapraam rechts. De bovendorpels van beide kozijnen op 
ongelijke hoogte. De gevel wordt afgesloten met een eenvoudige bakgoot op klossen. In 
het achterste dakschild een viervaks dakkapel met vier enkelruits draairamen in het 



midden voorzien van een verdiept houten veld. De dakkapel wordt beëindigd met een 
boeiboord en een zinken kraal.  
 
 

Interieur 
Kelder: bevindt zich aan de straatzijde van het huis en te bezichtigen via een 

inspectieluik linksvoor in de winkelruimte. De kelder is een tongewelfde ruimte met 
rechthoekige plattegrond en met de kruin van het gewelf haaks op de straat. De kelder is 
in het verleden geheel volgestort met bouwpuin en daarom niet toegankelijk.  

Begane grond: De indeling bestaat uit een ongedeelde winkelruimte waar links 
een trapopgang is uitgespaard voor de bovenwoning. Linksachter in de winkelruimte 
geeft een deur toegang tot een enkellaags werkplaats onder plat dak. 
De winkel is voorzien van een moderne inrichting en afwerking. Een oudere afwerking of 
constructie is niet waargenomen.  
 Eerste verdieping: een rechte steektrap met kwart boven geeft toegang tot de 
overloop op de eerste verdieping. Deze geeft toegang tot een alkoofkamer achter de 
rechter van de twee kamers aan de straatzijde, een trap naar de zolder, een kleine 
badkamer links aan de achterzijde en een keuken rechts aan de achterzijde. Badkamer 
en keuken zijn geheel afgewerkt met plaatmateriaal, een oudere afwerking is niet 
waargenomen. De alkoofkamer is in het bezit van een houten bedstee met opgeklampte 
deuren en twee met deurtjes af te sluiten bovenkasten. De ruimte heeft een 
ongedecoreerd stucplafond en een houten lichtkoker. Een tussendeur geeft toegang tot 
de woonkamer aan de straat. De woonkamer wordt van daglicht voorzien door twee 
schuifvensters met geel-, groen- en mangaankleurig glas-in-lood in de bovenramen. 
Moeten in het raamhout markeren de plek waar een verticale middenstijl en twee 
horizontale roeden hebben gezeten.  
De kamer wordt verwarmd door middel van een gashaard voor een gemetselde, 
bakstenen schouw uit 1955. De schouwboezem is ouder en sluit aan op een  , 
stucplafond met lijst, die ter plaatse van de schouwboezem is omgekornist.  
Een brede, lage paneeldeur afgewerkt met vlakke meubelplaat en met zwaar 
geprofileerde architraaflijsten geeft toegang tot de overloop, vanwaar een zelfde deur 
met architraaflijsten toegang geeft tot een kleine kamer links voor. Dat vertrek is gedekt 
met een vlak stucplafond en wordt van daglicht voorzien door eenzelfde venster als in 
de kamer ernaast.   
De trap naar zolder heeft een geometrisch gedecoreerde trappaal en een geprofileerde 
handlijst op vlakke balusters. 

Zolder: op zolder is een overloop en een kamer aan de achterzijde afgetimmerd. 
In deze vertrekken is de kapconstructie geheel achter twintigste-eeuws plaatmateriaal 
weg getimmerd, maar aan de straatzijde zijn de constructie en de dakpannen volledig in 
het zicht. Het dak is opgebouwd als sporenkap van geschild naaldhout met een 
nokgording en met hergebruik van diverse eiken daksporen met gesneden telmerken, 
mogelijk afkomstig uit de gesloopte voorganger van de huidige constructie. 

 
 
 
 
 



Bouwdossiers 
24-03-1931 aanpassing gevel 
02-12-1954 verbouwing winkelpand Meipoortstraat 4 en 6  
21-12-2009 verbouwing winkelpand (pui en werkplaats) 
 
 

Literatuur 
Niet bekend 



Waardering 
Het pand dateert - gegeven een oudere kern - uit het midden van de negentiende eeuw 
en is voor wat betreft de gevelarchitectuur redelijk goed bewaard gebleven. Leidend 
voor de waardebepaling zijn de betrekkelijke gaafheid van de architectuur, de ligging in 
de rooilijn aan de straat, de gedeeltelijk bewaard gebleven historische indeling op de 
eerste verdieping en de historische kelder en kapconstructie.  
 
Het object Meipoortstraat 4-6 is van architectuurhistorische waarde voor de gemeente 
Doesburg vanwege de redelijk goed bewaard gebleven gevelarchitectuur. Het 
gevelbeeld is in het verleden aangepast door het maken van de winkelpui en door het 
aanbrengen van de dakkapel.  
Van bouwhistorische waarde is de tongewelfde kelder en de kapconstructie met 
hergebruikte, oudere eiken daksporen. 
Het huis is stedenbouwkundig van belang vanwege de bijdrage aan de locaal-
topografische situatie en de ruimtelijke samenhang met de buurpanden waaronder met 
Ooipoortstraat 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


