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Wandelpuzzeltocht door Doesburg
Welkom in de historische hanze- en mosterdstad aan de IJssel!

• In deze wandelpuzzeltocht van 3 km worden 32 multiple choice vragen gesteld 
over allerlei interessante bezienswaardigheden die je op je route door Doesburg 
zult tegenkomen. De antwoorden op deze vragen zijn soms eenvoudig te vinden 
op informatieborden die vlakbij - of tegen de gevel van - de desbetreffende be-
zienswaardigheid zijn aangebracht. Er zijn echter ook een aantal vragen die je niet 
zo maar 1-2-3 kunt beantwoorden. Hierbij is het de bedoeling dat je de beziens-
waardigheid of attractie daadwerkelijk bezoekt óf raad vraagt bij de VVV c.q. de 
plaatselijke bevolking. Uiteraard staat het je vrij om het internet te raadplegen. 
Kortom: Aan jou de keuze hoe je de puzzeltocht maakt!

• Het is niet noodzakelijk om de wandelpuzzeltocht vanaf vraag 1 te doorlopen. Je 
bepaalt zelf bij welke vraag je wilt beginnen;

• In de puzzel kom je achter de antwoorden bij vraag 17 t/m 32 de volgende notatie 
tegen: A<getal> -> P<getal>. Voorbeeld: A3 -> P7. Dit betekent dat de letter achter 
het antwoord op vraag 3 de 7e letter vormt van de oplossing van deze wandelpuz-
zeltocht  (NB: De letter "A" staat voor "Antwoord", de "P" voor "Positie");

• De tocht kan het beste in de periode april t/m half oktober worden gemaakt. De 
kans dat alle toeristische voorzieningen open zijn, is dan het grootst.

• Alle antwoorden van deze wandelpuzzeltocht kun je terugvinden op:  
https://www.puzzeltochtonline.nl/wandelpuzzeltochten/nederland/gelderland/doesburg/antwoorden 

• Heb je vragen over deze wandelpuzzeltocht?  
Laat het ons weten via: info@puzzeltochtonline.nl.

 
• We wensen je veel plezier toe bij het maken van deze wandelpuzzeltocht!

Belduna

Elegant uithangbord in het centrum van Doesburg
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We beginnen onze toeristische puzzeltocht op de grote 
parkeerplaats aan de Kloostertuin - net buiten het his-
torisch centrum - waar we de auto eenvoudig kunnen 
wegzetten. Let op: Op deze parkeerplaats is een "Betaald 
parkeren"-regeling van kracht!

We wandelen via het voetgangerspad - de Maartenshof 
- met de klok mee om het Arsenaal. Zodra we de Kloos-
terstraat bereiken, gaan we rechtsaf deze straat in.

1. Welke functie had het Arsenaal in de periode kort na 1458 tot na de reformatie?
a. Het deed dienst als kloosterslaap- en eetzaal O
b. Het deed dienst als kantongerecht B
c. Het deed dienst als hospice H
d. Het deed dienst als waaggebouw L

Op de hoek Kloosterstraat/Kloostersteeg vinden we informatie over de 
voormalige kloosterkazerne.

2. Welke naam had het convent dat op deze plaats gevestigd was?
a. Adamshuis W
b. Sint-Matthias P
c. Mariëngrave O
d. Sint-Augustinus A

We wandelen verder door de Kloosterstraat en slaan na iets minder dan 35 
meter linksaf de Kosterstraat in. Even voorbij huisnr. 15 gaan we linksaf het 
poortje door en zien aan onze rechterzijde een fraai stukje gerestaureerd 
Doesburg (zie afbeelding links). We keren om en vervolgen onze weg naar 
het pand op Kosterstraat 27. 

3. Welke naam had dit pand in de periode 1860-1875?
a. Rosmolen J
b. Citroen K
c. Christoffel N
d. Cichorie U

Zodra we de Markt met de Grote of Martinikerk rechts zijn gepasseerd, gaan we 
bij de kruising Kosterstraat/Breestraat eerst rechtsaf en enkele meters verderop 
linksaf de Veerpoortstraat in. Al snel komen we terecht bij het Van Brakelhofje.

4. Van welk wapenfeit is Willem de Vaynes van Brakel in Doesburg bekend?
a. Op 17 februari 1813 bevrijdde hij burgemeester Ver 

Huell uit de handen van Franse troepen
F

b. Op 26 juli 1813 voorkwam hij een aanslag op het  
Arsenaal door Franse troepen

IJ

c. Op 11 augustus 1813 bracht hij op de IJssel een schip 
met daarop 82 Franse soldaten tot zinken

S

d. Op 23 november 1813 behoedde hij de stad voor 
plundering door de Franse troepen

H
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Het woonhuis op Veerpoortstraat 19 is versierd met een Gelderse 
klokgevel.

5. In welke plaats tref je deze trapgevel nog meer veelvuldig 
aan?
a. Kampen E
b. Zutphen N
c. Harderwijk R
d. Elburg I

Poortje naast Veerpoortstraat 22 dat vroeger toegang
    gaf tot het achterliggende verdwenen weduwenhuis >

6. Wat is een voor Doesburg zeer karakteristiek element aan 
het huis op Veerpoortstraat 31?
a. De geprofileerde korfboognissen O
b. De rijkversierde trapgevel T
c. De in rood en geel beschilderde luiken S
d. De bijbelteksten boven de voordeur IJ

7. Welke bewering over het huis op Veerpoortstraat 35 is juist?
a. Het pand dateert grotendeels uit de 17e eeuw K
b. Aan de achterzijde zijn nog vensters met jugendstilmotieven aanwezig Z
c. Het zadeldak heeft een fraaie overstek met rechthoekige sierspanten, typerend 

voor de jugendstil
E

d. Boven de voordeur is een fraai mozaïek aangebracht met een voorstelling van 
een pauw omgeven door jugendstilmotieven

A

We wandelen rechtsaf de Korte Veerpoortstraat in. Na ca. 50 meter slaan we rechtsaf. We bevinden ons nu 
in de Waterstraat. Aan het einde van deze straat gaan we rechtsaf de Koetsveldstraat in.

8. Wat was tot 1974 gevestigd op Veerpoortstraat 40?
a. Een edelsmederij O
b. Een stadsboerderij E
c. Een brouwerij S
d. Een slachterij G

Tekst uit "Waterkant" van stadsdichter
Jan Vijn op gevel in Korte Veerpoortstraat

9. Welke bewering over deze bekende Doesburger is onjuist?
a. Hij was advocaat-generaal bij de Hoge Raad S
b. Hij was Commissaris des Konings in Drenthe A
c. Hij was burgemeester van Doesburg M
d. Hij schreef in 1886 “Herinneringen uit de dagen 

mijner jeugd omtrent Doesburg”
D

Op het adres Koetsveldstraat 11 bracht J.L.G. (Johannes Ludovicus Gerhar-
dus) Gregory rond 1815 zijn jeugd door.

We vervolgen onze puzzeltocht door de Koetsveldstraat en wandelen aan 
het einde van deze straat linksaf de Roggestraat in.

< Koetsveldstraat 11
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Op het adres Roggestraat 9-13 bevindt zich streekmuseum "De Roode 
Toren". Dit museum toont een verzameling over de geschiedenis van 
het oude Richterambt Doesborgh (1340).

10.  Welk dorp maakte geen deel uit van dit ambt?
a. Angerlo V
b. Hummelo I
c. Steenderen R
d. Keppel W

Enkele meters verderop, op de hoek Roggestraat/Kleine Kerksteeg, vin-
den we een bordje met nadere informatie over het voormalig stads-
vleeshuis uit de 14e eeuw. Het huidige pand dateert echter uit de late 
15e eeuw.

11. Wat was de naam van de herberg die hier in de 
19e eeuw was gevestigd?
a. Het Atelier N
b. Het Wapen van Amsterdam V
c. De Halve Maan E
d. Het Rode Hert S

12. Uit welke panden bestaat dit rijksmonument?
a. Uit een samengevoegd schepenhuis, herberg en het oude wijnhuis én een voor-

malige hoofdwacht
R

b. Uit een samengevoegd wijnhuis, schepenhuis en de oude hoofdwacht én een 
voormalige herberg

N

c. Uit een samengevoegd schepenhuis, herberg en de oude hoofdwacht én een 
voormalig wijnhuis

A

d. Uit een samengevoegde hoofdwacht, herberg en het oude wijnhuis én een voor-
malig schepenhuis

D

Aan de overzijde van de Roggestraat zien we één van 
de mooiste historische gebouwen van Doesburg: het 
middeleeuwse stadhuis dat vermoedelijk dateert uit 
de 15e eeuw.

Recht tegenover het stadhuis aan de Koepoortstraat 2 zien we opnieuw 
een fraai rijksmonument: het 15e eeuwse waaggebouw (zie afbeelding 
links).

13. Welke naam had het ‘Bierhuis’ dat reeds vanaf 1478 
in dit pand was gevestigd?
a. De Stadstuin E
b. De Hanze H
c. Nieuw Gelre O
d. De Liefde T

We lopen verder de Koepoortstraat in. Op huisnummer 16 bevond zich 
tot 1966 het Sint-Elizabeth Ziekenhuis en tot 1974 een bejaardentehuis.  
Tegenwoordig is dit pand opgedeeld in drie afzonderlijke woonhuizen.
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14. Bij wie was de verzorging van de patiënten in het ziekenhuis in handen?
a. Bij de zusters van de orde der Franciscanen C
b. Bij de zusters van de orde der Cisterciënzers L
c. Bij de zusters van de orde der Karmelieten F
d. Bij de zusters van de orde der Clarissen A

Verderop in de Koepoortstraat, op huisnummer 31, komen we het fraaie pand 
"Baerkenhuizen" tegen.

15. Hoe heette dit pand in de volksmond?
a. Paard en veulen N
b. Koe en kalf E
c. Konijn en lamprei M
d. Zwaan en pul I

Aan het einde van de Koepoortstraat slaan we rechtsaf de Lindewal op. Direct 
aan onze linkerzijde zien we beneden het fraai aangelegde Theo Colenbrander-
plantsoen liggen.

16. Welke bewering over deze bekende Doesburger (1841-1930) is juist?
a. Voor zijn ontwikkeling als architect en sierkunstenaar is Theo’s verblijf in Lyon 

van cruciaal belang
G

b. Colenbrander werkt aanvankelijk als technisch tekenaar bij het Ministerie van 
Economische Zaken in Den Haag

O

c. Befaamd zijn de Colenbrandertapijten, die aanvankelijk door de N.V. Arnhemse 
Tapijtfabriek worden gefabriceerd

A

d. De rusteloze Colenbrander verhuist in 10 jaar tijd liefst 11 maal E

We wandelen terug naar de Lindewal en gaan bij de eerste straat 
rechtsaf. Dit is de Nieuwstraat. Na ongeveer 150 meter gaat deze straat 
over in de Paardenmarkt. We wandelen verder naar huisnummer 22. 
Op dit adres bevindt zich "'t Hof van Wisch".

17. Wat voor soort woning was dit?
a. Een stadsboerderij A10 -> P7
b. Een schepenhuis A10 -> P3
c. Een adellijke stadswoning A10 -> P15
d. Een muurwoning A10 -> P9

Aan de linkerzijde van de Stadskruidentuin, gezien vanaf de Paarden-
markt, ligt het voormalige Vicariënhuis (zie afbeelding rechtsboven).  

18. Waarmee waren enkele geestelijken die in dit woonhuis verble-
ven, belast?
a. Met het bewerken van de Stadskruidentuin A4 -> P10
b. Met de armenzorg A4 -> P12
c. Met het verkondigen van het evangelie A4 -> P8
d. Met het beheren van het katholiek erfgoed 

in Doesburg en omstreken
A4 -> P6

Een poortje in Italiaanse stijl aan de Paardenmarkt >

We nemen een snel kijkje in de Stadskruidentuin.
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Onze volgende bestemming is het historische Gasthuishofje met haar 
kleine witte woninkjes. Dit hofje bevindt zich schuin tegenover de 
Stadskruidentuin, direct achter de Gasthuiskerk. 

19. Wat is een "spijker"?
a. Een binnenplaats A15 -> P14
b. Een waterput A15 -> P1
c. Een opslag voor koren A15 -> P8
d. Een stal A15 -> P10

20. Wat voor soort woningen bevinden zich in dit hofje?
a. Provenierswoningen A5 -> P3
b. Armenwoningen A5 -> P14
c. Missionariswoningen A5 -> P9
d. Weduwen- en wezenwoningen A5 -> P3

We wandelen door het hofje langs de Gasthuiskerk en bereiken de Gasthuisstraat. Op huisnr. 20 bevond 
zich tussen 1930 en 1988 het postkantoor van Doesburg.

21. Hoe kunnen we aan dit pand zien dat dit vroeger een postkantoor is geweest?
a. Aan de letters PTT boven de ingang A7 -> P5
b. Aan een uithangbord waarop een posthoorn is afgebeeld A7 -> P15
c. Aan het vaantje op de schoorsteen A7 -> P7
d. Aan de rode brievenbus aan de zijkant van het pand in de Heerenstraat A7 -> P2

Op Gasthuisstraat 16 vinden we een pand met een voorgevel in jugendstil.

22. Welk fietsonderdeel is 5x aangebracht op de voorgevel van het pand?
a. Een bel A13 -> P4
b. Een stuur A13 -> P16
c. Een zadel A13 -> P12
d. Een wiel A13 -> P14

Aan de overkant van de straat, op huisnr. 3, zien we het uithangbord van huis "De Twee Salmen". 

23. Met welke adellijke geslachten waren de belangrijke Doesburgse regentenfamilies, die in de 17e en 
18e eeuw in dit huis woonden, verbonden?
a. Met de adellijke geslachten van kasteel Slangenburg en Schloss Raesfeld A1 -> P9
b. Met de adellijke geslachten van kasteel Vorden en Schloss Moyland A1 -> P11
c. Met de adellijke geslachten van kasteel Middachten en Schloss Anholt A1 -> P5
d. Met de adellijke geslachten van kasteel Doorwerth en Schloss Lüdinghausen A1 -> P6
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We keren terug naar de overkant van de Gasthuisstraat en komen terecht bij huis "Het Vergulde Hoorn" 
op huisnr. 3.

24. Hoe kunnen we aan het glas-in-lood raam zien dat hier in het verleden een hervormde pastorie was 
gevestigd?
a. Aan een opengeslagen bijbel en een kelk met slang A12 -> P4
b. Aan een opengeslagen bijbel en een vredesduif met tak in haar snavel A12 -> P14
c. Aan een opengeslagen bijbel en een houten kruis A12 -> P13
d. Aan een opengeslagen bijbel en een wereldbol A12 -> P7

Direct rechts van ons, op huisnr. 1, vinden we het Lalique Museum. 
Dit museum is gewijd aan René Lalique (1860-1945). Hij was een 
wereldberoemde sieraadontwerper en glaskunstenaar uit Frankrijk. 
Naast de vaste collectie zijn in dit museum regelmatig tentoonstellin-
gen te zien waarbij naast werk van Lalique ook werk van tijdgenoten 
te zien is.

Vanuit de Gasthuisstraat slaan we linksaf de Kerkstraat in. Voor de 
Grote of Martinikerk staat het Vredesmonument.

25. Welke bekende Nederlander ontwierp het Vredesmonument 
dat op 15 april 1993 door Jan Terlouw, Commissaris van de 
Koningin in Gelderland, werd onthuld?
a. Karel Appel (1921–2006) A14 -> P15
b. Jan Wolkers (1925–2007) A14 -> P9
c. Kees Verkade (1941–2020) A14 -> P1
d. Wim T. Schippers (1942) A14 -> P10

In de Grote of Martinikerk bevindt zich sinds juni 2021 zwevend in een 
transparante glazen ruimte het Zilvermuseum. Alle objecten - waaron-
der honderden zilveren mosterdpotjes - die in dit kleinste museum van 
Doesburg te zien zijn, werden verzameld door Martin de Kleijn. Ze be-
staan naast zilver ook vaak uit parelmoer, hoorn, porselein of speciale 
materialen als Boheems glas of Imari porselein.

26. Hoe hoog is de toren van de Grote of Martinikerk?
a. 87 meter A2 -> P11
b. 92 meter A2 -> P6
c. 95 meter A2 -> P10
d. 99 meter A2 -> P8

We wandelen verder naar Kerkstraat 21. Dit pand heeft een attiek.

27. Wat is een attiek?
a. Een vensteromlijsting A16 -> P13
b. Een balkon A16 -> P4
c. Een voorgevel A16 -> P16
d. Een dakbalustrade A16 -> P2

Vanuit de Kerkstraat slaan we linksaf de Boekholtstraat in. In deze straat 
komen we als eerste - op huisnr. 19 - Museum "De Maurits 1940-1945" 
tegen. Dit kleine oorlogsmuseum is alleen op afspraak te bezoeken.
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Ontdek Nederland!Ontdek Nederland!

Een taalonafhankelijk familie- en Een taalonafhankelijk familie- en strategisch spel in één doosstrategisch spel in één doos
voor vele uren speelplezier!voor vele uren speelplezier!

Zin in een uitdaging?Zin in een uitdaging?



- 10 -Wandelpuzzeltocht "Doesburg"  © Belduna - v1.0 (definitief) - september 2022

Bezoek de mooiste plekjes van Nederland en verzamel zoveel mogelijk 
tegeltjes met typisch Nederlandse producten, zoals: de tulp, de kaas, de 
klomp en de windmolen. 

Familiespel:
De speler die alle 8 tegeltjes op zijn geheime gele bonuskaart heeft verzameld én tevens 
de meeste overwinningspunten heeft behaald, wint het spel!

Strategisch spel:
De speler die een vooraf bepaald aantal oranje kaarten met toeristische bestemmingen 
heeft verzilverd én tevens de meeste overwinningspunten heeft behaald, wint het spel!

Ontdek Nederland!Ontdek Nederland!

1 - 4

10+

45 - 90

Ook graag een exemplaar van dit bordspel bestelOok graag een exemplaar van dit bordspel bestellen?len?

1. Laat het ons weten via:  
https://www.puzzeltochtonline.nl/bordspel_ontdek_nederland; 

2. Zodra de prijs van ons bordspel "Ontdek Nederland" bekend is, zullen we je hierover 
per e-mail informeren en kun je vanaf dat moment je bestelling definitief plaatsen 
via:  https://www.puzzeltochtonline.nl/bordspel_ontdek_nederland; 

3. Bij voldoende belangstelling zullen we overgaan tot productie van ons bordspel 
en ontvang je van ons per e-mail een bericht om het verschuldigde bedrag voor je 
bestelling binnen 14 dagen aan ons over te maken.
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Op Boekholtstraat 22 bevindt zich de Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek. In deze fabriek - waarin 
tevens het Mosterdmuseum is gevestigd - kun je o.a. zien hoe ouderwetse boerenmosterd wordt gemaakt.

28. Welk ingrediënt komt niet voor in Doesburgsche Mosterdsoep?
a. Doperwten A6 -> P13
b. Peper A6 -> P2
c. Prei A6 -> P15
d. Bloem A6 -> P7

Aan het einde van de Boekholtstraat wandelen we rechtsaf de Bergstraat 
in. Deze straat lopen we helemaal uit en slaan vervolgens opnieuw rechts-
af de Meipoortstraat in.

Op de hoek Bergstraat/Meipoortstraat komen we een fraai laatgotisch 
pand tegen. Deze heeft als naam "'t Huys Optenoort" (zie foto rechts). 

Even verderop, in het Gildehofje (te bereiken via het poortje links van Mei-
poortstraat 41) nodigt het kleine Openbaar Vervoer- en Speelgoedmu-
seum je uit om een bezoekje te brengen aan haar interessante collectie.

Vanuit de Meipoortstraat slaan we linksaf de Zandbergstraat in. Op huisnr. 
53 bevindt zich een voormalige stadsboerderij: de tweede tijdens onze wan-
delpuzzeltocht.

29. Hoeveel boerderijdieren (koeien en varkens) waren in 1945 nog op 
deze boerderij aanwezig?
a. 6 A9 -> P12
b. 10 A9 -> P5
c. 12 A9 -> P6
d. 16 A9 -> P1

We wandelen de Zandbergstraat uit en slaan rechtsaf de Ooipoortstraat 
in. Op huisnr. 52 bevindt zich de Ooipoortkerk.

30. Welke bouwstijl heeft deze kerk?
a. Neoclassicisme A11 -> P4
b. Hanzegotiek A11 -> P13
c. Sobere neorenaissance A11 -> P6
d. Rationalisme A11 -> P8

Direct aan de overzijde van de straat zien we het voormalig graanpakhuis.

31. Wat herinnert aan dit pand dat het in het verleden een graanpak-
huis is geweest?
a. Het wapen van het bakkersgilde aan de rech-

terzijde van de voordeur
A3 -> P11

b. De hijsbalk onder een zinken dakje A3 -> P16
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c. De tekst “Graanpakhuis” boven in de gevel A3 -> P6
d. Het uithangbord waarop een bakker met

deegroller te zien is
A3 -> P14

Aan het einde van deze wandelpuzzeltocht wandelen we naar Ooipoort-
straat 3. Op dit adres bevindt zich de voormalige zadelmakerij.

32. Op de muur is een witte letter K zichtbaar. Wat gaf deze letter tij-
dens de Tweede Wereldoorlog aan?
a. Hier bevindt zich een gaarkeuken A8 -> P3
b. Hier bevindt zich de Ortskommandantur A8 -> P10
c. Hier bevindt zich een uitgiftepunt van  

distributiekaarten
A8 -> P7

d. Hier bevindt zich een schuilkelder A8 -> P11

Dit was de laatste vraag van onze toeristische wandelpuzzeltocht door het historische centrum van Doesburg. 

Je hebt nu in totaal 16 letters én 16 letterposities verzameld. Deze 16 letters vormen gezamenlijk de naam 
van een historisch persoon die nauw betrokken is geweest bij het ontwerp van de 17e eeuwse vestingwerken 
van Doesburg.

Weet jij welke naam wij zoeken? Vul deze naam tot slot hieronder in als oplossing. Veel succes!

OPLOSSING:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Vanuit de Ooipoortstraat wandelen we rechtdoor de Kerkstraat in. Bij de eerste kruising slaan we linksaf 
de Kosterstraat in. Na 20 meter gaat deze over in de Kloosterstraat. Een kleine 35 meter verderop gaan we 
linksaf de Kloostersteeg in. Voor ons ligt de parkeerplaats aan de Kloostertuin: het begin- en eindpunt van 
deze toeristische wandelpuzzeltocht.

We hopen dat we je met deze wandelpuzzeltocht een leuk dagje in het historische centrum van hanze- en 
mosterdstad Doesburg hebben bezorgd!

Disclaimer:
Belduna stelt zich aansprakelijk noch voor enige schade onverhoopt ontstaan door onjuiste informatie in 
deze puzzeltocht, noch voor schade aan jouw persoon, je medegenoten, je eigendommen of aan derden 
tijdens het maken van deze puzzeltocht.

Vond je deze toeristische puzzeltocht leuk?
Probeer dan ook deze eens:

Wandelpuzzeltocht: Zutphen
Afstand: 4 km
Bezienswaardigheden: 
o.a. Koffie- en Theehandel "De Pelikaan", Drogenapstoren, Walburgis-
kerk met librije, Oude stadhuis, Broederenkerk, Wijnhuistoren, Agnie-
tenhof, Luthers Hofje, Spanjaardspoort, Berkelpoort, Oude Bornhof.


