
Het is alweer 8 jaar geleden dat bij Uitgeverij Matrijs de Monumentengids Doesburg is verschenen. 
De Monumentenvereniging heeft daar toen uitgebreid aan meegewerkt. 
Dezelfde uitgever heeft nu een gidsje uitgebracht: Doesburg, een cultuurhistorische wandeling. Dit 
handzame boekwerkje is bestemd voor de in cultuurhistorie geïnteresseerde bezoeker en/of 
bewoner van onze mooie binnenstad. De Monumentenvereniging heeft ook dit keer, in zeer 
beperkte mate overigens, meegewerkt aan de realisering van dit gidsje. 
Omdat dit gidsje een waardevolle aanvulling is van wat er al over Doesburg is verschenen, is besloten 
de presentatie openbaar te verrichten en een eerste exemplaar officieel aan te bieden aan de 
burgemeester van Doesburg, mevrouw Loes van der Meijs. Dit zal plaatsvinden a.s. zaterdag 19 
maart bij boekhandel Boek & Buro, Kerkstraat 32, Doesburg. 
De leden van de Monumentenvereniging zijn van harte uitgenodigd deze boekpresentatie bij te 
wonen. 
Hieronder staat het persbericht dat uitgeverij Matrijs heeft doen uitgaan. 
Tot zaterdag! 
Met vriendelijke groet, 
 
Frank Lange,  
secretaris Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg  
 
 

P E R S B E R I C H T 
 
Op 19 maart verschijnt bij Uitgeverij Matrijs: 

Doesburg. Een cultuurhistorische wandeling 
 
Deze wandelroute door de historische kern van Doesburg en langs de verdedigingswerken aan de 
oostkant van de stad verschijnt in de reeks Cultuurhistorische routes in Nederland en is gemaakt in 
samenwerking met de Monumentenvereniging 15 april 1945 van de gemeente Doesburg. Deze rijk 
geïllustreerde erfgoedroute leert u meer over de geschiedenis van het prachtige Doesburg.  
 
In het westen van de Achterhoek, bij de monding van de Oude IJssel in de IJssel, ligt Doesburg. 
Dankzij de strategische positie aan de rivieren kwam hier in de middeleeuwen de handel tot bloei. De 
IJssel bracht welvaart, maar Doesburg had ook veel te leiden van oorlogen. De verdediging werd dan 
ook steeds weer verbeterd. Kort na 1700 kreeg de stad geheel nieuwe verdedigingswerken naar 
ontwerp van Menno van Coehoorn. Doesburg is nu een van de best bewaarde vestingsteden in 
Nederland.  
 
De erfgoedroute begint in het centrum van Doesburg waar u langs negentiende-eeuwse herenhuizen 
wandelt. Verderop komt u langs de wijk Contre Escarpe, die in 2003-2005 werd gebouwd. Paden en 
bruggen vormen hier de verbinding met het historische centrum. Via de Saltpoortdijk komt u bij de 
laatmiddeleeuwse huizen in de Veerpoortstraat. De middeleeuwse kern van de huizen gaat in veel 
gevallen schuil achter negentiende-eeuwse gevels. De waag en het stadhuis zijn typische 
voorbeelden van de middeleeuwse architectuur van de Hanzesteden. U wandelt langs vele 
monumenten, waaronder de Martinikerk, de Kloosterkazerne met het arsenaal en huis Optenoort. 
Dan verlaat u het centrum om over de Lage Linie en Hoge Linie te wandelen. Vanaf deze 
verdedigingswerken is er zicht op de Oude IJssel.  
 
Boekinformatie 

http://www.erfgoedroute.nl/


Doesburg. Een cultuurhistorische wandeling | Jan Vredenberg | 72 blz. | 13 x 21 cm | genaaid 
gebrocheerd met omslagflap | ISBN 978-94-6148-057-6 | € 9,95 | te koop op www.matrijs.com en in 
de boekhandel 
 
De boekpresentatie van Doesburg. Een cultuurhistorische wandeling vindt plaats op 19 maart 2016 
om 14:00 uur bij boekhandel Boek & Buro, Kerkstraat 32 te Doesburg en is vrij toegankelijk. U bent 
van harte uitgenodigd!  
 
 
 

http://www.matrijs.com/

