


Register 71 

Een verwijzingsregister per gemeente van kadastrale perceelnummers naar artikelnummers van eigenaren. 1844-ca.1985 

 

Leggerartikel  

Eén (of meer) pagina('s) in de kadastrale legger waarop alle percelen staan vermeld die één of meerdere personen in een 

kadastrale gemeente in eigendom heeft of hebben. Elk perceelnummer heeft een apart volgnummer. 1832-ca. 1985 

 

Minuutplans 

De minuutplans werden tussen 1812 en 1832 getekend en waar nodig tussentijds bijgewerkt. In de minuutplans mochten  

na 1 oktober 1832 geen wijzigingen meer worden aangebracht. Zodoende weerspiegelen de minuutplans de situatie op het  

moment van de oprichting van het kadaster, 1 oktober 1832. 

De minuutplans zijn per sectie ingericht. Een sectie was meestal te omvangrijk om op één kaartblad te kunnen  

worden getekend. Daarom werden de secties verdeeld in meerdere bladen, aangeduid met sectieaanduiding, eerste blad,  

sectieaanduiding, tweede blad, enzovoort. De schaal die doorgaans voor de bladen werd gebruikt was 1 : 2.500. 
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Doesburg kadastrale kaart van 1832 binnenstad sectie C 
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Kadastrale kaart Doesburg 

Grote op zichzelf staande percelen Opgesplitst in vele kleinere percelen 

Is een perceel na 1832 niet groter/kleiner geworden dan heeft het nog steeds het kadastrale nummer uit 1832 
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Kadastrale kaart situatie 1832 en 2020 (deelkaart 1) 

Renault 

garage 

Het verschil zit hier met name in de bebouwing, Renault garage en kleine huisjes in de Hogestraat met de garageboxen. Aan de kant van 

de Lindewal was nog helemaal geen bebouwing. Het huis aan de Koepoortstraat 42 heeft een opvallend grote tuin die doorloopt tot de  

huidige Nieuwstraat. Aan de Koepoortstraat nr.46 zat een Blauwververij en drukkerij. Het heeft te maken met het blauw kleuren  

van kledingstoffen. Blauw werd vroeger gemaakt van wede, een oxidatiekleurstof. Rechts aan de Nieuwstraat een grote lange schuur  

en iets verder een stal. 

Blauwververij (voorbeeld Hongarije) 



Kadastrale kaart situatie 1832 en 2020 (deelkaart 2) 
Aan de kant van de huidige Nahuyssingel staat er nog geen bebouwing en is er veel tuin.  Het huis kadastraal 56 is eigendom van  

Robbert Gordon. Het putpad heeft hier nog geen naam en ook geen bebouwing. Linksonder in het geel een theekoepel met uitzicht  

Op de Hoge Linie. 

De theekoepels 

Op de kadastrale kaart tellen we 15 theekoepels voornamelijk ten zuiden van het Arsenaal. De 

meesten zijn vierkant of rechthoekig en twee zeskantig (hexagonaal) 



Kadastrale kaart situatie 1832 en 2020 (deelkaart 3) 

Achter de Paardenmarkt nr 1 en 3 heeft de kazerne met erf gelegen. De grote pleziertuin achter de huidige Koepoortstraat 16 a is  

geheel verdwenen. Leuk detail is dat de huidige ingang van de Gasthuiskerk een brandspuithuisje is geweest.  

De diverse huizen aan de Noordkant van de Hoogestraat hebben plaats gemaakt voor de kleine rijtjeshuizen. De kleine huisjes links van 

de kruidentuin was in 1832 nog een schuur eigendom van de Martinikerk. 



Kadastrale kaart situatie 1832 en 2020 (deelkaart 4) 

Aan het blok tussen Bergstraat en Meipoortwal is weinig gewijzigd maar de achterzijde is nu geen tuin meer maar bebouwing. 

Vanuit de tuinen keek men over het Molenveld naar de Hoge Linie 



Kadastrale kaart situatie 1832 en 2020 (deelkaart 5) 

Aan de Heerenstraat op de huidige plek van de nr. 13 en 13a zien we ook hier weer een kazerne met een groot doorlopend erf tot aan  

de Bergstraat . Ook de huidige Commanderij is thans een stuk groter dan het weeshuis in1832. Veel van de toenmalige grote tuinen 

zijn nu parkeerterrein en uitgebouwd. Naast de kazerne zitten een paar grote stallen. 



Kadastrale kaart situatie 1832 en 2020 (deelkaart 6) 

Veel tuinen in het midden van de kaart zijn verdwenen door bebouwing van het Mosterdmuseum en het Gildehof die loopt van de  

Boekholtstraat tot aan de Meipoortstraat. Dit is ook het geval met de verdwenen tuinen aan de onderkant van de kaart waar ook een  

aantal pleziertuinen zijn geweest. 



Kadastrale kaart situatie 1832 en 2020 (deelkaart 7) 

In dit gebied is veel veranderd aan wat nu de Rooseveltsingel is er stonden geen huizen dit waren vrijwel allemaal tuinen. In de punt is  

er ook veel gebouwd zowel aan de Singelzijde als in de Ooypoortstraat. Bij de Zandbergstraat bij nr. 11 was een rosgrutmolen  

aangedreven Door een paard) voor het malen van boekweit, haver of gerst. De nrs, 385 en 401 waren grote stallen. 



Kadastrale kaart situatie 1832 en 2020 (deelkaart 8) 

In 1832 liep er een doorgaande steeg  van de Koepoortstraat (tussen nrs.35 en 37) naar de Koepoortwal. Aan de Koepoortwal zien  

we ook een tuinhuis/theekoepel dat nu is verdwenen . 



Kadastrale kaart situatie 1832 en 2020 (deelkaart 9) 

Ook in dit gebied zijn veel grote tuinen verdwenen of door verdichting van de bebouwing. In de Waterstraat ter hoogte van het huidige  

Speelterrein stond in 1832 een schouwburg bebouwd in 1822 en heeft bestaan tot 1889. In de Gastelaarstraat nr. 15 was toen een  

paardengrutterij gevestigd voor het malen van o.a. boekweit. De bebouwing van het van Brakelhofje is behoorlijk veranderd.  

Op de hoek van de windmolensteeg stond ook een klein tuinhuis/theekoepel. Opvallend is de dat de bebouwing van de Gastelaarstraat  

bovenin verder doorloopt. Op de hoek van de Koetsveldstraat stond ook hier een kazerne. 

Schouwburg met balcon',die plaats bood aan 168 personen. Behalve de 

'grote' of ' rode' zaal waarin het toneel was, bevatte het gebouw een 

'blauwe kamer', een privaat, een bergplaats voor rekwisieten, een 

koffiekamer met buffet, en (vermoedelijk twee) kleedkamers. Voor 

verwarming stonden er vijf kachels. Voor verlichting gebruikte men 

patentolielampen en kaarsen tot die, kort na 1858 toen Doesburg gas kreeg, 

werden vervangen door gasbranders. 



Kadastrale kaart situatie 1832 en 2020 (deelkaart 10) 

De bebouwing links van de Kostersteeg is nu verdwenen en parkeerplaats geworden. De pleziertuinen aan de Kosterstraat zijn  

Verdwenen evenals delen van de tuinen aan de Bresstraat/Kloosterstraat 



Kadastrale kaart situatie 1832 en 2020 (deelkaart 11) 

Aan de Bressstraat zien we een aantal grote schuren en aan de benedenkant grote tuinen met een aantal theekoepels.  

Vanuit deze tuinen had men zicht tot aan de IJssel omdat er daar nog geen industriële bebouwing was. Op de hoek van de  

Koepoortstraat was ook weer een kazerne. Opvallend is het grote pand op de huidige plek van de nrs. 31-29. 



Kadastrale kaart situatie 1832 en 2020 (deelkaart 12) 

In dit gebied is uitzonderlijk veel veranderd door het aanleggen van het parkeerterrein en ook de bebouwing langs de huidige  

Doormansingel. We zien langs de huidige Doormansingel veel grote tuinen, een kerkhof en diverse theekoepels (geel). Vanuit de  

theekoepels had men vrij uitzicht over de IJssel. Onder de kloosterkazerne was een paardenschorsmolen en in de Ooipoortstraat  

een paarden olie en grutmolen. 







Doesburg sectie A 

Bruggehoofd in 1815 

Schans 1815 



Doesburg sectie B 



Doesburg sectie B (zuidelijk deel) 

Van links naar rechts zien we een likeurstokerij, het veerhuis, de ros- oliemolen en een huis met 

pottenfabriek. We zien dat op de plek van de huidige GTW loods slechts een smalle strook land was met 

een voetpad. Meer naar links tussen de ros- oliemolen en het veerhuis meer grond was maar allemaal 

onbebouwd. De industriële bebouwing kwam hier pas veel later op gang.  



Doesburg sectie B (noordelijk deel) 



Sectie A 

Sectie C 

Sectie C 

Als laatste dia de 3 verschillende 

secties van de Gemeente Doesburg 



Nog vragen? 
Met dank aan: 

 

De archiefman: website – www.archiefman.nl 

Streekmuseum de Roode Toren Doesburg:  

Streekmuseum De Roode Tooren 

http://www.deroodetooren.nl 

 Doesburg Gelders archief geldersarchief.nl 
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