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Situering 
De woning is gelegen aan de F.D. Rooseveltsingel aan de oostzijde van de historische 
binnenstad van Doesburg. Elke woning wordt van de straat gescheiden door een 
voortuin en een hekwerk langs het trottoir. Het hoogteverschil in de achtertuin richting de 
Looiersgracht verloopt geleidelijk. 
  
 

Hoofdopzet 
F.D. Rooseveltsingel 19 is de rechter middenwoning in een rij van vier woningen van 
twee bouwlagen onder een schilddak op een rechthoekige plattegrond. Door het 
niveauverschil ter plaatse is de kelder aan de tuinzijde feitelijk een souterrain. De twee 
hoekwoningen hebben de entree opzij, gecombineerd met een risaliet ter plaatse van 
het trappenhuis. De twee middelste woningen hebben de entree in de voorgevel.  



 
 

Historie 
De F.D. Rooseveltsingel heette voor WO II Looierswal en volgt het tracé van de 
middeleeuwse stadsomwalling, die ondanks latere aanpassingen in de Tachtigjarige 
Oorlog niet meer voldeed en na 1606 in opdracht van prins Maurits werd vervangen. 
Deze vestingwerken  zijn in 1672 in opdracht van de Franse koning Lodewijk XIV 
geslecht en nadien niet meer hersteld. Ze werden vervangen door de Hoge en Lage 
Linies, die vanaf 1701 naar ontwerp van Menno van Coehoorn zijn aangelegd. 
Rond het midden van de 18e eeuw waren aan de randen van de middeleeuwse stad 
diverse tuinen te vinden waaronder ook tussen de Zandbergstraat en de Looierswal. Na 
afwaardering van Doesburg tot vesting 2e klasse in 1854 verrezen geleidelijk huizen op 
de wallen in welke periode ook aan de Looierswal (Rooseveltsingel) de eerste huizen 
verschenen. De singel werd na de definitieve opheffing van de vesting in 1923 ook aan 
de veldzijde bebouwd.  
 
 

Beknopte bouwgeschiedenis 
Het huis maakt deel uit van een rij  die in 1932 is gebouwd naar ontwerp van J.H.J. van 
de Poel als onderdeel van een bouwproject, geïnitieerd door de familie Gerritsen 
(mondelinge mededeling eigenaar) en waartoe ook de huizen F.D. Rooseveltsingel 15, 
17 en 21 behoren. In 1999 is vergunning verleend voor het vergroten van het balkon aan 
de achterzijde tot een terras. De gevelarchitectuur is behoudens het vervangen van de 
voordeur en enkele meerruits ramen door vlak glas, sinds de oplevering niet 
noemenswaardig gewijzigd. 
 
 

Exterieur 
Het rijtje heeft zorgvuldig gemetselde, bakstenen gevels in Noords verband (kop-strek-
strek-kop) met verdiepte lintvoegen en gelijkliggende stootvoegen. Het metselwerk heeft 
een trasraam (plint) van donkere bakstenen en donkere voegen die wordt afgesloten 
met een halfsteens rollaag. Het metselwerk tussen de begane grond en verdieping is 
voorzien van muurankers. Alle vensters hebben zwaar uitgevoerde grenen kozijnen en 
zijn voorzien van uitstekende, houten lekdorpels. Het metselwerk op de verdieping 
eindigt onder het forse dakoverstek. Ook de kozijnen op de verdieping sluiten aan de 
bovenzijde tegen het overstek aan. De hoekwoningen hebben de voordeur opzij onder 
een eenvoudig vormgegeven luifel in een twee bouwlagen hoge risaliet.  
De symmetrische voorgevel wordt in drieën gedeeld door verticale stroken overhoeks 
gemetselde bakstenen tussen de woningen nummer 15 en 17 en tussen 19 en 21. De 
woningen 17 en 19 hebben een gekoppelde entreepartij die wordt benadrukt door 
middel van een luifel, een afwijkende vensterindeling op de eerste verdieping en een 
dakkapel. Tussen de achtvaks ingedeelde voordeuren met glas in de bovenste vier 
vakken is een gekoppeld kozijn met kleine klapramen toegepast. De ramen hebben een 
diagonale roede. In het metselwerk tussen de voordeuren van de middelste woningen 
17 en 19 is een zandsteen gevelsteen ingemetseld met opschrift: “A.G. [Anneke 
Gerritsen] 19  17/6  33” 
Boven de luifel zijn vier zesruits vensters aanwezig. De entreetravee wordt afgesloten 
met een brede houten dakkapel met plat dak en overstek. Links en rechts van de 
centrale travee zijn op de begane grond twee drielichtvensters met bovenlicht aanwezig 
met op de verdieping drielichtvensters zonder bovenlichten en met zesruits draairamen.  
Op de hoeken van het blokje zijn overhoeks geplaatste vensters aangebracht met 
zesruits draairamen op de verdieping aan de kopse zijde.  



De risaliet in deze zijde is wat lager zodat het zijdakvlak daar verder doorsteekt. De 
deuren worden geflankeerd door een smalle band hoog geplaatste kleine vensters met 
klapramen, die op de verdieping onder het dakoverstek wordt herhaald. De ramen 
hebben diagonaal geplaatste roeden. 
Boven de risaliet is in het zijdakvlak een platte, houten dakkapel met overstek 
opgenomen. 
De achtergevel heeft dezelfde architectonische opbouw en detaillering als de voorgevel. 
Op de begane grond geeft een moderne aluminium schuifpui toegang tot het terras 
achter de woning. Rechts (vanuit de tuin gezien) een houten kozijn met tuindeur met 
glas in het bovenste vak en een enkruits raam rechts van de deur. Op de verdieping 
links een drielichtvenster zonder bovenlichten en met zesruits draairamen, rechts twee 
vensters met zesruits draairamen. Het terras achter de woning wordt geflankeerd door 
moderne windschermen van hout en draadglas. 
Het pand heeft een over de gevels stekende schildkap met de nokrichting evenwijdig 
aan de straat met op de nok vijf decoratief gemetselde, bakstenen schoorstenen met 
dekplaat op ei-vormige hoeksteunen. In het dakvlak is een platte, houten dakkapel met 
overstek opgenomen. De dakkapel heeft vier enkelruits draairamen. De rechterhelft van 
de dakkapel is in gebruik bij nummer 17.   
De dakvlakken zijn belegd met grijs gesmoorde, opnieuw verbeterde Hollandse pannen. 
Op vlieringniveau ligt een klein dakraam in het dak. 
 
Hekwerk voortuin. Tussen het trottoir en de tuin staat een houten hek uit de bouwtijd.   
 
 

Interieur 
F.D. Rooseveltsingel 19 is niet bezocht, het interieur wordt hier niet beschreven.  
 
 

Bouwdossiers 
10-05-1932: Plan voor het bouwen van vier woningen aan den Looierswal te Doesburg 
04-06-1999: vergroten van het terras (met nummer 21) 
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Waardering 
Het pand dateert uit 1932 en is goed bewaard gebleven. Leidend voor de 
waardebepaling zijn de gaafheid van het ensemble, de architectuur van het blok en de 
ligging aan de straat met tuin en historisch hekwerk uit de bouwtijd.  
 
Het woonhuis F.D. Rooseveltsingel 19 is van algemeen belang voor de gemeente 
Doesburg vanwege de architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische 
waarde. 
Het huis is architectuurhistorisch van belang als goed bewaard gebleven voorbeeld van 
een huis daterend uit de dertiger jaren met invloeden van de Nieuwe Haagse School 
met benadrukte entreepartij. 
Het huis is stedenbouwkundig van belang vanwege de bijdrage aan de locaal-
topografische situatie en de ruimtelijke samenhang met de buurpanden F.D. 
Rooseveltsingel 15-17 en 21, mede bepaald door de voortuinen begrensd met 
hekwerken uit de bouwtijd.   
Het huis is cultuurhistorisch van belang als goed bewaard gebleven voorbeeld van een 
woning voor de gegoede middenklasse uit het begin van de jaren dertig van de 
twintigste eeuw.  
 

 


