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Huidige functie  : woonhuis en garage 
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Situering  
Pand gelegen aan de Heerenstraat in de historische binnenstad van Doesburg. Het 
staat met de voorgevel in de rooilijn met voor het pand een smalle stoep. Het pand staat 
links vrij aan het tuinpad van het linkerbuurpand, toegankelijk via een deur in een 
gemetselde muur. 
 



 

Opbouw 
Tweelaags pand op een rechthoekige plattegrond. Het pand heeft een begane grond, 
een verdieping en een zolder onder een zadeldak, evenwijdig aan de straat. Het is 
gedeeltelijk onderkelderd en heeft links onder het zelfde dak een garage. Het pand 
grenst aan de achterzijde aan een tuin. 
 
 

Historie  

De Heerenstraat is gelegen tussen de Gasthuisstraat en Boekholtstraat binnen het 
oudste gedeelte van de historische stad die in 1237 stadsrechten kreeg en kort ervoor 
moet zijn gesticht. De bebouwing met afwisselend grote panden en lage huizen en 
werkplaatsen weerspiegelt het gemengd gebruik in de straat van panden als woning, 
bedrijfsruimte/werkplaats en in het verleden stadsboerderijen. 
 
 

Beknopte bouwgeschiedenis 
Reeds in 1832 stonden op de huidige twee percelen al twee panden – waarvan de 
begrenzing sindsdien qua grootte ongewijzigd is gebleven - aan de straat. Op grond van 
architectuurhistorische kenmerken zal het huidige pand rond 1880 nieuw tot stand zijn 
gekomen. Tot 1930 was links sprake van een kleine, aparte woning met adres 
Heerenstraat 15, dat in dat jaar werd verbouwd tot garage en sindsdien deel uitmaakt 
van Heerenstraat 17. In 1975 is de woning verbouwd, waarbij vermoedelijk beide 
dakkapellen zijn toegevoegd. Het pand is sindsdien niet of nauwelijks gewijzigd. 
 
 

Exterieur 
Heerenstraat 17 heeft een bakstenen gevel bestaande uit twee houten garagedeuren 
links en een drie vensterassen brede woonhuisgevel rechts, gemetseld in kruisverband. 
Het pand bestaat uit een enkele bouwlaag met een zadeldak.  
De garage heeft een wat afwijkend gemetselde gevel dan het woonhuis, de gevel is in 
1930 vermoedelijk geheel gesloopt en met een deel van de sloopstenen opnieuw 
opgemetseld. De overgang tussen beide geveldelen wordt gevormd door een 
bouwnaad. De opgeklampte houten deuren zijn met verticale delen getimmerd, in het 
bovenste vak is in elke deur een raam opgenomen met glas gevat in twee diagonaal 
geplaatste roedenkruizen. Boven de deuren en met een houten plank afgewerkt stalen 
puibalk met erboven een drietal gesmede staafankers. 
In de woonhuisgevel zijn twee schuifvensters opgenomen met geheel rechts de entree. 
De vensters zijn zesruits schuifvensters met wisseldorpel en tweeruits bovenramen die 
zijn voorzien van een geverfde zandstenen onderdorpel. De kozijnen zijn voorzien van 
duimen voor luiken, die in het verleden zijn verwijderd. De sluitstangen hangen nog aan 
de kozijnen. De entree bezit een houten meervaks paneeldeur met spionnetje in het 
midden. Voor de deur is de bakstenen stoep uitgevoerd met gele cementtegels met 
antislipprofiel, van een type dat in Doesburg vaker wordt aangetroffen. Boven de deur 
een geprofileerd kalf. Alle gevelopeningen worden ontlast met anderhalf steens strekse 
bogen. De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten met een geprofileerde, gietijzeren 
bakgoot op klossen. Het dakvlak is belegd met grijs gesmoorde oude holle pannen 
waarin twee dakkapellen onder flauw zadeldak zijn opgenomen. In eerste instantie 



waren de dakkapellen voorzien van twee naar buiten draaiende ramen, in het verleden 
gewijzigd in een vaste glasruit.  
De linker zijgevel is geheel gepleisterd en op zolder voorzien van een venster met 
tweeruits draairamen. Ter hoogte van de onderdorpel is een horizontaal bouwspoor 
aanwezig van een gesloopt pand links. Eenvoudige, gesmede staafankers markeren de 
hoogte van de zoldervloer. De gevel is afgewerkt met een windveer en deklat.   
 

Interieur 
Het pand is niet bezocht. De plattegrond op de begane grond aan de straatzijde heeft 
links van de entree een kamer met houten vloer en links een historische schouw met 
houten ombouw. De enkelvoudige zolderbalklaag is haaks op de voorgevel georiënteerd 
en in het zicht. Suitedeuren omtimmerd met architraaflijsten en met glas-in-lood in de 
bovenvakken van de paneeldeuren geven toegang tot een achterliggend vertrek.  
 

 

 
 
 
 
 
Bouwdossiers 
12-05-1930 het veranderen van een woning (Heerenstraat 15) in een garage 
05-06-1975 verbouwing 
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Waardering 
Het pand dateert vermoedelijk uit circa 1880 en is voor wat betreft de gevelarchitectuur 
goed bewaard gebleven. Leidend voor de waardebepaling zijn de goed bewaarde 
hoofdvorm in de straatwand, de betrekkelijke gaafheid van de sobere, maar 
harmonieuze gevelarchitectuur en voor zover bekend de bewaard gebleven historische 
indeling en afwerking van (een deel van) het pand.  
 
Het object Heerenstraat 17 is van architectuurhistorische waarde voor de gemeente 
Doesburg vanwege de goed bewaard gebleven hoofdvorm en architectuur met veel 
originele kenmerken uit de bouwtijd. 
Het huis is stedenbouwkundig van belang vanwege de bijdrage aan de lokaal-
topografische situatie en de ruimtelijke samenhang met de buurpanden.  
Het huis is cultuurhistorisch van belang als goed bewaard gebleven historische woning 
en vanwege de verkavelingscontinuïteit.  
 


