
Reisverslag van de excursie naar Doesburg op 2 september 2017 
 
Een bijdrage van Jan Verkerk met foto’s van Arjan Segers 
 
Zaterdagmorgen 2 september vertrok de bus met 30  deelnemers om 8.30 naar 
Doesburg. In Doesburg kregen wij in het arsenaal koffie met gebak. 
 
Het arsenaal van Doesburg is een voormalig middeleeuws klooster. Na de reformatie 
was het eeuwenlang in gebruik als kazerne en wapenopslag. Het gebouw is nu in 
gebruik horeca, cultuur kunst en ambacht.  
 

Na de koffie gingen wij 
naar de zaal boven in het 
gebouw waar wij een 
mooie presentatie met 
video van de gidsen over 
Doesburg kregen. 
Over ontstaan Doesburg, 
2e deel ging over de 
vestgingswerken en 
laatste deel over Robert 
Gordon. Deze man was 
zeer belangrijk en daar 
werd een mooi verhaal 
over vertelt.  

 
 
Na de presentatie werd de groep gesplitst in twee groepen waarna de stadwandeling 
begon door het schitterende stadje Doesburg met afsluiting bezoek aan het 
Mosterdmuseum. 

 
Na de lunch met een kopje mosterdsoep kon 
men kiezen om gelijk naar  museum Société 
Musée Lalique Pays Bas te gaan en daarna 
een uurtje vrij of met de bus eerst naar de 
vestingwerken om daar te wandelen en daarna 
naar het museum. 
 



De nog grotendeels 
aanwezige vestgingswerken 
werden in de 17e eeuw 
ontworpen door Menno van 
van Coehoorn. In 1949 is het 
deels gerestaureerd. De 
huidige vestingwerken 
stammen uit rampjaar 1672. 
De terreinopbouw is erg 
afwisselend, hoge droge en 
lage moerassige stukken. 
Een aantal keren per jaar is 
dit gebied open gesteld voor 
rondleidingen. 
 
 
 
 

 
Na deze wandeling waarin 
onderweg een korte bui, en 
natte schoenen gingen wij 
met de bus terug naar 
centrum van Doesburg waar 
men nog naar het museum 
kon.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de Waag was om 16.00 uur een borrel met 
bitterballen en om 17.00 vertrokken wij naar Gouda 
uitgezwaaid door de uitstekende stadsgidsen die wij 
hadden deze dag. 
 
Om 18.15 uur waren wij terug in Gouda, hebben 
schitterend weer gehad en veel gezien in Doesburg. 
Dank aan Historizon reizen en reisleider Arjan Segers 
die dit weer voortreffelijk hadden georganiseerd.   


