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Situering  
Huis gelegen in de zuidelijke straatwand van de Veerpoortstraat, in de historische 
binnenstad van Doesburg. Het pand staat rechts gedeeltelijk vrij en grenst aan de 
voortuin van Veerpoortstraat 35. 
 



Opbouw 
Tweelaags pand met een rechthoekige hoofdopzet onder een zadeldak met dakschild 
aan de rechterzijde. Het pand is deels onderkelderd, heeft een begane grond, een 
eerste verdieping, een zolder en een vliering.  
   
 

Historie 
De Veerpoortstraat maakt deel uit van de vroegste stadsuitleg uit de eerste helft van de 
dertiende eeuw. De straat vindt haar oorsprong als toegangsweg van en naar de 
Veerpoortwal en loopt aan de oostzijde wijd uit tot een V-vormig plein bij de aansluiting 
op de Roggestraat en de Bresstraat. De straat functioneerde als toegangsweg van en 
naar de Veerpoort, die in 1673 in opdracht van de Franse koning Lodewijk XIV werd 
opgeblazen en niet werd herbouwd.  
  
 

Beknopte bouwgeschiedenis 
Pand met oude kern, dat in ieder geval in 1832 deel uitmaakte van het bezit en 
functioneerde als koetshuis van Veerpoortstraat 31 en tot 1904 rechts grensde aan de 
voorganger van Veerpoortstraat 35. In 1892 werd een oudere gevel verbouwd met 
centraal twee wagendeuren, geflankeerd door toegangsdeuren. In 1904 is het pand in 
opdracht van de Ned. Hervormde Gemeente verbouwd tot vergaderlokalen, waarbij de 
inrijopening werd aangepast tot venster. Later in de twintigste eeuw is de opening weer 
tot dubbele wagendeuren verlengd en op het laatst in 1991 is het gevelbeeld uit 1892 
gereconstrueerd. In dat jaar is tevens een nieuwe woningindeling en afwerking 
gerealiseerd en is de kapconstructie vervangen. De kamerindeling op zolder is meer 
recent aangebracht. 
 
 

Exterieur 
De voorgevel is geheel gepleisterd en twee bouwlagen hoog. Centraal heeft de gevel 
dubbele wagendeuren met gebosseerde onderpanelen en glas in de bovenvakken, 
gevat in een verticaal houten andreaskruis. De deuren hebben een tweevaks bovenlicht 
boven een kalf. In het bovenlicht zijn twee tweeruits valramen aanwezig. De opening 
wordt ontlast door een anderhalf steens dikke, getoogde rollaag. Deze is in schoon 
metselwerk uitgevoerd en naderhand geverfd. De opening wordt geflankeerd door twee 
historische voordeuren, die zijn uitgevoerd als delendeur en voorzien van lijstwerk om 
een gebosseerde deur te suggereren. De deuren hebben bovenlichten waarin een 
eenvoudige gietijzeren levensboom is verwerkt. Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn 
vier staafankers aanwezig met gekruld gesmede uiteinden. 
De eerste verdieping is lager dan de begane grond en hier zijn twee iets naar binnen 
geplaatste schuifvensters met wisseldorpel opgenomen. De vensters hebben zwaar 
uitgevoerde kozijnen met pen en gat verbindingen in de bovenhoeken, gezekerd met 
een toognagel. De kozijnen zijn op de hoeken voorzien van een kraal. Zowel de onder- 
als bovenramen hebben twee ruiten met een verticale houten roede. De vensters 
hebben houten onderdorpels en sluiten aan de bovenzijde direct aan op het houten fries 
van het hoofdgestel. Dit wordt met een kroonlijst afgesloten.  
Boven het hoofdgestel staat in het dakvlak een dakkapel met een vierruits draairaam 
onder flauw zadeldak. De zijwangen zijn met zink afgewerkt.  
 



De gemetselde, bakstenen, rechter zijgevel is tot stand gekomen omstreeks 1905 toen 
het rechter buurpand werd ingekort. De gevel is gemetseld in kruisverband, voorzien van 
staafankers en met uitzondering van een laag, tweevaks venster met middenstijl en twee 
enkelruits ramen, geheel blind. Het venster sluit aan tegen het boeiboord aan de 
bovenzijde van de gevel. De dakvlakken zijn  belegd met roodgebakken, opnieuw 
verbeterde Hollandse pannen. In het rechter dakvlak zorgt een modern dakraam voor 
daglicht. 
 
De gepleisterde achtergevel heeft door het ontbreken van buitenruimte een gesloten 
karakter. Op de begane grond zijn twee grote vensters met draairamen en vast tweeruits 
bovenlicht. Op de verdieping links een venster met draairaam en enkelruits bovenlicht 
en ernaast een klein toiletraam. Ramen en kozijnen zijn modern. De gevel wordt 
afgesloten door een houten bakgoot op verholen klossen. In het dakvlak erboven zijn 
drie moderne dakramen opgenomen. 
 

Interieur  
De indeling en afwerking van Veerpoortstraat 33 is in 1991 en 1992 vrijwel integraal 
vernieuwd en wordt slechts op hoofdlijnen beschreven. Het pand is voor zover bekend 
niet onderkelderd. 
Begane grond: bestaat uit een hal met trapopgang naar de eerste verdieping en een 
toegang tot de woonkamer met open keuken aan de achterzijde. De vertrekken worden 
gekenmerkt door een hoog plafond, hetgeen in overeenstemming is met de positie van 
de muurankers in de voorgevel. De bijbehorende balklaag wordt door modern 
plaatmateriaal aan het zicht onttrokken. Aan de straatzijde is de rechter voordeur aan de 
binnenzijde met plaatmateriaal afgewerkt, het bovenlicht is vrij gelaten. Een secundaire 
tussenwand scheidt de woonkamer van de keuken, waar een paneeldeur toegang geeft 
tot het toilet in een kleine aanbouw links achter het pand. Twee hoge vensters met 
draairamen beneden en vaste ramen boven het kalf zorgen voor daglichttoetreding. Een 
bergkast onder de trap geeft zicht op de onderzijde van de moderne trap naar de eerste 
verdieping. 
De indeling bestaat uit een trappenhuis met overloop links achter met rechts achter een 
slaapkamer en een grote slaapkamer aan de voorzijde van het huis. Vanuit de grote 
slaapkamer is een badkamer bereikbaar. In beide kamers is de zolderbalklaag vrij in het 
zicht, die bestaat uit drie forse moerbalken met randbalken evenwijdig aan de voor- en 
achtergevel waar over kinderbinten liggen met kraaldelen. De moerbalken zijn van 
eiken, de randbalken zeer waarschijnlijk van larikshout. De houtsoort van de 
kinderbinten kon niet vastgesteld worden, eikenhout lijkt aannemelijk. 
Op zolder is de vermoedelijk in 1991-1992 vervangen kapconstructie deels in het zicht. 
De kamerindeling en afwerking is modern, evenals de aanwezige dakramen en de 
dakkapel aan de voorzijde van het huis. 
Een vlieringtrap voert naar de vliering, hier is de moderne gordingenkap geheel in het 
zicht, alsmede het zicht op de met kloostermoppen gemetselde zijgevel van 
Veerpoortstraat 31. 
 



Bouwdossiers 
1892  verbouw pand 
1904  verbouwing pand tot vergaderlokalen 
2-12-1991 verbouwing woning 
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Waardering 
Pand met een gevel uit de tweede helft van de negentiende eeuw met latere 
aanpassingen en een oudere kern. Van deze voorganger zijn de beide bouwmuren en 
de balklagen bewaard gebleven. Leidend voor de waardebepaling zijn de ligging, 
hoofdvorm en goed bewaard gebleven architectuur van de voorgevel, waarbij de 
gevelindeling op de begane grond verwijst naar het gebruik als (wagen-)schuur van het 
grote linker huis. 
 
Het pand Veerpoortstraat 33  is van belang voor de gemeente Doesburg vanwege de 
architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde. 
Het huis is architectuurhistorisch van belang als goed bewaard gebleven voorbeeld van 
pleisterklassicisme met gave verhoudingen en met harmonieus vormgegeven 
aanpassingen tot schuur met bovenwoning, alsmede vanwege het gedeeltelijk 
behouden gebleven historische casco.    
Het huis is stedenbouwkundig van belang vanwege de ligging in de straatwand en de 
bijdrage aan het straatbeeld, in het bijzonder in combinatie met het rechter buurpand en 
vanwege de relatie tot de historische verkaveling.   
Het huis is cultuurhistorisch van belang vanwege het in de gevel afleesbare historische 
gebruik als schuur/koetshuis met bovenwoning, in het verleden behorend bij het grote 
woonhuis Veerpoortstraat 31.    
 
 

 


