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Situering 
Pand gelegen aan de Ooipoortstraat binnen de historische binnenstad van Doesburg. 
Het pand staat met de voorgevel op de rooilijn. Aan de achterzijde bevindt zich een 
kleine, ommuurde tuin.  



Opbouw 
Pand van twee bouwlagen in de gevelwand op rechthoekige plattegrond. Het pand 
bestaat uit twee woningen boven elkaar met een begane grond, eerste verdieping en 
een zolder onder een omlopend, afgeplat schilddak. De aanwezigheid van een kelder is 
niet bekend. Aan de achterzijde bevindt zich een toiletuitbouw en een kleine, ommuurde 
tuin. De bovenwoning heeft een balkon. 
 

Historie  

De Ooipoortstraat 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 Ooipoort, die in 1673 in opdracht van de 
Franse koning Lodewijk XIV werd opgeblazen en niet werd herbouwd.  
 
 

Beknopte bouwgeschiedenis 
In 1895 in opdracht van de heren Niemeyer te Arnhem nieuw gebouwd pand op een tot 
dan onbebouwd terrein. Het heeft sinds de bouw geen noemenswaardige wijzigingen 
ondergaan met uitzondering van het plaatsen in 1963 van een nieuwe winkelpui in het 
rechter deel van de gevel (nummer 61), die in 1992 werd verwijderd voor een nieuwe, 
historiserend uitgevoerde invulling.  
 
 

Exterieur 
Vier vensterassen brede, in kruisverband gemetselde, bakstenen voorgevel van twee 
bouwlagen waarvan Ooipoortstraat 59 de bovenwoning vormt. De gevel staat op een 
lage, gepleisterde plint en is voorzien van gepleisterde speklagen ter hoogte van onder-, 
midden- en bovendorpels. De gevel is in het verleden gereinigd en opnieuw gevoegd. 
De toepassing van speklagen, alsmede van geboorte- en sluitstenen boven de vensters 
zijn kenmerkend voor de neorenaissance. 
Op de begane grond is geheel links de voordeur van de bovenwoning geplaatst met 
rechts ernaast een schuifvenster met wisseldorpel in H-opstelling. Het bovenlicht van de 
deur is een enkelruits raam. De deur is in het verleden vervangen. Rechts van het 
midden bevind zich de entree van de benedenwoning (Ooipoortstraat 61) met geheel 
rechts een dubbelbreed venster met tweevaks bovenlicht. De voordeur met glaspaneel 
is in 1992 nieuw geplaatst, net als het tweeruits bovenlicht. 
De gevelopeningen op de begane grond en verdieping zijn alle ontlast met een 
gemetselde segmentboog, voorzien van sluitsteen met diamantkop en gepleisterde, 
opstaande geboortestenen, zogenaamde ezelsoren. In de gepleisterde boogvelden is 
verdiept een gekrulde, symmetrische versiering aangebracht. 
 
De vier vensters op de eerste verdieping zijn uitgevoerd als schuifvensters met 
wisseldorpel en onderramen met een verticale glasroede, zodat de ramen een T-indeling 
kregen. Boven de muurdammen tussen en naast de vensters zijn eenvoudig gesmede 
staafankers aangebracht.    
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten met een houten hoofdgestel van architraaf, 
fries en kroonlijst, waarin de goot is opgenomen van het voorste dakschild. 
De dakbedekking van het pand bestaat uit gesmoorde, oud-Hollandse pannen met nok- 
en keperpannen. De dakbedekking van het afgeplatte middelste deel van het dak is niet 
bekend. 



 
De achtergevel heeft vanaf de achterzijde gezien op de begane grond een indeling met 
links een tweevaks venster met zesruits schuifvensters, centraal een gemetselde 
toiletuitbouw waarbij de toiletten van begane grond en verdieping vertrapt naar boven 
gebouwd. Beide uitbouwen zijn voorzien van een platte, zinken dakbedekking en 
voorzien van een klein draairaam.  
Op de begane grond rechts een moderne uitbouw onder een lessenaarsdak van 
golfplaten met een tuindeur met glasraam.  
De gevel heeft op de verdieping vrijwel dezelfde indeling als onder, maar in het rechter 
vak van het tweevaks kozijn links is een tuindeur opgenomen, die toegang geeft tot een 
balkon met een gelast hekwerk van ronde stijlen en regels. In het linker kozijnvak is een 
zesruits schuifvenster met wisseldorpel geplaatst. 
Boven de toiletuitbouw geeft een klein klapraam daglicht aan de ruimte erachter. Rechts 
van het toilet een zesruits schuifvenster met wisseldorpel.  
Alle gevelopeningen worden ontlast met een steens segmentboog. In de boogvelden is 
gele verblendsteen gemetseld in keperverband. De zoldervloer wordt gemarkeerd met 
eenvoudige, gesmede staafankers. 
De gevel wordt afgesloten met een bakgoot op de muur, afgewerkt met een boeiboord 
en een zinken kraal. Het dakschild boven de goot is belegd met gesmoorde 
oudhollandse pannen, waarin een modern tuimelraam is geplaatst. De hoekkepers zijn 
met lood aangeklopt. 
 
 

Interieur 
Het interieur van Ooipoortstraat 59 en 61 is niet bezocht. 
 

 
 
  

 
 

Bouwdossiers 
1895  bouw schuur Zandbergstraat 
1897  nieuwbouw dubbele woning voor de heren Niemeyer te Arnhem 
1963  wijziging van de winkelpui (nummer 61) 
21-04-1992 reconstructie voorgevel (nummer 61) 
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Waardering 
Het pand dateert uit 1897 en sindsdien niet of nauwelijks gewijzigd, met uitzondering 
van de winkelpui die in 1963 en 1992 is vernieuwd.  Leidend voor de waardebepaling 
zijn de bewaard gebleven architectuur van voor- en achtergevel en de historisch 
gebonden ligging aan de straat.  
 
Het pand Ooipoortstraat 59 is van enig belang voor de gemeente Doesburg vanwege de 
architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde. 
Het is architectuurhistorisch van belang als bewaard voorbeeld van sober toegepaste 
neorenaissance, sober uitgevoerd in baksteen met harmonieuze verhoudingen. Het 
slopen in 1963 van de oorspronkelijke winkelpui is echter een waardeverminderende 
factor. 
Het huis is stedenbouwkundig van belang vanwege de bijdrage aan de lokaal-
topografische situatie en de ruimtelijke samenhang met de buurpanden in de straatwand 
van de Ooipoortstraat. 
 
 
 


