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K E L D E R S   in  D O E S B U R G  
 

een ondergrondse belevenis 
 

 
 
voorwoord 
 
 
 Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Monumentenvereniging in 2007, werd door 
de heer Constant Willems, bouwkundige, een lezing gehouden over kelders, met name die van 
monumentale panden. 
Daarmee werd onze aandacht gevestigd op de kelders die onder de vele monumentale panden 
van Doesburg zitten en zo ontstond ook het idee die eens in kaart te brengen.  
  
 Het is in de eerste plaats dankzij alle bewoners/eigenaren die mee hebben gewerkt aan 
deze inventarisatie dat er nu een -nog niet compleet, maar wel breed- overzicht is van het vele 
mooi's dat Doesburg ook ondergronds rijk is.  
En verder natuurlijk zijn wij de Gemeente Doesburg, met name oud-burgemeester Hermen 
Overweg, de nieuwe burgemeester Kees Luesink en de heer Marinus Lenselink, 
Seniormedewerker Bouw- en Woningtoezicht en Monumentenzorg, dank verschuldigd voor hun 
medewerking. 
De leden van de projectgroep hebben met  raad en daad de inventarisatie uitgevoerd en tenslotte 
is deze publicatie tot stand gekomen door de waardevolle bijdragen van Constant Willems en 
Peter Boer, bouwhistoricus, die het geheel ook op kaart heeft gezet. 
 
 Het is onze wens dat het  monumentenbeleid binnenkort ook zal leiden tot het aanwijzen 
van vele o.i. daarvoor in aanmerking komende panden als gemeentelijke monument en dat wij  
daarvan dan ook de kelder-gegevens aan deze inventarisatie toe zullen kunnen voegen. 
 
 Zo krijgt Doesburg dan een unieke verzameling van kelder-gegevens, toegankelijk voor  
geïnteresseerden en beschikbaar voor nader (bouwkundig-historisch) onderzoek. 
 
          Peter Hofstede, 
             voorzitter  
              Monumentenvereniging  
              15 april 1945 Doesburg  
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rijksmonumentale kelders 
 
De Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg zet zich in voor het behoud van het historisch 
erfgoed in onze gemeente. 
Dat heeft ze o.m gedaan door oprichting van de Stichting Stadsherstel, die zich actief heeft ingezet 
voor het behoud/restauratie van waardevolle panden. 
Tijdens de jaren van herstel is de aandacht daarbij vooral uitgegaan naar het opknappen van de 
panden zelf, maar werd weinig aandacht geschonken aan de (vele) kelders die Doesburg rijk is. 
Daarnaast heeft de Vereniging het project ‘Geveltekeningen’ gerealiseerd waarbij studenten van 
de HTS alle Doesburgse gevelwanden gemeten en uitgetekend hebben. 

 
Omdat de kelders samen met de kap vaak de minst aangetaste en verbouwde delen van een 
gebouw zijn, kunnen ze interessante informatie bevatten over de bouwgeschiedenis van het 
gebouw. 
Nu is er over die kelders relatief weinig bekend en daarom heeft de Vereniging het plan opgevat 
om de kelders alsnog zoveel mogelijk in beeld te brengen middels een uitgebreide inventarisatie. 

 
Het aanvankelijke plan van het bestuur was om over de verzamelde informatie een publicatie te 
doen verschijnen, als aanvulling op de al eerder verschenen Monumentengids Doesburg: 

 

                                                    
Een fraai boek waarin alle rijksmonumentale panden uitvoerig beschreven zijn, behalve hun kelders ! 

kelderproject 
 
Voor deze omvangrijke klus werd door het bestuur van de Vereniging een werkgroep geformeerd,  
die de opdracht kreeg de inventarisatie ter hand te nemen. 
Deze groep werd gevormd door de leden Gerrit Bouwhuis, Jos Gelauf, Carel Rensing,  
Kees Scheepers, en Roel Feltmann als projectleider.   
In maart 2008 werd gestart met een schriftelijk verzoek aan alle eigenaren/bewoners van de ruim  
160 Rijksmonumenten in Doesburg. 
De adressen werden beschikbaar gesteld door de Gemeente, die tevens de verzending verzorgde  
van een vragenformulier en daarbij een begeleidende brief van de burgemeester, (H. Overweg) 
waarin hij een dringend beroep deed op ieders medewerking aan dit project.  
De geadresseerden werden verzocht het vragenformulier zo goed mogelijk in te vullen en voorzien  
van (bij voorkeur digitale) foto’s van de kelder(s) te retourneren aan de projectgroep.     
Ook kopieën van (bouwtechnische) tekeningen van de kelder werden graag ontvangen. 
 
In de maanden april en mei (2008) kwamen verheugend veel reacties op het eerste verzoek   
binnen, ongeveer 40% van de geadresseerden stuurden het vragenformulier met foto’s in.  
Eind mei werd een herinnering gestuurd aan de adressen waarvan nog geen reactie was 
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ontvangen. Wederom was de gemeente daarbij behulpzaam. Daarop reageerden ook een fors 
aantal mensen, zodat daarmee van ruim de helft van alle 160 kelders van de Rijksmonumentale 
panden met kelders de gegevens bekend zijn.  
4 juli kwam TV Gelderland opnamen maken van opmetingen in een kelder aan de Koepoortstraat.   
 

                                                 
                                                        TV Gelderland in actie 

 
Die publiciteit zorgde ook weer voor een aantal ingestuurde formulieren. 
De toen nog resterende adressen waarvan geen reactie was ontvangen werden door leden  
van de projectgroep persoonlijk benaderd. 
Uiteindelijk kon op die manier ca 90% van het kelderbestand worden geïnventariseerd.                                                               
 

                                                  
projectgroepleden Roel Feltmann en Jos Gelauf bezig een kelder in te meten 

 
De meeste kelders bleken in redelijke (en droge) staat te verkeren. De vloeren zijn belegd met  
oude baksteen of estriken (gebakken vloertegels), de plafonds bestaan veelal uit nog goed in tact 
zijnde stenen gewelven.  
Verreweg de meeste gewelven zijn eenvoudig van vorm, de zgn. ton-gewelven, maar ook hebben 
sommige kelders fraaie kruisgewelven.  
 

                    
     kruisgewelfde kelder. 

 



 
4 

Enkele kelders bevatten ook fraaie kaarsenissen, pekelbakken, straatluiken, e.d.  Bij sommige 
kelders werden ook nog nader te onderzoeken dichtgemetselde stukken muur aangetroffen. Het is 
natuurlijk de vraag wat daarachter nog te vinden is………………. 
 

           
 een dichtgemetselde doorgang ? 

 
Helaas bevat een groot aantal monumenten inmiddels geen kelder meer, omdat die tijdens 
verbouwingen en/of restauraties in het verleden zijn dicht gegooid! 
Gelukkig worden tegenwoordig vrijwel geen kelders meer dichtgegooid, maar overheerst het besef 
van de monumentale waarde ervan. Zo is er een aantal panden waarvan de kelders erg mooi zijn 
gerestaureerd. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de kelder op het adres Kerkstraat 1. 
 

                                          
Gerestaureerde kelder in gebruik als toonzaal. Kerkstraat 1  

 
Na deze inventarisatie zijn alle keldergegevens gedigitaliseerd; het betreft zowel de ingevulde 
vragenlijsten, de geschetste plattegronden en de gemaakte foto’s. 
Bij deze tijdrovende klus werd de hulp van een stagaire van het Graafschap College te 
Doetinchem verkregen. 
Voorwaarde van het Graafschap College was dat de stagiaire tijdens de werkzaamheden begeleid 
zou worden en zoveel mogelijk afwisselende werkzaamheden zou krijgen ter wille van het opdoen 
van de nodige werkervaring. 
Zo ontstond het idee om de stagiaire gedurende normale kantooruren werkzaam te laten zijn in 
een kantoor-omgeving. Daartoe werd contact gelegd met het nieuwe hoofd van het Streekarchief, 
de heer Alex Koster. 
Na enkele oriënterende gesprekken bleek hij bereid om een stagiaire voor ons werkzaam te laten 
zijn bij zijn Streekarchief en werd ook afgesproken dat die stagiaire de werkzaamheden voor het 
kelderproject zou afwisselen met werk ten behoeve van het Streekarchief. Dat alles onder zijn 
wakend oog, en met regelmatige begeleiding middels overleg en instructie, zowel ter plaatse als 
via de e-mail, voor het kelderproject-werk door de projectleider Roel Feltmannn, die op loopafstand  
van het Streekarchief woont.  
Medio april 2010  tenslotte stond alles op een usb-stick en is de verzameling bruikbaar voor een 
publicatie en voor eenieder toegankelijk die het materiaal voor nader (bouwhistorisch) onderzoek 
wil raadplegen. 
Een derde “partij” die bij dit project behulpzaam is geweest, is de firma SIJN ICT Services, die 
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geheel belangeloos aan de Monumentenvereniging een pc met de nodige programma’s er op, met 
internet en e-mail faciliteit en een scanner/printer voor de stagiaire bij het archief in bruikleen heeft 
gegeven.  
 
 

gangenstelsel ?  
 
Al lang ging in Doesburg het verhaal dat , evenals eind negentiger jaren in Arnhem is ontdekt, ook 
Doesburg zou beschikken over ondergrondse verbindingen tussen de kelders. Niet alleen met de 
naastliggende kelder, maar ook zelfs onder straten door naar de tegenoverliggende percelen.   
Uit de tot nu toe verzamelde gegevens blijkt echter niet dat het verhaal klopt. Dat neemt niet weg 
dat er wel degelijk enkele ondergrondse verbindingen zijn. 
Zo hebben enkele panden wel een verbinding, een gangetje met/naar het naburige huis, maar dat 
heeft meestal te maken met latere opsplitsing van een pand en de bijbehorende kelders. 
Ook zijn er nieuwe doorgangen gemaakt in de loop van de 2de Wereldoorlog. Op last van de Duitse 
bezetter moesten mensen een verbinding maken naar de buren, i.v.m. mogelijke 
bombardementen. De mensen konden dan naar de kelder van de buren vluchten, mocht hun eigen 
huis geraakt zijn, cq. op instorten staan. 
        

                                         
 

Vluchtweg of alleen een tussen-muurtje ?  Gasthuisstraat 20. 

 

toekomst 
 
De Monumentenvereniging  heeft het initiatief genomen om een cultuurhistorische waardenkaart te 
laten maken. Een kaart waarop alle cultuurhistorisch waardevolle objecten en veronderstelde 
waardevolle plaatsen staan aangegeven. Vanwege het 50-jarig bestaan van de 
Monumentenvereniging in 2011, is die cultuurhistorische waardenkaart aan de Gemeente  
aangeboden als jubileum kado, waarbij is overeengekomen dat die kaart onlosmakelijk deel uit  
maakt van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, het nieuwe beleidskader aangaande alles wat met 
Ruimtelijke Kwaliteit te maken heeft. 
Aan de hand van die kaart kan de Gemeente o.m. de nog circa 200 daarvoor in aanmerking 
komende panden als gemeentelijk monument aanwijzen. 
De Monumentenvereniging overweegt daarna de nu bestaande verzameling keldergegevens nog 
uit te breiden met die gemeentelijke monumenten. 
 
 

kelders ook in kaart 
 
Als aanvulling op, en overeenkomstig de cultuurhistorische waardenkaart, zijn de verzamelde 
keldergegevens op een kaart van de Doesburgse binnenstad aangegeven. Aanvankelijk werden 
alleen van de geïnventariseerde  rijksmonumenten de keldergegevens opgenomen, maar om een 
zo compleet mogelijk kelder-beeld van de oude binnenstad te krijgen, werd besloten ook de (nog) 
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niet geïnventariseerde kelders op de kaart zichtbaar te maken.  
Door middel van een veldverkenning (juni/juli 2011) zijn alle kelders, inclusief niet direct zichtbare, 
maar hoogstwaarschijnlijk  wel aanwezige kelders, op de kaart aangegeven. Die inventarisatie 
kwam tot stand aan de hand van aan de buitenzijde zichtbare kenmerken, zoals kelderlichten en –
roosters voor ventilatie, koekoeken en kelderluiken.  
Van oudsher waren kelders primair vanaf de straat ontsloten, maar door vele, door de eeuwen 
heen interne verbouwingen, het onteigenen van stoepen, achterstallig onderhoud en het buiten 
gebruik stellen van kelders en zijn de voor het stadsbeeld karakteristieke toegangsluiken steeds 
zeldzamer geworden. 

De kaart biedt nu een goed overzicht van waar in de binnenstad hoofdzakelijk kelders onder de 
panden werden gebouwd, namelijk vooral bij de panden langs de hoofdaders van de oude binnen 
stad. Met name aan de kant dicht bij de rivier (noordzijde). Ook is duidelijk te zien dat de 
waardevolle bebouwing zich zeker niet beperkt tot het monumentenbestand. 
Een substantieel aantal aangetroffen kelders zijn zeker ook de moeite waard voor een nadere 
inventarisatie. 
Op de kaart zijn de in de straat en stoepen aanwezige kelderluiken ingetekend. Tongewelfde 
kelders zijn verreweg in de meerderheid. Deze vorm is de oudste en ook meest eenvoudige bouw-
vorm. Daarbij ook goedkoper dan de meer ingewikkelde kruisgewelfde en anders gevormde 
kelders. 
Afhankelijk van de oorspronkelijke functie van de kelder treffen we er kaarsennissen, pekelbakken, 
waterputten, etc. aan. 
In de navolgende tekst van de lezing van Constant Willems wordt e.e.a. verduidelijkt. 

 
Roel Feltmann 

Doesburg, augustusi 2011 
 
 

                 ====================== 
 
 
 
over kelders in Doesburg  

 

straatje met houten huizen. 
 

In veel IJsselsteden komen waarschijnlijk voor het eerst kelders voor vanaf de tweede helft van de 
12e eeuw. Er zijn bij opgravingen in de steden onder houten huizen vrij kleine kelders uit die tijd 
aangetroffen. In de volgende eeuw blijken ze, ook weer volgens opgravingen, al vaker voor te 
komen.  Hier ziet u een  straatje in Zwolle op een oude 18e eeuwse afbeelding, waar nog houten 
en lemen huizen met rieten daken voorkomen. Dit soort huisjes, zoals ze ook in Doesburg in de 
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12e en 13e stonden, had dus ook al kleine kelders. In Doesburg weten we echter nog vrij weinig 
van dit soort huisjes, ze zijn gewoon nog niet zo vaak opgegraven. 
 
 

Gasthuisstraat 3 
 

Vanaf het begin van de 15e eeuw gaat het de stad voor de wind en er komt steeds meer geld om 
grote, voorname huizen te bouwen. Die huizen verrijzen dan vooral in steen, daarbij 
aangemoedigd door het stadsbestuur die vooral een brandveilige stad nastreven en daarvoor ook 
keuren, zeg maar bouwverordeningen, uitvaardigen. 
Die verordeningen gaan vooral ook over de scheidingsmuren tussen de huizen, die moesten in 
ieder geval van steen zijn. Bij stenen muren horen funderingen, en als je die maar diep genoeg 
aanlegt dan is het realiseren van een ruimte onder de begane grond niet zo’n probleem meer. Zo 
zullen waarschijnlijk de eerste kelders zijn ontstaan.  
Die vroege kelders hadden een houten balklaag waarop de vloer van de begane grond lag. De 
oudste kelders hadden dus nog geen stenen gewelven. Die met houten balklagen gedekte kelders 
zullen in Doesburg niet meer aangetroffen worden. Bouwsporen daarvan zouden dan te vinden zijn 
in de vorm van balkgaten waarin de balken lagen ten behoeve van de begane grond vloeren. 
Die balken waren overigens doorgaans van dennenhout, en niet van eiken zoals voor de hand zou 
liggen. Eiken werd ook toen al wel veel toegepast voor kapconstructies. 
Die houten kelders verdwenen op een bepaald moment. Men ging er toe over stenen gewelven te 
maken, en de door hout overdekte kelders die er al waren werden voorzien van gewelven.. Dit 
begon zo omstreeks het begin van de 15e eeuw en het bouwen van kelders met gewelven zou tot 
ver in de 19e eeuw doorgaan. 
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Schets van Doesburgse huis.  
In Doesburg is de ontwikkeling van de huizenbouw iets anders gegaan dan in de andere 
IJsselsteden. We komen hier een huistype tegen waarbij een torenachtig stenen gebouw aan de 
achterzijde is geplaatst. Op dit plaatje ziet u de algemene opzet. Aan de straat zette men eerst een 
meestal langgerekt houten of lemen gebouw neer. Daar achter werd naar wordt aangenomen na 
1500 een stenen toren gebouwd. Na verloop van tijd verdween het houten gebouw en daarvoor in 
de plaats kwam een bouwwerk in steen. Op diverse plaatsen in Doesburg kunnen we die huizen 
tegenkomen. Ik vertel u dit omdat die torens al vanaf het begin waren voorzien van een kelder. 

Doorsnede van huis Koepoortstraat 20 (waar de lezing werd gehouden) 
Op het ogenblik verblijven we in zo’n huis. We zitten hier in het gedeelte tussen de toren en de 
straat. In de toren is de begane grondvloer hoger dan de vloer in het voorgedeelte, dit kwam 
doordat er onder de begane grond van de toren een kelder was gebouwd. De toegang tot die 
kelder is niet helemaal duidelijk, mogelijk zat hij aan de westkant van de toren en niet zoals nu het 
geval is aan de zuidkant. 
De kelder is voorzien van een tongewelf, wat bij al die torens het geval is. 
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Tongewelf, Ooipoortstraat. 
 

Hier ziet u zo’n gewelf onder een huis aan de Ooipoortstraat. De naam is duidelijk ontleend aan de 
vorm van de kelder, een halve ton. 
Kelders met gewelven hebben natuurlijk voordelen ten opzichte van hun houten voorgangers. Zo 
kun je aan bederf onderhevige etenswaren als vlees en melk iets langer bewaren omdat het in zo’n 
kelder nu eenmaal wat koeler is dan in de rest van het huis. 
Maar er waren meer redenen om gewelfde kelders te bouwen.  
Gewoonlijk waren de kelders alleen bereikbaar vanaf de straat of soms vanuit een tuin. Voor 
Doesburg geldt dan nog dat de kelders van die torengebouwen bereikbaar waren vanuit het 
houten of lemen huis aan de straat.  
Het was ongewoon dat je vanuit het huis in de kelder kon komen. Wanneer we een trap aantreffen 
die van een woonvertrek of gang binnen het huis naar de kelder gaat dan is vaak eenvoudig aan te 
tonen dat die trap naderhand is gemaakt. Het had natuurlijk ook zo zijn redenen. Vaak waren de 
kelders apart verhuurd en dan wil je in het huis natuurlijk niets met je huurder te maken hebben. 
Ook lagen er soms brandbare stoffen in de kelder. Zo weten we uit keuren dat bepaalde brandbare 
stoffen als pek, teer en smeer  alleen in huizen mochten worden opgeslagen als ze bewaard 
werden in door gewelven gedekte kelders. Ook waren er keuren die verboden dat vlas werd 
gehekeld in ruimten die door kaarsen werden verlicht. Dat mocht echter wel in een door een gewelf 
gedekte kelder. Ook zijn er aanwijzingen dat men kostbare goederen liever in zo’n kelder 
bewaarde. In geval van brand was dat veiliger. Al deze redenen maken duidelijk dat men liever de 
kelder niet vanuit het huis betrad.   
 

Kelderingang met luik (Hoogestraat 2 - hoek Koepoortstraat) 
 

Dit is zo’n kelderingang, vanaf de straat, nog origineel afgedekt met een luik 
Het spreekt vanzelf dat het voorgaande vooral opgaat voor woonhuizen.  Kastelen, die vaak door 
een gracht waren omgeven, hadden natuurlijk kelders die wel vanuit het gebouw zelf toegankelijk 
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waren. Maar daar had je natuurlijk ook niet het probleem van onderverhuur. 
Een andere reden voor het maken van gewelven zou kunnen zijn dat bezoekers van het woonhuis 
vuil en rommel van de straat mee naar binnen liepen, zo schoon waren de straten nu ook weer niet 
in die tijd. Dat ging natuurlijk op den duur ten koste van de houten vloer op de begane grond. De 
slijtage nam toe en ook het verrotten van de vloer was niet denkbeeldig. Men koos daarom al snel 
voor een vloer met een hard oppervlak. In dit geval tegels of straatwerk. Dat materiaal kon 
natuurlijk alleen maar gelegd worden in zand. Als je geen kelder had dan was dat makkelijk te 
realiseren maar als er een kelder onder de begane grondvloer lag dan kon dat alleen maar op een 
met zand gedekt keldergewelf, dat dan natuurlijk wel eerst gemaakt moest worden. 
Het lastige met kelders is dat ze moeilijk zijn te dateren. Ik vertelde al dat er vaak keldergewelven 
in bestaande huizen werden gemaakt ter vervanging van de door houten zolderingen gedekte 
kelders. Als we nu een gewelf aantreffen dan is soms door nauwkeurig onderzoek iets van de 
ouderdom te zeggen, maar vaak lukt dat niet. 
  

Tekening van een tongewelf 
 

De oudste kelders zijn ongetwijfeld de kelders met tongewelven. Ze zijn het makkelijkst te maken 
en ook is zo’n gewelf tamelijk eenvoudig aan te brengen in een al bestaande ruimte. Maar  
tongewelven maakten ze nog volop in de 19e eeuw. Dus die vorm biedt geen houvast.  
 

Tongewelf onder pand in de Ooipoortstraat. 
 

Dit tongewelf heeft een iets andere vorm dan het gewelf dat ik u eerder liet zien. De boog is niet 
rond tot op de vloer. Mogelijk is dit een kelder die naderhand onder het pand is gemaakt. De 
verticale wanden stonden er dan al en het was daardoor moeilijk om vanaf de vloer te beginnen 
met metselen. Liever maakte men dan een sleuf in de muur en begon men daar met het 
aanbrengen van het gewelf. De onderste stenen rusten dan in de muur. 
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Gewelf met halfronde beëindiging 
 

Er zijn tongewelven die aan een kopkant, soms ook aan beide kanten, zijn afgesloten door een half 
tongewelf. Een speciale naam daarvoor is niet te geven. Waarom dit precies gedaan is blijft 
giswerk. Meestal komt het voor aan de straatzijde en daarom zal het ook wel iets met de ingang 
naar de kelder te maken hebben. Het is denkbaar dat de ingang van zo’n kelder niet in het midden 
van de gevel lag, maar meer aan de zijkant. Met een later aangebracht tongewelf ontstaat dan het 
probleem dat je niet binnen kunt komen, omdat de halve boog er in de weg zit. Met een half 
tongewelf kun je dan dat probleem makkelijk oplossen. Dergelijke gewelven komen veelvuldig voor 
in Deventer en Zutphen. In Doesburg zie je ze niet zo vaak. Onder Veerpoortstraat 12 zit er 
bijvoorbeeld een. 

Zutphen, Groenmarkt 9 
 

Dit is een voorbeeld van zo’n kelder ergens in Zutphen 
Nu we het toch even over andere steden hebben, Zutphen, Doesburg, Arnhem, Deventer en nog 
meer Hanzesteden zijn rijk voorzien van grote kelders. Merkwaardig genoeg komen ze veel minder 
voor in Kampen, waarschijnlijk vanwege een voortdurende hoge stand van het grondwater.  
Een stad waar gewelfde kelders bijna niet voorkomen is Amsterdam. Dat heeft daar te maken met 
hoge grondwaterstanden en drassige bodem. De bodem daar is voortdurend in beweging, 
waardoor een gemetseld gewelf bijna geen bestaansrecht heeft, en makkelijk zal scheuren. 
Amsterdam kent eigenlijk alleen ondiepe kelders waardoor de begane grond veel hoger ligt dan 
het omringende terrein. Wel komt daar nog een heel apart soort kelder voor, namelijk de drijvende 
kelder. Zo’n kelder gaat op en neer met de variabele stand van het grondwater. 
Maar terug naar Doesburg. 
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IJzeren kelderluik 
 

De kelders die we hier onder de huizen aantreffen liggen meestal direct aan de straat. Dat is ook 
logisch, omdat de goederen die in de kelder opgeborgen moesten worden ook via de straat 
werden aangevoerd. Tegenwoordig vinden we die ingangen terug als we met veel lawaai over 
ijzeren platen lopen die onderdeel zijn geworden van het trottoir. Die ijzeren platen kunnen we dan 
optillen en dan zien we een trap die naar beneden in de kelder voert. Die ijzeren platen zijn 
natuurlijk niet origineel. Ooit zaten daar scheefstaande houten luiken die u op het volgende plaatje 
kunt zien. 

Tekening oude gevelwand 
 

Het trottoir zoals we dat nu kennen was meestal geen logisch pad voor de voetganger, het was 
duidelijk onderdeel van het huis dat er aan grensde. Vaak waren het stoepen  die zelfs met 
paaltjes en kettingen waren afgesloten van de openbare weg. Het gaf dus aan dat je daar als 
voetganger niets te maken had, en dan kon de eigenaar van de stoep dus veilig een schuinstaand 
luik ten behoeve van zijn kelder maken. De stoepen verdwenen en doorgaande trottoirs lieten niet 
toe dat er hindernissen in de vorm van scheefstaande houten luiken aanwezig waren. 
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Koepoortstraat bij de Baerken Huizen 
 

In Doesburg kunnen we gelukkig op veel plaatsen die oude stoepen aanwijzen, zoals hier in de 
Koepoortstraat. Het wonderlijke is dan dat zowel stoepen als trottoirs gebroederlijk naast elkaar 
liggen. 

Stoepen met ijzeren luiken in Doesburg. 
Het is dan alleen wel weer jammer dat wanneer er dan een kelderluik in een originele stoep 
aanwezig was dit ook vervangen werd door een ijzeren luik. 
 

Kelderplattegrond Zaadmarkt 86 
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Kelders geven vaak een aanwijzing over de bouwgeschiedenis van een pand dat daar boven staat. 
Ze behoren meestal tot de oudste onderdelen van een huis, en we kunnen door hun vorm en 
afmetingen vaak wat conclusies trekken. Als er onder één pand bijvoorbeeld twee kelders naast 
elkaar liggen, gescheiden door een dikke muur van zo’n 80 cm, dan is duidelijk dat we hier 
waarschijnlijk te maken hebben met twee aparte panden die in een later stadium bij elkaar zijn 
getrokken. Op de kelderplattegrond van dit pand ergens in Zutphen is dat goed te zien. 
Overigens hebben we op deze plattegrond te maken met meerdere keldertypen. We zien hier het 
tongewelf met de halfronde beëindiging aan de straatzijde, waarschijnlijk de oudste van dit 
keldercomplex, maar ook een kelder gedekt door kruisgewelven.  
 

Tekening kruisgewelf 
 

Kruisgewelven komen we doorgaans tegen in kerken en kloosters. Maar ook onder stadswoningen 
zijn ze geen zeldzaamheid.  
Ze zijn moeilijker te maken en daardoor ook kostbaarder in uitvoering. Ongetwijfeld heeft het bezit 
van een kelder met een kruisgewelf te maken met enige status van de eigenaar. Over het 
algemeen is het niet zo dat een kruisgewelf een grotere ruimte kon overspannen, maar met behulp 
van middenzuilen kon dit wel. 
 

Arsenaal. 
 

Erg mooie kruisgewelven komen we tegen onder het 15e eeuwse Arsenaal in Doesburg. 
Onderzoek heeft aangetoond dat ze dateren uit de bouwtijd van het Arsenaal. Als bouwtijd wordt 
voorlopig aangenomen het jaar 1434. 
Kruisgewelven onder woonhuizen kennen we eigenlijk  sinds het einde van de 15e eeuw. Er zijn 
nog een paar typen te onderscheiden, zo kennen we bandkruisgewelven en kruisgewelven die 
worden ondersteund door een middenzuil.  
In het Arsenaal rusten de kruisgewelven op middenzuilen. 
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Kruisgewelf onder het Arsenaal met aparte ondersteuning 
 

Hier nog een plaatje van de gewelven onder het Arsenaal. De zuil in het midden hoort niet tot de  
oorspronkelijke opzet. Vermoedelijk staat hier een zwaar constructielelement boven het gewelf. 
Overigens is het bij kruisgewelven vaker de gewoonte dat ze wel van binnen uit het huis 
bereikbaar waren. In het gewelf werd daar rekening mee gehouden. Het zal te maken hebben met 
de status van het huis. Ook mogen we aannemen dat de meeste kruisgewelven niet dateren uit de 
bouwtijd van het huis. Het huis was er al en men besloot een bestaande kelder te wijzigen, of 
geheel nieuw aan te leggen. 
In de kelders treffen we vaak gemetselde bakken aan van zo’n 80 cm hoog, of sporen van die 
bakken. Ze dienden voor het bewaren van vlees, dat daar onder de pekel werd bewaard. Vooral in 
kastelen zijn die bakken een normaal verschijnsel. Men bewaarde de buit van de jacht op wild daar 
voor langere tijd. 

Kelder onder de Proostdij 
 

Een plaatje van een kelder met een kruisgewelf onder een huis, in dit geval de Proostdij in 
Zutphen, waaruit blijkt wat voor een prachtige ruimte daarvan gemaakt kan worden als alles gewit 
is en de kelder is ingericht 
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Tekening kelder met gordelbogen en troggewelven. 
 

Een wat ouder type kelder, die zeker in de 14e eeuw al voorkwam, was de kelder die overkluist 
was door troggewelven die rustten op gordelbogen. Met troggewelven kon men niet zo’n grote 
overspanning maken vandaar dat men er voor koos om die te laten rusten op zogenaamde 
gordelbogen. Die gordelbogen maken dus deel uit van het keldergewelf. 
 

Gordelbogen met troggewelven. 
 

Dit is zo’n kelder, onder het huis Philips Gastelaarsstraat 17. De kelder zelf staat in verbinding met 
een vlak daarnaast gelegen kelder die overkluist is met kruisgewelven. 

Troggewelven op stalen balken. 
 

Het laatste plaatje dat ik wil laten zien is van een kelder met gemetselde troggewelven op stalen 
balken. Hij lijkt dus erg op het voorgaande maar stalen balken zijn hier in de plaats gekomen van 
de gordelbogen. Dit soort kelders is niet zo heel oud, en ze zijn gemaakt sinds de invoering van 
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het gebruik van stalen balken. Er kleeft een groot nadeel aan deze kelders. De stalen balken gaan 
roesten en drukken daardoor het metselwerk van zich af. Het gevolg is dat er vaak ernstige 
scheurvorming ontstaat in het aangrenzende muurwerk. Reden ook dat veel van deze kelders al 
zijn verdwenen. 
 
 
Hiermede wil ik de uiteenzetting over kelders in Doesburg besluiten, waarbij ik u er graag op wil 
wijzen dat mooie kelders met gewelven vaak niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Laat ze 
niet verworden tot rommelhok waar u liever niet te vaak komt, maar betrek ze bij de dagelijkse 
dingen die in het huis gebeuren. U zult zien dat de kelder u er veel voor terug geeft. 
 

Constant Willems 
Zutphen 19-11-2007 

 
========================= 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  

 kelder-kaart.   

 kelder-inventarisatieformulier. 
 
 
 
Voor bouw-of cultuurhistorisch onderzoek zijn de ingevulde formulieren en foto's van de 
geïnventariseerde kelders  op aanvraag beschikbaar. 
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Formulier  Kelderproject 

Algemene gegevens  

Eventueel naam van het pand   

Eigenaar, bewoner, gebruiker   

Straat en huisnr.   

Postcode en plaats   

Telefoon  

e-mailadres  

Datum           

 

Kelder in grote lijn  

Wilt u onderstaande vragen zoveel als mogelijk invullen. Direct onder elke vraag zijn 

(voorbeeld) antwoorden aangegeven.  

Zie ook de tekeningen van gewelven en de teken en meet voorbeelden op bladzijde 3.  

Waar ligt de kelder t.o.v. het pand? 
(voor, midden, achter, buiten)  

 

Op welke hoogte ligt de vloer boven de kelder? 
(ongeveer op straatniveau, hoger dan de straat)  

 

Hoe is de kelder bereikbaar? 
(van buitenaf, van binnenuit)  

 

Bereikbaar via 
(stenen trap, houten of stalen trap, ladder)  

 

Hoe is de kelder afgesloten? 
(luik(en), deur, hout, staal, open toegang)  

 

Is er een dichtgegooide kelder? 
(ja, nee, waarschijnlijk, gedeeltelijk)  

 

Is de keldervloer uitgediept of opgehoogd? 
(nee, ja, uitgediept, opgehoogd, gedeeltelijk)  

 

Samenstelling van de kelder 
(enkelvoudig, 2 (of meer) kelders, kelder met gang)  

 

 

Kelderelementen 

Materiaal en kleur van de vloer 
(baksteen, plavuizen, tegels, beton,  
rood, grijs, geschilderd)  

 

Materiaal en kleur van de wanden 

(baksteen, pleisterwerk, tegels, beton, hout,  
rood, grijs, geschilderd)  

 

Gewelf of plafond  
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(tongewelf, kruisgewelf, troggewelf,  
balklaag + vloer; vlak plafond)  

Materiaal en kleur van gewelf of plafond 
(baksteen, pleisterwerk, hout, staal, platen,  

rood, wit, geschilderd)  

 

 

 

Kelderdetails 

Welke onderdelen zijn er te 
vinden in of aan de kelder ?  

(invullen onderdeel met aantal, materiaal, kleur, kenmerk o.d.)  

 

Venster  
 

 

Tralies  
 

 
Koekoek  

 

 
Stookplek  

 

 
Kolom  

 

 
Kaarsnis  

 

 
Tussendeur  

 

 
Pekelbakken  

 

 
Anders  

 

 

Eventuele opmerkingen  
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schema tekeningen van verschillende gewelfvormen.     (uit: bouwkundige termen 

Haslinghuis-Janse) 

   

 
 

teken- en meetvoorbeelden 
 
 

   
 

              ligging van de kelder            plattegrond kelder       doorsnede kelder 

uw tekeningen met maten svp op de achterzijde maken. 
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Hartelijk dank voor uw medewerking !. 


