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voorwoord

Heden en verleden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook in 
Apeldoorn. De monumenten in onze gemeente vertellen ons het verhaal van 
vroeger. Monumenten die centraal staan tijdens de Open Monumentendagen 
waar Apeldoorn al sinds 1987 aan meedoet. Het tweede weekend van 
september kunt u onze cultuurhistorie beleven op plekken waar u anders 
wellicht nooit zou komen.

Als thema voor deze editie van Open Monumentendagen is gekozen voor 
‘Boeren, burgers & buitenlui’. Een thema dat onze gemeente op het lijf 
geschreven is. Het verbindt bewoners in het buitengebied, stadsbewoners 
en mensen met een rondtrekkend bestaan en het haalt uiteenlopende 
historische perioden naar het heden.

Omliggende dorpen maken uiteraard deel uit van het programma en u zult 
dan	ook	letterlijk	of	figuurlijk	op	de	pedalen	moeten	om	ook	alle	locaties	
in het buitengebied te bewonderen. U kunt eventueel ook gebruikmaken 
van één van de oude autobussen die dit weekend verschillende locaties 
aandoen. Voor wie liever in de stad blijft, zijn ook tal van interessante 
monumenten en exposities te bezoeken zoals het Oude Raadhuis of het 
Nederlands-Indisch verpleeghuis Rumah Saya. 

De stichting Erfgoedplatform Apeldoorn heeft samen met de gemeente 
Apeldoorn, de monumenteneigenaren en alle vrijwilligers ook dit jaar weer 
een prachtig programma voor jong en oud samengesteld. Mijn grote dank en 
waardering voor alle betrokkenen! 

Laten we genieten van de vele prachtige monumenten in het programma; ik 
wens u alvast mooie dagen toe.

Met vriendelijke groet,

Nathan Stukker
Wethouder Cultuurhistorie 
gemeente Apeldoorn
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InleIdIng

De BankGiro Loterij Open Monumentendagen op zaterdag 9 en zondag 10 
september staan dit jaar in het teken van het thema ‘Boeren, burgers & 
buitenlui’. Een thema dat een gemeente als Apeldoorn op het lijf geschreven 
is, want naast de hoofdkern Apeldoorn -  waar de meeste ‘burgers’ wonen - 
kent onze gemeente nog twaalf kleinere kernen waar ook ‘boeren’ te vinden 
zijn. Zaterdag 9 en zondag 10 september zijn niet alleen verschillende 
monumenten en locaties in Apeldoorn te bezichtigen, maar ook bijna alle 
omliggende dorpen doen aan deze editie van de Open Monumentendagen 
mee.

En dan de ‘buitenlui’..... Volgens het woordenboek is ‘buitenlui’ synoniem 
voor ‘vreemdelingen’ of ‘mensen van buitenaf’. De gemeente Apeldoorn 
is al sinds mensenheugenis zeer in trek als verblijfplaats voor toeristen 
op de Veluwe – de mensen van buitenaf. Er is echter nog een categorie 
‘buitenlui’ in Apeldoorn: tienduizenden mensen uit voormalig Nederlands 
Indië die ten tijde van de onafhankelijkheidsverklaring van de Republiek 
Indonesië (in de jaren vijftig van de vorige eeuw) naar Nederland zijn 
gekomen en hier onderdak vonden. Ook aan deze categorie wordt tijdens de 
Open Monumentendagen aandacht besteed in Rumah Saya, het Nederlands 
Indisch	woon-	en	zorgcentrum	in	Ugchelen	waar	een	foto-expositie	en	films	
te zien zijn.

Naast monumentale gebouwen of ‘gebouwd erfgoed’ is er ook ‘mobiel 
erfgoed’. De Stichting Veteraan Autobussen legt zich toe op het rijdend 
houden van oude autobussen en opent dit weekend de deuren van haar 
garage en werkplaats. Eén van deze bussen rijdt dit weekend langs 
verschillende locaties in Apeldoorn; een andere doet dienst als pendelbus 
naar Radio Kootwijk met tussenstops bij drie andere locaties. Leden van de 
Dörsclub Lieren houden zich bezig met het in stand houden en restaureren 
van ander mobiel erfgoed, namelijk oude tractoren en landbouwwerktuigen. 
Deze zijn dit weekend ook aan de Vlijtseweg te zien.

Traditiegetrouw ontbreekt ook de muzikale invulling niet en daarnaast 
kan op een aantal locaties geluisterd worden naar verhalen van het 
Vertelgenootschap Apeldoorn.

De opening van deze editie heeft plaats op vrijdag 8 september van 17.00 tot 
19.00 uur in het Theehuis in Stadspark Berg & Bos dat sinds de heropening 
in april de status gemeentelijk monument heeft gekregen. 

Mede dankzij de medewerking van (de eigenaren van) de deelnemende 
locaties en de enthousiaste inzet van tientallen vrijwilligers, is tijdens deze 
31ste editie van de Open Monumentendagen weer van alles te zien, te doen 
en te beleven in de gemeente Apeldoorn!
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klassendag

openIng open monumentendagen

Activiteit(en):	 Offi	ciële	opening	BankGiro	Loterij	Open	Monumentendagen	2017
  Speciale editie van het Historisch Café
  Bekendmaking winnaar schrijfwedstrijd
Datum | tijd: Vrijdag 8 september | 17.00-19.00 uur
Adres:   J.C. Wilslaan 25, Apeldoorn 
Bereikbaarheid: Betaald parkeren op parkeerterrein Apenheul/Stadspark Berg & Bos
Overig:  Gratis toegang

De Open Monumenten Klassendag is een landelijk 
evenement dat jaarlijks op de vrijdag voorafgaand 
aan de Open Monumentendagen plaatsheeft. Dit jaar 
wordt deze dag in Apeldoorn ook op de woensdag en 
donderdag gehouden om nog meer leerlingen uit de 
groepen 7 en 8 (primair onderwijs) de kans te geven 
hieraan deel te nemen. Enthousiaste vrijwilligers en 
museumdocenten vertellen op 6, 7 en 8 september 
het verhaal achter dat monument en leerlingen gaan 
zelf met verschillende opdrachten aan de slag.

De Klassendag wordt in opdracht van het Comité Open Monumentendagen 
Apeldoorn georganiseerd door CODA.

Deze 31ste editie van de Open Monumentendagen wordt vrijdag 8 september 
om 17.00 uur geopend met een speciale editie van het Historisch Café in het 
onlangs gerestaureerde Theehuis in Stadspark Berg & Bos. Na de heropening 
in april kreeg dit de status van gemeentelijk monument, een goede reden 
om hier de Open Monumentendagen te openen. Wethouder Nathan Stukker 
(Cultuurhistorie)	zal	die	middag	niet	alleen	de	offi	ciële	opening	verrichten,	
maar ook de winnaar van de schrijfwedstrijd rond het thema ‘Boeren, 
burgers & buitenlui’ bekendmaken.



7

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over de deelnemende locaties 
en de activiteiten aldaar. Deze locaties zijn ook op de plattegronden 
aangegeven die in dit boekje zijn opgenomen. Het programma is daarnaast 
ook te lezen op www.monumentendagenapeldoorn.nl. 

Voor het laatste nieuws zijn wij te volgen via de media of online via Facebook 
(www.facebook.com/erfgoedplatformapeldoorn) of Twitter (@OMD055). 

InformatIepunten: theehuIs stadspark berg & bos en vlIjtsepark
Tijdens de Open Monumentendagen zijn zowel in het Theehuis als in de 
gerestaureerde buskiosk op het Vlijtsepark vrijwilligers aanwezig die u 
graag informeren over het programma.

Activiteit(en): Informatiepunten
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur 
Adres:  Theehuis Berg & Bos - J.C. Wilslaan 25, Apeldoorn (locatie 1)
  Vlijtsepark - Vlijtseweg 86, Apeldoorn (locatie 8)
Bereikbaarheid:  Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving 
  van Stadspark Berg & Bos
Overig:  www.monumentendagenapeldoorn.nl

InformatIevoorZIenIng

Theehuis Stadspark Berg & Bos
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06 Het Gymnasium Kastanjelaan 10 15
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Buslijn 2  49
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1. THEEHUIS BERG & BOS

Het Theehuis in Stadspark Berg & Bos werd 
in 1950 gebouwd voor de tweede editie van 
het Apeldoorns Bloemenfestijn dat toen 
gehouden werd. De eerste editie had in 1948 
plaats ter gelegenheid van het vijftigjarig 
regeringsjubileum van de toenmalige 
koningin Wilhelmina. Het Theehuis was 
een ontwerp van architect N.P. de Koo en 
is opgetrokken uit rondhout, afkomstig uit 

de omringende bossen. Dit bouwwerk raakte in de loop der jaren danig 
in verval en onlangs heeft de gemeente dit visitekaartje van het park 
laten	restaureren.	Tijdens	de	officiële	heropening	kreeg	het	de	status	van	
gemeentelijk monument – alle reden om deze locatie tot het middelpunt te 
maken van deze Open Monumentendagen en hier het weekend te openen! 
Deze opening heeft vrijdag 8 september (17.00-19.00 uur) plaats en wordt 
verricht door wethouder Nathan Stukker; meer hierover op pagina 6.

Het terras van het Theehuis biedt uitzicht op de bosvijver en hier kunnen 
bezoekers niet alleen van een drankje of hapje genieten, maar ook van 
muziek: Zaterdag wordt dit verzorgd door de Guus Essers Band, zondag 
treedt de Bigband Apeldoorn op. Op de bosvijver kan overigens ook 
een vaartochtje in een gondel gemaakt worden. Kinderen en andere 
geïnteresseerden kunnen een bouwplaat van het gerenoveerde Theehuis en 
van boerderij De Blaeke (zie pagina 25) meenemen. 

Naast partners van Erfgoedplatform Apeldoorn zijn ook leden van het 
gemeentelijk projectteam ‘Energiek Wonen’ aanwezig. Zij geven informatie 
op het gebied van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. 

Activiteit(en): Centraal informatiepunt Open Monumentendagen 
  Informatiestands van partners Erfgoedplatform Apeldoorn,   
  ‘Energiek Wonen’ van de gemeente Apeldoorn en ACCRES
  Uitgifte bouwplaten Theehuis en boerderij De Blaeke
  Uitgifte hand-out duplexwoningen voormalig repatrianten
  Gondelvaart over de bosvijver (geringe vergoeding)
  Muziek op het terras (zaterdag: Guus Essers Band | 
  zondag: Bigband Apeldoorn), zie ook pagina 44
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur
Adres:   J.C. Wilslaan 25, Apeldoorn 
Bereikbaarheid: Betaald parkeren op parkeerterrein Apenheul/Berg & Bos
  Bereikbaar met speciale gratis buslijnen, zie pagina 48-49
Overig:  www.accres.nl/berg-bos | www.apeldoorn.nl/energiek-wonen
  www.monumentendagenapeldoorn.nl
  www.erfgoedplatformapeldoorn.nl
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2. OUDE RAADHUIS

In	1839	werd	besloten	om,	met	financiële	steun	
van koning Willem I, de bouwvallige dorpskerk 
uit de middeleeuwen te vervangen door een 
nieuwe kerk. Deze huidige Grote Kerk werd 
halverwege het dorp Apeldoorn en Paleis Het 
Loo gebouwd. Door de sloop van de oude kerk 
ontstond in het hart van Apeldoorn de perfecte 
locatie voor de bouw van een raadhuis. De 
inmiddels zo’n 8500 inwoners tellende gemeente 
Apeldoorn was daar dringend aan toe, omdat de 
gemeenteraad voor haar raadsvergaderingen 
destijds was aangewezen op een bovenzaal in 
herberg Het Hert.

De eerste steen voor het raadhuis werd op 1 maart 1842 gelegd door 
burgemeester mr. C.H. Baron Van Rhemen-Van Rhemenshuizen. De 
gemeente-opzichter Albert Liese maakte het ontwerp in neoclassicistische 
stijl, met vóór het raadhuis het Marktplein. De feestelijke opening had 
plaats op 9 februari 1843.

Amper vijftig jaar later bleek het raadhuis alweer te klein voor de gestaag 
groeiende gemeente en in 1898 kreeg gemeente-architect Gerrit de Zeeuw 
opdracht voor uitbreiding. Hij bouwde er een verdieping bovenop en 
verplaatste de voorgevel naar voren waardoor extra binnenruimte ontstond.

In de Tweede Wereldoorlog brandde de verdieping van het raadhuis af. De 
restanten van deze verdieping werden gesloopt en afgedekt met een plat 
dak. Het gebouw hield deze vorm totdat in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw werd besloten om het raadhuis in oude glorie te herstellen. Het Oude 
Raadhuis staat sinds 1978 weer te pronken als weleer, waarbij het inmiddels 
als bestuurscentrum vervangen is door het stadhuis aan de Markt.

Activiteit(en): Binnenkijken in de trouwzaal en in de B&W kamer
  Kleine foto-expositie met oude beelden van het Raadhuis en 
  Raadhuisplein 
  Verkoop boekje Van Herberg tot Raadhuis
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 12.00-17.00 uur 
Adres:   Raadhuisplein 8, Apeldoorn 
Bereikbaarheid: Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving
  De speciale gratis buslijn stopt op loopafstand, zie pagina 48-49
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3. de apotheek

Activiteit(en): Bezichtiging van dit verbouwde gemeentelijk monument
  Verhalenvertellers vertellen over de oude functies van het 
 gebouw, zie ook pagina 43
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur
Adres:  Kerklaan 16, Apeldoorn 
Bereikbaarheid: Betreding van het pand middels een opstapje (drie  
 stoeptreden) 
 Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving
 Bereikbaar met de speciale gratis buslijn, zie pagina 48-49
Overig: www.cityside-apartments.com 

Vereniging ‘De Hulp- en Spaarbank’ kocht in 1896 een stuk bouwland van 
bloemist Louis Victor aan de Kerklaan 16 om hier in 1897 een bankgebouw te 
realiseren naar een ontwerp van architect C.M. Gardenier. Een bouwtekening 
uit 1897 is (nog) niet gevonden; de oudste tekening dateert uit 1919 toen 
een bijkeuken werd aangebouwd. 

De bank verhuisde in 1927 naar een villa op hoek van de Regentesselaan/
Deventerstraat die omgebouwd werd tot kantoor. De Hulp- en Spaarbank 
ging in 1973 op in Stichting Nutsspaarbank die datzelfde jaar de naam 
Stichting Bondsspaarbank kreeg. Na vertrek van de bank werd het pand 
aan de Kerklaan in 1930 verkocht aan de apotheker Louis C.G. Douwes 
Dekker. Dekker verkocht de apotheek in 1943 aan dr. Catharinus C. de 
Maar die kort na de eeuwwisseling met zijn apotheek verhuisde naar 
de Loolaan 35-16. Opnieuw bleef het pand aan de Kerklaan leeg achter.  

In 2009 kocht Rik Klinkhamer het pand 
waarbij hij het buitenaanzicht in oude 
glorie liet herstellen en dat de naam ‘De 
Apotheek’. Binnen werd het omgevormd 
tot een comfortabele en eigentijdse 
kantoorruimte waar sinds de afronding in 
2014 onder andere zijn bedrijf Cityside 
Apartments is gevestigd. De tegeltjes 
die boven de ramen te zien zijn, zijn 
ook bij twee andere panden gebruikt 
die door Gardenier ontworpen zijn, 
te weten Wilhelminapark 7 en Tutein 
Noltheniuslaan 21.

Dit weekend zijn vertellers van het Vertelgenootschap aanwezig om 
bezoekers als het ware mee te nemen naar het verleden.
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4. rIjksmonument mr. van rhemenslaan 9

Dit rijksmonument is in 1885 gebouwd in opdracht van Jan Kruijtbosch, een 
koopman die zijn fortuin in Sint-Petersburg verdiend had. De architect is 
H.J. Evers, de broer van Wesselina Reinira en zij was de echtgenote van Jan 
Kruijtbosch. Evers stond vooral bekend om zijn ontwerp van het stadhuis in 
Rotterdam. 

Deze in baksteen uitgevoerde villa is in een schilderachtige 
neorenaissancestijl gebouwd en heeft een informele plattegrond. In een 
witgepleisterd torentje aan de zijkant bevindt zich de ingangspartij; later 
kreeg de achterzijde een aanbouw.

De huidige eigenaar nodigt u graag uit een uniek kijkje in dit rijksmonument 
te nemen dat momenteel verbouwd wordt.

Activiteit(en): Bezichtiging met uitleg over dit rijksmonument
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur
Adres: Mr. Van Rhemenslaan 9, Apeldoorn 
Bereikbaarheid: Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving 
 De speciale gratis buslijn stopt op loopafstand, zie pagina 48-49



14

5. konInklIjke scholengemeenschap

Het koningshuis was actief betrokken bij de 
oprichting van de Koninklijke HBS, zoals de 
Koninklijke Scholengemeenschap destijds heette: 
koning Willem III schonk 10.000 gulden voor het 
‘oprigten eener hoogere burgerschool’ waarbij 
ook onderwijs in de boomteelt zou worden 
gegeven. Vervolgens stelde hij 10 hectare grond 
in de buurtschap Kerschoten ter beschikking dat 
als proeftuin voor de school voor ‘Boschcultuur’ 
diende. De school kreeg van Willem III het 
predicaat ‘koninklijk’ en mocht de naam van zijn 

broer dragen, prins Hendrik der Nederlanden, bijgenaamd ‘de Zeevaarder’. 
De afdeling bosbouw is er nooit gekomen - een gemiste kans, want later 
vestigde zich in Wageningen de opleiding voor het ‘Boschwezen in Indië’ dat 
uitgroeide	tot	de	landbouwuniversiteit.	De	HBS	werd	officieel	geopend	op	
1 oktober 1877. 

Boeren, burgers en buitenlui: de bestuurders van Apeldoorn waren er 
ongetwijfeld van overtuigd dat leerlingen van deze HBS voornamelijk zonen 
zouden zijn van burgers met aanzien. De eerste leerling was inderdaad 
de zoon van burgemeester Van Hasselt. De koning had waarschijnlijk wél 
gedacht aan zonen van buitenlui – zeker ook gezien zijn wens om onderwijs 
in de boomteelt te verzorgen. Aan meisjes dacht niemand….. Het pakte 
echter heel anders uit: vanaf het begin volgden niet alleen zonen van 
handwerkslieden hier onderwijs, maar ook boerenzonen en wat ‘buitenlui’ 
waaronder kinderen uit de dorpen, maar 
ook zogenoemde Indische leerlingen. En: 
in 1882 werd het eerste meisje toegelaten.  

In de school is een Hall of Fame ingericht 
waarin te zien is dat sommige kinderen 
van ‘boeren en buitenlui’ het ver geschopt 
hebben.

Activiteit(en): Bezichtiging deel schoolgebouw met uitleg door rondleiders
 Bezichtiging Hall of Fame met uitleg door oud-docenten
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur
Adres: Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42, Apeldoorn 
Bereikbaarheid: Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving 
 Bereikbaar met de speciale gratis buslijn, zie pagina 48-49
Overig: www.geheugenvanapeldoorn.nl, zoeken op ‘Koninklijke HBS’
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6. het gymnasIum

In 1912 komt in het Leesmuseum een aantal 
mensen bijeen “ten einde de vraag te overwegen 
of pogingen tot het verwerven voor Apeldoorn 
van een Gymnasium wenschelijk en met kans 
op slagen uitvoerbaar zouden zijn”. Volgens de 
wet had een plaats met 38.000 inwoners allang 
zo’n school moeten hebben, maar de regering 
had	Apeldoorn	 ontheffing	 verleend	 “tengevolge	
harer eenigszins landelijke bevolking”. In maart 
wordt een brief aan de gemeenteraad opgesteld met het verzoek tot 
oprichting van een gymnasium. In de raadsvergadering van 17 mei wordt 
dit verzoek aangenomen en in augustus wordt hiervoor grond aan de 
Kastanjelaan gekocht. De opening van het Gymnasium, een ontwerp van 
gemeentearchitect Gerrit de Zeeuw, had op 3 september 1913 plaats. 

Er werd gestart met 19 leerlingen en 9 docenten: twee docenten voor de 
klassieke talen en één docent voor elk van de vakken Nederlands, Frans, 
geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurlijke historie en lichamelijke 
opvoeding. In 1922 krijgt de school een gymzaal, eveneens ontworpen door 
De Zeeuw. In de Tweede Wereldoorlog werd het Gymnasium door de Duitsers 
aangewezen als opvang voor evacuees uit Arnhem en ook daarna was het 
gebouw nog in gebruikgenomen door de Duitse Wehrmacht.

Sinds de opening is het aantal leerlingen gestaag gegroeid waardoor in de 
jaren 70 en 80 van de vorige eeuw uitbreiding nodig was. Telde de school 
in 1925 circa 70 leerlingen, nu zijn dat er ongeveer 680 en dit aantal groeit 
nog steeds. 

Activiteit(en): Bezichtiging van (een deel van) het gebouw met uitleg door de 
 rector en docenten
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur
Adres:  Kastanjelaan 10, Apeldoorn 
Bereikbaarheid: Parkeren op eigen terrein (beperkt) mogelijk
 Bereikbaar met de speciale gratis buslijn, zie pagina 48-49
Overig: www.gymnasium-apeldoorn.nl 
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7. barnabaskerk

De Barnabaskerk is in 1919 gebouwd op 
de plek waar eerst een oudere kerk met 
kosterswoning stond in de voormalige 
Marialaan, nu Canadalaan. De voormalige 
kosterswoning bevindt zich ook nu nog naast 
het huidige kerkgebouw dat ontworpen is 
door architect J.A. Heuvelink. Hij vestigde 
zich in 1919 als zelfstandig architect in 
Apeldoorn en na de Barnabaskerk heeft 
hij nog zes kerken en vele huizen, villa’s, 
winkels en fabrieken ontworpen.

Veel kerkenbouwers zagen in een kerkgebouw meer dan alleen een gebouw 
waarin de gemeente samenkomt. Zo heeft Heuvelink bij de vorm gekozen 
voor een kruis waarmee hij laat zien dat de gemeente “een gemeente van 
de gekruisigde Christus wil zijn”. Ook heeft hij veel symboliek toegepast, 
wat onder meer tot uiting komt in verschillende glas-in-lood ramen in de 
kerk en boven de hoofdingang. Deze ramen zijn een persoonlijk ontwerp 
van de architect. 

Gezien de gestage groei van de gemeente werd in 1931 besloten om een 
galerij te bouwen. Een jaar later kwam naast de kerk een jeugdgebouw 
naar ontwerp van H. Verkerk. De kerk wordt iedere zondag gebruikt door de 
Christelijk Gereformeerde gemeente Apeldoorn-centrum.

Activiteit(en): Bezichtiging kerkgebouw met uitleg
 Ieder uur een miniconcert met licht klassieke muziek
 Kopje soep in het jeugdgebouw (12.00-14.00 uur)
Datum | tijd: Zaterdag 9 september | 11.00-17.00 uur
Adres:  Canadalaan 25, Apeldoorn 
Bereikbaarheid: Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving 
 Bereikbaar met de speciale gratis buslijn, zie pagina 48-49
Overig: www.barnabaskerk.nl   
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8. stIchtIng veteraan autobussen | vlIjtsepark

Naast monumentale gebouwen of ‘gebouwd erfgoed’ is er ook ‘mobiel 
erfgoed’ dat tijdens de Open Monumentendagen op verschillende locaties 
te bewonderen is. 

Voor wie oude autobussen en tractoren wil bekijken, kan zijn hart ophalen 
aan de Vlijtseweg. In de garage van Stichting Veteraan Autobussen zijn tal 
van oldtimers te bewonderen.Vrijwilligers restaureren met veel zorg, liefde 
én vakkundigheid deze voertuigen die ook bij speciale gelegenheden op de 
weg te zien zijn, zoals tijdens deze Open Monumentendagen.

Leden van de Dörsclub Lieren houden zich bezig 
met het in stand houden en restaureren van oude 
tractoren en landbouwwerktuigen. Deze zijn dit 
weekend ook aan de Vlijtseweg te zien, waaronder 
een originele dorsmachine die helemaal bij het 
thema ‘Boeren, burgers & buitenlui’ past. Leden 
van de Dörsclub Lieren geven meerdere keren een 

demonstratie met de dorsmachine die via een leren riem door een tractor 
aangedreven wordt.

Dit weekend treedt ook het Oosterhuuzens Dialectkoor op. Op het horeca-
terras worden diverse drankjes en bijzondere streekgerechten verkocht. Dit 
ook met een knipoog naar de Dörsclub omdat niet 100% zeker is of die naam 
verband houdt met het dorsen van graan of met de dorstige leden.

Activiteit(en): Centraal informatiepunt Open Monumentendagen 
 Bezichtiging oude autobussen en tractoren
 Demonstratie dorsmachine door leden van Dörsclub Lieren
 Optreden Oosterhuuzens Dialectkoor, zie ook pagina 44
 Expositie miniatuur autobussen in de gerestaureerde buskiosk
 Terras met horeca
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur
Adres:  Vlijtseweg 86, Apeldoorn
Bereikbaarheid: Parkeren op eigen terrein mogelijk
 Bereikbaar met de speciale gratis buslijn, zie pagina 48-49
Overig: www.sva-regio-oost.nl | www.dialectkoor.nl 
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9. rumah saya, ugchelen

Apeldoorn was na Den Haag het belangrijkste 
opvangcentrum van de circa 300.000 ‘repatrianten’, 
Indische Nederlanders en Molukkers, die als gevolg van 
de dekolonisatie van voormalig Nederlands-Indië tussen 
1945 en 1965 naar Nederland kwamen. In Apeldoorn 
vestigden zich circa 30.000 van hen.

De Stichting Pelita heeft een belangrijke rol gespeeld bij de huisvesting 
van deze ‘buitenlui’. Het Algemeen Bouwfonds van deze stichting stichtte 
in 1949 aan de Asselsestraat meerdere duplexwoningen voor repatrianten. 
Tegenwoordig worden deze woningen niet meer door repatrianten bewoond 
en daarom zijn ze tijdens de Open Monumentendagen niet toegankelijk. Ze 
zijn echter wel vanaf de openbare weg te bekijken. In Rumah Saya en bij 
het informatiepunt in het Theehuis in Stadspark Berg & Bos is een hand-out 
over deze woningen te verkrijgen.

In Ugchelen werd door de Stichting Nusantara het Indisch Woon- en 
Zorgcentrum Rumah Saya (‘Mijn Huis’) in 1990 gebouwd dat plaats biedt 
aan 72 bewoners met Indische, Surinaams-Javaanse of Molukse banden. De 
entree, recreatieruimten, eetzaal en meeste kamers zijn in Indische sfeer 
ingericht. Bewoners kunnen kiezen uit een Europese of Indische maaltijd, 
waarbij de heerlijke geur van oosterse kruiden je tegemoetkomt. 

Rumah Saya is een levend monument en de gastvrije bewoners geven graag 
een toelichting bij de expositie die daar te zien is.

Activiteit(en): Expositie Indië in Apeldoorn	met	films	over	de	repatriëring	en	
 opvang van Molukkers en Indische Nederlanders
 Uitgifte hand-out duplexwoningen voormalig repatrianten
 Pasar Ketjil, kleine Indische markt (alleen zaterdag)
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur
Adres:  Klein Hattem 34, Ugchelen
Bereikbaarheid: Parkeren in de nabijheid van Rumah Saya mogelijk
Overig: www.indischerfgoed.nl | www.nusantara.nl 



19

10. ggnet

Het terrein van GGNet aan de Deventerstaat kent een interessante historie 
die begint in 1847: de schatrijke Deventenaar Mr. J.P.G. Moorrees kocht 
toen ten oosten van Apeldoorn 150 hectare grond (zo’n 200 voetbalvelden). 
Het land werd door 250 dagloners ontgonnen om er een boerenbedrijf te 
stichten. Het landgoed kreeg de naam ‘Hohenheim’ en hier werden een 
villa voor de eigenaar, een grote boerderij en elf kleine boerderijen voor 
pachters	gebouwd.	Mede	dankzij	moderne	inzichten	in	de	veeteelt	floreerde	
het bedrijf gedurende vijftig jaar, maar rond 1900 ging het minder. De elf 
kleine boerderijen werden overgedaan aan de pachters en de resterende 
30 hectare werd in 1925 gekocht door de Broeders Penitenten van de 
Heilige Franciscus. Zij stichtten op dit terrein een sanatorium voor Rooms 
Katholieke zenuwzieke mannen, de Sint Joseph Stichting. 

Architect J.G.A. van Dongen heeft tot ongeveer 1960 de gebouwen voor 
dit sanatorium ontworpen. De naam veranderde achtereenvolgens in De 
Wellen (1987) en in Spatie (2007). Dit psychiatrisch ziekenhuis is inmiddels 
opgegaan in GGNet. Een deel van de oorspronkelijke Sint Joseph Stichting 
werd in 2016 verkocht aan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat 
hier een asielzoekerscentrum realiseert.

Tijdens de Open Monumenten-dagen 
zijn er elk half uur rond-leidingen 
over het historische deel van de 
voormalige Sint Joseph Stichting. 
Gidsen vertellen over de functies 
van de verschillende monumentale 
gebouwen die deels verdwenen zijn 
en onthullen waar de oorspronkelijke 
naam Hohenheim vandaag komt.

Activiteit(en): Rondleiding van circa 45 minuten over het historisch deel van 
 het terrein onder leiding van een gids van het Apeldoorns
 Gidsen Collectief (vanaf 11.00 uur start elk half uur een
 rondleiding, de laatste is om 16.30 uur)
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur
Adres:  Deventerstraat 459, Apeldoorn
Bereikbaarheid: Parkeren op eigen terrein mogelijk 
Overig: www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang
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De Wenumse Watermolen dateert uit 1313, maar ook nu is er nog van alles 
te doen en te beleven bij deze oudste maalvaardige waterkorenmolen op 
de Veluwe: Zie en hoor hoe het machtige mechaniek zijn werk doet, ontdek 
het mysterie van de jakobsladder of leer wat het verschil is tussen een 
bovenslag- en een onderslagmolen. Met een beetje geluk wordt er tijdens 
dit weekend ook nog op waterkracht gezaagd. 

Zaterdag bakt de bakker in de op hout gestookte veldoven naast de 
watermolen verse Wenumse Bollen. Hiervoor wordt meel gebruikt dat in de 
Wenumse Watermolen gemalen is. 

De	nieuwe	fiets-	en	wandelroute	door	Wenum	Wiesel	die	bij	de	Wenumse	
Watermolen begint, wordt hier zaterdag 9 september om 11.00 uur feestelijk 
geopend. Deze route van circa 18 kilometer brengt deelnemers langs de 
mooiste plekjes van Wenum Wiesel. Onderweg staan op twaalf bijzondere 
cultuur- en natuurhistorische locaties informatiepanelen met aanvullende 
informatie over dat punt. De routebeschrijving met overzichtskaart is hier 
te verkrijgen; dit is eveneens het startpunt van het eerste klompenpad in 
Apeldoorn: het Kopermolenpad. Ook de route van IVN ‘Ommetje rond de 
Wenumse Watermolen’ is hier verkrijgbaar.

Iedereen die meer wil weten over beken en sprengen, kan luisteren naar 
één van de korte presentaties die gegeven worden.

11. wenumse watermolen, wenum wIesel

Activiteit(en): Bezichtiging van de molen (alleen zaterdag ‘in werking’) 
 Versgebakken brood (alleen zaterdag)
 Bezoek aan de nabijgelegen Rosmolen met een demonstratie
 karnen en boter maken 
 Korte presentaties over het ontstaan van beken en sprengen 
	 Feestelijke	start	nieuwe	fiets-	en	wandelroute	door	Wenum
 Wiesel (zaterdag 9 september, 11.00 uur)
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur
Adres:  Oude Zwolseweg 160, Wenum Wiesel
Bereikbaarheid: Parkeren in de directe omgeving mogelijk
Overig:	 Uitgifte	verschillende	wandel-	en	fietsroutes
 www.wwnna.nl
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12. wIlhelmInakerk, beemte-broekland

De Wilhelminakerk is de thuishaven voor leden van de 
Protestantse Kerk Nederland uit het Loo, Wenum Wiesel en 
Beemte-Broekland. Deze stijlvolle kerk is in 1936 gebouwd voor 
de Hervormde gemeente van Beemte-Broekland. De architect 
was J.H. Klosters die ook bekend is van stedenbouwkundige 
ontwerpen in de Parken. 

Omdat H.M. koningin Wilhelmina geïnteresseerd was in de stichting van 
een kerkgebouw en bazaars bezocht waarvan de opbrengst voor de bouw 
bestemd was, werd haar naam aan deze kerk verbonden. Bijzonder zijn de 
gebrandschilderde ramen van de hand van Gerrit Bokhorst uit Deventer. In 
2013 is de aangebouwde Wilhelminazaal geopend, waar tijdens de Open 
Monumentendagen een foto-expositie van Frits Bouwmeester over de 
historie van Beemte-Broekland en Wenum te zien is.

Het Bätz-Witte orgel dat sinds 2002 in de kerk staat, is een 
rijksmonument waarvan er in Nederland nog slechts twee in gebruik 
zijn. Het orgel is in 2002 vanuit de Sionkerk overgeplaatst naar 
de Wilhelminakerk waar het ook nu nog de erediensten muzikaal 
ondersteunt. Uiteraard wordt het orgel ook dit weekend regelmatig 
bespeeld. 

Er	ligt	een	fietsroute	voor	u	klaar	en	u	kunt	vanaf	het	nabijgelegen	
dorpshuis het ‘Holhorstpad’ lopen (11 kilometer). 

Activiteit(en): Bezichtiging van kerk 
 Orgelbespeling gedurende de dag
 Foto-expositie Historisch Beemte-Broekland en Wenum
	 Uitgifte	wandel-	en	fietsroutes
	 Startpunt	klompenpad	‘Holhorstpad’	en	fietsroute	
Datum | tijd: Zaterdag 9 september | 11.00-17.00 uur
Adres:  Beemterweg 7, Beemte-Broekland
Bereikbaarheid: Parkeren in de directe omgeving mogelijk
Overig: www.wilhelminakerk.com 
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13. het hove hoekje, beemte-broekland 

Tijdens	de	wandel-	en	fietstocht	die	uitgegeven	wordt	bij	de	Wilhelminakerk	
komt u op de Vellertweg onder andere langs ‘Het Hove Hoekje’. Deze 
prachtige tuin van Mart Mols en Annelies te Loo is vooral bekend om de vele 
soorten pompoenen en pompoenkunstwerken. 

Ook zijn hier enkele oude tractoren tentoongesteld, is er een kraam van 
imkerij De Immenhof waar honing en diverse soorten eigengemaakte jam 
verkocht worden en demonstreert Herman Roetert het oude ambacht 
manden vlechten.

Activiteit(en): Bezichtiging tuin met pompoenen, pompoenkunstwerken en
 oude tractoren
 Verkoop honing en jam van imkerij De Immenhof
 Demonstraties manden vlechten
Datum | tijd: Zaterdag 9 september | 11.00-17.00 uur
Adres:  Vellertweg 10, Beemte-Broekland
Bereikbaarheid: Parkeren op eigen terrein (beperkt) mogelijk 
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14. woonboerderIj de blaeke

De Blaeke is een voormalige 
pachterswoning die van oudsher 
bij landgoed Het Woudhuis hoort 
dat  gelegen is in het oostelijke 
buitengebied van de gemeente 
Apeldoorn. In 1582 wordt Het Woudhuis 
al vermeld wanneer dit landgoed 
aan het St. Catharina Gasthuis in 
Arnhem geschonken wordt. Volgens de 
jaarankers op de achtergevel dateert 
De Blaeke uit 1802.

De huidige eigenaren van de monumentale boerderij hebben deze grondig 
gerestaureerd. Hierbij hebben ze voor een zeer hoge isolatiewaarde 
gekozen en zijn ze op zoek gegaan naar mogelijkheden om zelf in hun 
energievoorziening te voorzien – in 1802 werd immers ook geen gas en 
elektra geleverd vanuit een centrale. Ze willen van energielabel D/E naar 
energielabel A+ waarmee ze andere monumentbezitters willen laten zien 
dat ook een monument wel degelijk energiezuinig gemaakt kan worden. 
Bijzonder is overigens dat de eigenaresse een zesde generatietelg is van de 
familie Tutein Nolthenius die een eeuw geleden op Het Woldhuis woonde.

Bezoekers kunnen dit weekend een kijkje nemen in (een deel van) deze 
woning die een voorbeeld is van een toekomstbestendige combinatie van 
‘oud en nieuw’. 

Activiteit(en): Bezichtiging van (een deel van) de woonboerderij 
 Uitleg door de bewoners en door het team ‘Energiek Wonen’ 
 van de gemeente Apeldoorn
 Uitgifte bouwplaat 
Datum | tijd: Zondag 10 september | 11.00-17.00 uur
Adres:  Het Woldhuis 24, Apeldoorn (let op: navigatiesysteem instellen 
 op Woldhuis 12, vanaf dat punt doorrijden en bij de eerste
 zandweg rechtsaf slaan; vervolgens is het de tweede boerderij 
 aan uw linkerhand)
Bereikbaarheid: Parkeren in de directe omgeving (beperkt) mogelijk
Overig: Projectteam ‘Energiek Wonen’ van de gemeente Apeldoorn is
 ook aanwezig bij Theehuis in Stadspark Berg & Bos (locatie 1)
 www.apeldoorn.nl/energie 
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Boerderij Het Woud vormt een essentieel 
onderdeel van de grote ontginning van het 
Beekbergerwoud dat deel uitmaakte van de 
Lierder- en Speldermarken. Dit woud wordt 
gezien als het laatste oerbos in ons land. 
Nadat B. van Spreekens uit Velp het gebied 
rond 1870 had gekocht, moest het oerbos 
echter plaatsmaken voor landbouwgrond. 
Het woud werd gekapt en de grond werd 

in 40 langwerpige kavels verdeeld, allemaal in een streng orthogonaal 
patroon met kaarsrechte ontsluitingswegen en gescheiden door sloten ter 
ontwatering.

Op de hoek van twee van die ontsluitingswegen (de huidige Woudweg 
en de Van Spreekenslaan) werden twee boerderijen gebouwd die beide 
oorspronkelijk uit één woonhuis en drie schuren bestonden. De linker 
boerderij werd in 1871 gebouwd naar een ontwerp van architect L.H. 
Eberson die als koninklijk architect ook voor het hof Het Loo bouwde. Aan 
de overkant van de Van Spreekenslaan werd in 1875 een vrijwel identiek 
complex opgetrokken waar zoon Willem van Spreekens zijn intrek nam. Van 
beide boerderijen zijn de oorspronkelijke elementen nagenoeg verdwenen; 
de voorgevels van de schuren zijn nog wel in oude stijl.

De twee stallen van laatstgenoemde boerderij worden door de huidige 
eigenaar tot eigentijdse appartementen verbouwd die op 9 en 10 september 
te bezichtigen zijn. Tevens worden daar schilderijen van de hand van de 
eigenaar geëxposeerd. In de westelijke schuur bevindt zich een tuincentrum 
dat zaterdag geopend is. Achter de boerderij vindt u nog een deel van het 
Beekbergerwoud met een vijver dat ook voor bezoekers toegankelijk is.

15. boerderIj het woud, klarenbeek

Activiteit(en): Bezichtiging van de tot appartementen omgebouwde stallen
 met toelichting
 Expositie schilderijen van Leo van Meurs
 Bezoek aan resterende stukje Beekbergerwoud met vijver
 Bezoek aan het tuincentrum (alleen op zaterdag)
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur
Adres:  Woudweg 59-65, Klarenbeek
Bereikbaarheid: Parkeren in de directe omgeving (beperkt) mogelijk
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16. protestantse kerk, klarenbeek 

Dit kerkgebouw dateert uit 1862 en hier werden door de Hervormde 
Gemeente Beekbergen diensten verzorgd. Het gebouw was vijf traveeën 
lang en in de twee voorste bevond zich de woning voor de toenmalige 
evangelist. Binnen de andere drie bevond zich de kerkzaal met een ingang 
in de zijgevel. 

Het gebouw is door de jaren heen uitgebreid en veranderd. Zo werd in 1934 
de uitbouw aan de achterzijde omgebouwd tot catechisatielokaal en werd 
het verenigingsgebouw naast de kerk gebouwd. De grootste verandering had 
plaats in de periode 1949-1952 nadat Klarenbeek een zelfstandige Hervormde 
Gemeente was geworden. In 1949 werd de predikantswoning aangebouwd 
zodat de ingebouwde woning bij de kerkzaal getrokken kon worden. Tevens 
werd de ingang verplaatst en kwam op het dak een dakruiter (torentje) 
met koperen spits. Ook werd het verenigingsgebouw uitgebreid met een 
nieuwe vleugel. Bij deze aanpassingen werd in de stijl van de Delftse School 
gebouwd, dezelfde stijl waarin ook de predikantswoning en de voorgevel 
waren uitgevoerd. De architect was A. Jansen uit Eerbeek; hij ontwierp 
ook de latere kosterswoning. De pastorie, kerk en Ons Gebouw vormen met 
de naastgelegen woning een markant geheel waarbij de rode beuk en het 
plantsoen voor een idyllische sfeer zorgen.

Het hedendaagse interieur dateert uit 2011 
en is in samenwerking met Pim van Dijk 
Designs tot stand gekomen. De kleurstelling 
en ronde vormen waren hierbij het 
uitgangspunt waarbij de kleuren gekozen zijn 
op basis van hemel- en aardekleuren zoals die 
vanouds gebruikt werden. De ronde vormen in 
bijvoorbeeld de boogramen zijn doorgezet in 
de opstelling van het meubilair. 

Activiteit(en): Bezichtiging van de kerk met uitleg over de historie van het
 Achterhuus en het orgel
Datum | tijd: Zaterdag 9 september | 11.00-17.00 uur 
Adres:  Woudweg 121, Klarenbeek
Bereikbaarheid: Parkeren op eigen terrein (beperkt) mogelijk 
Overig: www.kerkklarenbeek.nl 
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17. landgoed klarenbeek, klarenbeek

Het dorp Klarenbeek is letterlijk een 
grensgeval omdat het deels in de gemeente 
Apeldoorn ligt en deels in de gemeente 
Voorst. Aan deze editie van de Open 
Monumentendagen doen twee locaties in 
het Apeldoornse deel van Klarenbeek mee 
en ook één in het Voorster deel, te weten 
Landgoed Klarenbeek.

Dit unieke industriële erfgoed bevindt zich op een plek die al sinds 1732 
bewoond wordt door de familie Krepel. Er werd een koperpletterij opgericht 
en bijna anderhalve eeuw lang zou het landgoed in het teken staan van de 
koperindustrie, aangedreven door waterkracht. Door de opkomst van de 
stoommachine werd rond 1870 de koperindustrie vaarwel gezegd en begon 
de familie Krepel met het vervaardigen van sigarenkistjes. In de twintigste 
eeuw werd de productie uitgebreid met houtproducten zoals deuren. 

Tegenwoordig is het landgoed een rijksbeschermd complex. Het fraaie 
landhuis in neoclassicistische stijl dateert uit 1842 en is recent geheel 
gerestaureerd. Dankzij de veelal negentiende-eeuwse industriële gebouwen 
op het terrein is de historie van het landgoed goed te lezen. Sommige 
gebouwen zijn nog steeds in functie, andere hebben een nieuwe bestemming 
gekregen. Zowel de beek die over het landgoed loopt als de molenvijver 
herinneren aan de kopermolen die hier ooit stond en hoe men waterkracht 
benutte als energiebron. 

Tijdens de Open Monumentendagen is hier een tentoonstelling te zien rond 
het thema ‘Boeren, burgers & buitenlui’ met onder andere foto’s van Babet 
Hogervorst, kunstwerken van bekende kunstenaars en oude werktuigen. 
Ook kunt u een kijkje nemen in het restauratiecentrum en worden er 
rondleidingen	verzorgd.	De	oude	fineerschilmachine	uit	de	periode	toen	hier	
nog sigarenkistjes werden geproduceerd, wordt op beide dagen om 13.00 en 
16.00 uur aangezet.

Activiteit(en): Tentoonstelling rond het thema ‘Boeren, burgers & buitenlui’
 Rondleiding over het terrein en in het restauratiecentrum
	 Demonstratie	fineerschilmachine	om	13.00	en	16.00	uur
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september| 11.00-17.00 uur 
Adres:  Kopermolenweg (tegenover nummer 9), Klarenbeek 
Bereikbaarheid: Parkeren op eigen terrein (beperkt) mogelijk
Overig: www.landgoedklarenbeek.nl 
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18. de mIddelste molen, loenen

Papierfabriek de Middelste Molen aan de Loenense 
Molenbeek – de enige papierfabriek die nog in 
oude staat bewaard is gebleven – produceert sinds 
1622 nog altijd papier op authentieke wijze. Van 
zeer dichtbij is het proces van papier maken te 
volgen. Naast met de hand geschept papier wordt 
hier ook machinaal papier geproduceerd. Hierbij 
wordt gebruikgemaakt van aandrijvingen door de 
stoommachine en het waterrad. Wanneer je tussen 
de ratelende en bonkende machines staat om dit productieproces te volgen, 
waan je je even terug in de tijd. Bezoekers kunnen dit weekend ook zelf 
met de hand papierscheppen, al dan niet voorzien van een watermerk. 

De museumwinkel bevindt zich in het bezoekerscentrum en 
hier is onder andere handgeschept aquarelpapier, etspapier, 
aanvezelpapier en een uitgebreide collectie handgeschepte 
kaarten te koop. De papiermakers maken op verzoek ook 
speciale papiersoorten zoals papier met bloemetjes, fruit, 
groentesnippers of wol. In het bezoekerscentrum kunt u ook 
iets	drinken	zoals	koffie,	thee	of	frisdrank.

In een bijgebouw van De Middelste Molen is ‘Boulevard Magenta’ gevestigd, 
het atelier voor ambacht & kunst van Marjan Smit. Zij ontwikkelt en verzorgt 
(vakantie)workshops, lessen en de kunstzinnige opleiding bij De Middelste 
Molen.

Activiteit(en): Rondleiding en demonstraties papier maken
 Verkoop handgeschept papier en kaarten in de museumwinkel
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-16.00 uur 
 ieder heel uur draaien de 150 jaar oude papiermachines
 gedurende 15 minuten
Adres:  Kanaal Zuid 497, Loenen
Bereikbaarheid: Parkeren op eigen terrein mogelijk
Overig:  Consumpties zijn tegen betaling verkrijgbaar in het
 bezoekerscentrum 
 www.demiddelstemolen.nl
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19. ZorgboerderIj de groote modderkolk,
 loenen

Bij de oude Loenense Brink staat sinds 1843 De Groote Modderkolk, een 
boerderij die eerst bewoond werd door de familie Scholten en later door 
de familie Klomp. Sinds 2001 is de Vereniging Natuurmonumenten eigenaar 
van deze boerderij die daar vanuit cultuurhistorische overwegingen zo’n 
100 brandrode runderen houdt, één van de zeldzaamste runderrassen van 
Nederland. In samenwerking met Stichting Verdandi heeft zij een woon- en 
werkgemeenschap voor jonge mensen met een verstandelijke beperking op 
dit terrein opgericht met als doel om een betere leefomgeving voor mens 
én natuur te ontwikkelen.

Tijdens de Open Monumentendagen zijn de stal en de moestuin te bezichtigen, 
is	de	koffie-	en	theeschenkerij	geopend	en	worden	in	de	winkel	biologische	
producten uit de tuin verkocht. Tevens kunt u oude foto’s van Stichting 
Historie Loenen bekijken en kunt u de heer W.A. Scholten ontmoeten die op 
deze boerderij is geboren. In 1841 stichtte hij in het Groningse Foxhol een 
aardappelmeelfabriek die uitgroeide tot een multinational. 

Vanaf De Groote Modderkolk kunt u deelnemen aan een huifkartocht door de 
prachtige omgeving. Ook kunt u vanaf dit punt binnendoor naar de Vrijenberg 
lopen, een wandeling van circa 1,5 kilometer: vanaf het Enkenpad bij de 
Vrijenberg rechtsaf, direct na de witte boerderij weer rechts, vervolgens 
de groene route volgen tot de T-splitsing en dan linksaf en doorlopen tot de 
inrit van de Vrijenberg.

Activiteit(en): Rondleiding over het terrein met een korte uitleg
	 Koffie-	en	theeschenkerij
 Verkoop biologische producten
 Foto-expositie Oud Loenen
 Ontmoeting met de heer W.A. Scholten
 Huifkartocht
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur 
Adres:  Vrijenbergweg 24a, Loenen
Bereikbaarheid: Parkeren op eigen terrein (beperkt) mogelijk 
Overig: www.natuurmonumenten.nl/de-groote-modderkolk
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Op de plek van de voormalige Markengronden die zich op de grens van de 
Loenermark en ’t Zilven bevindt, staat deze werkschuur met verschillende 
werktuigen. Hier kunt u een beeld krijgen van hoe de inwoners van Loenen 
vroeger hun brood verdienden. Dit deden ze overigens niet alleen op het 
land, maar ook in de papierindustrie en de wasserijen.

Aan de hand van een korte uitleg en een demonstratie is te zien hoe deze 
gereedschappen en werktuigen gebruikt werden. Een fotocollage met 
beelden uit die tijd van Stichting Historie Loenen toont dit ook nog eens.

U kunt vanaf hier ook 
deelnemen aan een 
begeleide wandeling naar 
de Loenense Enk. Tijdens 
deze wandeling vertellen 
vrijwilligers van het 
Geldersch Landschap en 
Kastelen meer over onder 
andere de wildwal en 
schapendriften.

20. werkschuur loenermark, loenen

Activiteit(en): Demonstratie en uitleg werktuigen en gereedschappen
 Foto-expositie met historische foto’s
 Begeleide wandeling naar de Loenense Enk
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur 
Adres: Bruisbeek 22, Loenen
Bereikbaarheid: Parkeren kan in de parkeervakken bij Molenbeek of aan het
 verharde Hameinde (NIET langs laatste stuk Hameinde/ingang
 bos Bruisbeek)
Overig: https://www.glk.nl/landschap-kastelen/locatie/?locatie=44 
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21.  vrIjenberg en loenense waterval, loenen

In Hotel de Vrijenberg, het voormalige Hôtel Belvédère 
aan de Loenense kant van de Veldhuizerspreng, kunt 
u de twintiger jaren van de vorige eeuw als het ware 
opnieuw beleven. Dit voormalige hotel is momenteel in 
gebruik voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Paul Jan Schut koos destijds deze plek voor zijn hotel 
vanwege de prachtige ligging naast de spreng en 
de waterval en omdat het aan de doorgaande weg 

tussen Loenen en Beekbergen lag. De Vrijenberg dankt haar naam aan de 
nabijgelegen ‘berg’ waar in 1354 de ‘vrijen’ verslagen werden. 

In de 15 meter hoge uitkijktoren ‘Belvédère (‘mooi 
uitzicht’) bevond zich destijds een bruidskamer en 
het gelijknamige hotel werd in de zomermaanden 
door veel welgestelde gasten bezocht. Vanwege 
de opkomst van kampeervakanties en vakanties in 
het buitenland moest het hotel in 1972 de deuren 
sluiten.

Tijdens de Open Monumentendagen is de toren 
onder toezicht toegankelijk. Naast het in stijl 
ingerichte horecaterras zijn onder andere oude 
automobielen en ‘personages’ uit die tijd te zien. 
Vertellers van het Vertelgenootschap zijn bij de 
Vrijenberg aanwezig om een boeiend verhaal te 
vertellen. Het is zeker een aanrader om ook even naar de nabijgelegen 
Loenense Waterval (de hoogste waterval in Nederland!) te lopen.

Activiteit(en): Bezichtiging uitkijktoren
 Fotocollage over het voormalige hotel
 Beperkte horeca op het terras, inclusief opstelling oude 
 automobielen
 Verhaalvertellers (op wisselende tijden, ter plekke 
 aangegeven)
 Bezoek aan de Loenense Waterval
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur 
Adres:  Beekbergerweg 52, Loenen
Bereikbaarheid: Parkeren uitsluitend op de parkeerplaats bij de Loenense 
 Waterval en niet bij het hotel
Overig: http://www.mijngelderland.nl/inhoud/routes/
 geheugen-van-apeldoorn/hotel-de-vrijenberg
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Deze voormalige Openbare Lagere School werd 
omstreeks 1910 gebouwd. In het eerste kwart van 
de twintigste eeuw werd in de gemeente Apeldoorn 
een groot aantal schoolgebouwen gerealiseerd, 
zowel in Apeldoorn zelf als in de omliggende kleine 
kernen. Deze scholen vertonen in opzet en stijl 
overeenkomsten en daarom is het waarschijnlijk dat 
ze merendeels ontworpen zijn door Gerrit de Zeeuw, 
de toenmalige gemeentearchitect van Apeldoorn. 
Voorbeelden zijn onder andere Hoofdweg 170-178 in 
Loenen, Lupineweg 11 in Steenkamp (Woudhuis), Heuvellaan 1 in Spainkbos 
en Tenderlaan 8 (Brummelhof). De school aan het Oude Veen is sterk verwant 
aan het pand aan de Hoofdweg omdat in beide gebouwen de klaslokalen en 
de hoofdonderwijzerswoning zich onder één langgerekt zadeldak bevinden. 

De school in Oosterhuizen doet al jaren geen dienst meer als school 
maar is sinds circa 35 jaar in gebruik als dorpshuis. Er zijn verschillende 
verbouwingen uitgevoerd, met name aan het inwendige van het gebouw. 
Daardoor zijn er binnen nog weinig elementen uit de schoolperiode 
zichtbaar. Tijdens de renovatie zijn onder andere de oude schoolramen in 
de gevel aan de straatzijde vernieuwd; hierbij heeft men geprobeerd het 
historisch karakter te handhaven.

De voormalige school en hoofdonderwijzerswoning zijn gelegen aan de 
oostelijke zijde van Het Oude Veen, in de bebouwde kom van Oosterhuizen. 
Aan de oostzijde van school bevond zich het vroegere speelplein, nu in 
gebruik als parkeerruimte. 

22. dorpshuIs oosterhuIZen, lIeren

Activiteit(en): Bezichtiging met uitleg 
Datum | tijd: Zondag 10 september | 11.00-17.00 uur 
Adres:  Het Oude Veen 19-21, Lieren 
Bereikbaarheid: Parkeren op eigen terrein mogelijk
Overig: https://www.onsoosterhuizen.nl/over-oosterhuizen1/dorpshuis 
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23.  dorpskerk, beekbergen

Activiteit(en): Bezichtiging en rondleiding
 Orgelspel te beluisteren
 Verkoop boekje In en Rond de Kerk van Beekbergen
Datum | tijd: Zaterdag 9 september | 11.00-17.00 uur 
Adres:  Kerkweg 35, Beekbergen 
Bereikbaarheid: Parkeren op eigen terrein (beperkt) mogelijk

De Dorpskerk van Beekbergen is het oudste nog 
bestaande gebouw in de gemeente Apeldoorn en 
daarom terecht een rijksmonument. Het gebouw zoals 
dat er nu staat, dateert uit de 15e eeuw en kwam tot 
stand door verbouwing van de vroeg-gotische kerk die 
hier al in de 12e eeuw was gebouwd als opvolger van 
een waarschijnlijk houten kerkgebouw. Die eerste kerk 
vormde toen al het middelpunt van een nederzetting 
die uitgroeide tot het dorp Beekbergen. Op een bord 
aan de buitenmuur van het koor is meer te lezen over 
de ontstaansgeschiedenis van de kerk.

Het interieur bevat een aantal 
bijzondere details: niet alleen de 
drie koperen kaarsenkronen (in 1777 
geschonken door families uit het dorp) 
en de opengeslagen bijbel uit 1748, 
maar ook de kleurige natuurstenen 
kapitelen (kraagstenen) die bovenaan 
de pilaren te zien zijn. Deze dateren 
uit de periode 1460-1470, evenals 
de gekleurde sluitstenen die bij de 
gewelven te zien zijn. De gewelfvelden 
van het koor zijn beschilderd met 
voorstellingen, waarschijnlijk daterend 
uit 1585 en deze aan de renaissance 
ontleende motieven zijn zeldzaam voor 
ons land.

In het koor van de kerk bevindt zich de grafzerk van Marten Orges, papiermaker 
uit de 17e eeuw en stichter van de Ruitersmolen en Tullekensmolen.

Het kerkorgel is afkomstig uit de in 1842 gesloopte Oude Dorpskerk van 
Apeldoorn waar het in 1779 als schenking van stadhouder Willem V door 
orgelbouwer Johann Schilling uit Deventer was gebouwd.
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Jonkheer Teixeira de Mattos kocht in 1905 Het Groote Zand, een stuk 
woeste grond afkomstig uit de voormalige Speldermark. Hij wilde op dit 
hooggelegen punt een buitenverblijf realiseren en gaf de Haarlemse 
architect F.N.J. Haitsma Mulier de opdracht om dit buitenverblijf/kasteel 
te ontwerpen. Uit beschrijvingen van het landgoed blijkt dat er destijds 
vanuit de woning uitzicht was tot aan Deventer, Voorst en Zutphen. Door de 
vele bomen die op het landgoed staan, is dat nu niet meer voor te stellen 

Het landgoed werd in 1908 opgeleverd en de familie Teixeira de Mattos 
woonde hier van 1909 tot 1921. Op 21 maart 1921 schonk de jonkheer Het 
Spelderholt aan de Nederlandse staat met als voorwaarde dat het huis met 
bijbehorende grond één of meerdere instellingen op het gebied van bos-, 
land- of tuinbouw diende te herbergen. De Nederlandse staat heeft hier 
om die reden een proeffokstation voor pluimveeteelt ondergebracht en tot 
2003 werd hier onderzoek naar pluimvee gedaan. Dit onderzoek had als doel 
om sterkere pluimveerassen te kweken, waarbij het verhogen van de eier- 
en vleesproductie voorop stond. 

Tegenwoordig wordt Het Spelderholt gebruikt als leer-/werkomgeving voor 
jongeren met een verstandelijke beperking die daar zowel zakelijke als 
particuliere groepen ontvangen voor allerlei bijeenkomsten. 

24. het spelderholt, beekbergen

Activiteit(en): Rondleidingen door Kasteel Spelderholt
 Muzikaal intermezzo door Muziektheater Apeldoorn 
 (12.00-13.00 uur), zie ook pagina 45
Datum | tijd: Zaterdag 9 september | 11.00-17.00 uur 
Adres: Spelderholt 9, Beekbergen
Bereikbaarheid: Parkeren op eigen terrein (beperkt) mogelijk 
Overig: Horeca aanwezig
 www.parcspelderholt.nl | www.kasteelspelderholt.nl 
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25.  voormalIg landgoed hoog baarlo,
 hoenderloo

Activiteit(en): Rit per paardenkoets over het voormalig landgoed (tussen
 12.00 en 16.00 uur; vertrekpunt imkerij BijDaan) 
	 Uitgiftepunt	van	de	wandel-	en	fietsroute	bij	imkerij	BijDaan
 Mini-boerenmarkt met onder andere demonstratie ‘spinnen’ 
 bij imkerij BijDaan
Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur 
Adres:  Delenseweg 2a, Hoenderloo
Bereikbaarheid: Parkeren in de directe omgeving mogelijk
Overig: Het is NIET toegestaan om buiten de uitgestippelde routes te
	 wandelen	of	te	fietsen	
 www.bijdaan.nl

In 1912 kocht de Nederlandse zakenman Anton Kröller 
(vooral bekend als stichter van De Hoge Veluwe) landgoed 
Hoog Baarlo. Dit landgoed van 138 hectare was gelegen 
aan beide zijden van de weg van Hoenderloo naar Deelen. 
Hij kocht het voor 45.000 gulden van grootgrondbezitter 
J.H. Gunning wiens familie sinds 1879 eigenaar was. 
Opvallend is dat de boerderijen op dit landgoed veel in de 
familie voorkomende meisjesnamen droegen. De veertien 
hoeves op dit terrein waren verpacht aan keuterboeren. 
De familie Kröller-Muller liet al snel negen hoeves aan de 
Hoge Veluwe zijde, aan de overkant van de Delenseweg, 
afbreken; daarvoor in de plaats werden vijf huizen 
gebouwd. 

Door het bos van Hoog Baarlo en langs de boerenhoeves kunt u een wandel- 
of	fietsroute	volgen.	Ook	kunt	u	tussen	12.00	en	16.00	uur	een	ritje	met	
een paardenkoets maken. Op verschillende plekken langs de route vertellen 
inwoners van Hoenderloo graag bijzondere verhalen. In het Strohuis bij de 
Maria	Hoeve	kunt	u	een	kopje	koffie	of	 thee	drinken	en	kijken	naar	een	
korte diapresentatie. 

Het	start-	en	eindpunt	van	de	wandel-	en	fietsroute	is	bij	imkerij	
BijDaan aan de Delenseweg; dit is het voormalige voetbalterrein 
van v.v. Beatrix. Bij deze imkerij kunt u honing en andere 
streekproducten kopen en op het terras kunt u terecht voor een 
versnapering. Ook zijn er schapen, speciaal ingezaaide velden en 
een demonstratie ‘spinnen’. 



37

Kom tijdens de Open Monumentendagen naar Radio 
Kootwijk en ontdek het bijzondere verhaal achter 
een wonderlijk en glorieus bouwwerk.
 
Radio Kootwijk was vroeger duidelijk geen gewoon 
dorp. Iedereen die er woonde, werkte bij het 
zendstation. Het ontstaan van het dorp Radio 
Kootwijk is dan ook onlosmakelijk verbonden met 
dit zendstation. Geen winkels, geen kerk, geen kroeg, maar wel een grote 
saamhorigheid. Het dorp kende een bloeiend verenigingsleven en bewoners 
konden in die tijd altijd een beroep doen op vaklieden. Er was immers in 
het zendstation altijd wel een timmerman, smid, loodgieter of automonteur 
aanwezig.

Staatsbosbeheer is sinds enige jaren eigenaar van het voormalige 
zendterrein. De monumentale gebouwen die hier staan, hebben nieuwe 
functies gekregen waarbij het omringende landschap wordt gekoesterd en 
verder ontwikkeld.

Radiozendamateurs van de VRZA demonstreren tijdens de Open 
Monumentendagen diverse communicatietechnieken, waaronder 
radiotelegrafie.	Deze	morse-seinen	 techniek	werd	destijds	 ook	
gebruikt voor de eerste draadloze verbindingen met Nederlands-
Indië. Nu worden wekelijks nog radio-uitzendingen vanaf Radio 
Kootwijk verzorgd.

26. voormalIg ZendstatIon, radIo kootwIjk

Activiteiten:  Gidsen vertellen in de Zenderzaal meer over Radio Kootwijk
 Op gezette tijden lezingen door dorpsbewoner Coby de Haan
 (geboren en getogen in Radio Kootwijk, dochter van één van 
 de eerste werknemers van het zendstation) 
	 Radiozendamateurs	demonstreren	onder	andere	radiotelegrafie	
 in de Paardenstal (achter het voormalige hotel)
 Catering verzorgd door dorpsbewoners van Radio Kootwijk
Adres: Radioweg 1, Radio Kootwijk
Datum/Tijd:  Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-16.00 uur
Bereikbaarheid: Radio Kootwijk is gelegen in een autoluw en kwetsbaar natuur-
 gebied en parkeren op het terrein is daarom niet mogelijk
 Wel bereikbaar met de speciale gratis buslijn, zie pagina 48-49
Overig: Kijk op www.hierradiokootwijk.nl voor (overige) 
 parkeermogelijkheden 
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27.  heIlIge geest kapel, assel

Activiteiten:  Bezichtiging van de kapel
 Muziek door gitarist Harold Koll, zie ook pagina 45
Adres:  Alverschotenseweg 46, Hoog Soeren/Assel 
Datum/Tijd:  Zondag 10 september | 11.00-17.00 uur
Bereikbaarheid:  Parkeren op eigen terrein (beperkt) mogelijk
 Bereikbaar met de speciale gratis buslijn, zie pagina 48-49

Tot 1941 was op de Veluwe geen enkele rooms-katholieke kerk 
te vinden. De rooms-katholieke inwoners van dat gebied, en 
dan met name inwoners van Radio Kootwijk, waren daarom 
aangewezen op kerken in Apeldoorn en Barneveld. Een 
kerkbezoek dat elke zondag een reis van zo’n 15 kilometer 
betekende - en dat in een tijd waarin gemotoriseerd vervoer 
(en zeker op zondag) geen gemeengoed was. 

Om die reden sloegen de rooms-katholieke inwoners van 
Radio Kootwijk de handen ineen en zamelden geld in voor 
de bouw van een eigen kapel. Groot was de vreugde toen de 
familie Westerwoudt, die in het buurtschap Assel woonde, 
grond ter beschikking stelde voor de bouw van die kapel. 
Architect J.G.A. van Dongen kreeg de opdracht voor het 
ontwerp. Van Dongen was gespecialiseerd in het ontwerpen 
van rooms-katholieke kerken, waaronder de H.H. Fabianus 
en Sebastianus-kerk en de kapel en overige gebouwen van 

de Sint Joseph Stichting. De Aartsbisschop stemde in met het plan en nog 
datzelfde jaar (1941) werd de kapel ingezegend en toegewijd aan de Heilige 
Geest.

Sindsdien worden bijna elke zondag eucharistievieringen gehouden door de 
paters Salesianen van Don Bosco van de nabijgelegen Mariahoeve in Assel. 
Later werd in het bos rondom de kapel een natuurbegraafplaats aangelegd 
waarvan de zerken uitsluitend in natuursteen uitgevoerd mogen worden.
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Op een kwartier autorijden van Apeldoorn staat op een prachtige locatie de 
Mariahoeve in Assel. Het terrein achter de boerderij is omgevormd tot ‘Assel 
Don Bosco Centrum’. Dit centrum biedt ruimte voor bezinning, vorming en 
ontspanning aan jonge mensen en volwassenen die zich inzetten voor jeugd-  
en jongerenwerk. De accommodaties worden beheerd door een stichting die 
alleen met vrijwilligers werkt. Sinds 1967 organiseert DeeBeetje-kamp hier 
jeugd- en jongerenvakanties. 

In 1903 kocht bankier mr. W.J.M. Westerwoudt 700 hectare heidegrond in 
Assel, deels aan de zuidkant van de spoorlijn en deels aan de noordkant. 
Hij liet circa 85 hectare aan de noordzijde van de spoorlijn ontginnen. 
De salesianen (volgelingen van Don Bosco) die destijds een seminarie in 
Ugchelen hadden, kochten 60 
hectare grond om jongens op te 
leiden en een vak te leren. De 
bestaande rietgedekte boerderij 
was door de geallieerden in 
1944 in brand geschoten. De 
huidige Mariahoeve werd in 
1952 gebouwd naar een ontwerp 
van architect Van Dongen uit 
Apeldoorn. Jarenlang runden de 
salesianen hier een boerenbedrijf 
en op dit moment wonen er nog 
zes salesianen. Het meditatiebos 
biedt bezoekers rust en bezinning.

28. assel don bosco centrum, assel

Activiteiten: Bezichtiging van de gebouwen en rondleidingen door
 vrijwilligers 
 Speurtocht voor kinderen
 Wandeling over het terrein en door het meditatiebos
 Kleine foto-expositie met oude foto’s 
Adres:  Pomphulweg 104-106, Hoog Soeren/Assel
Datum/Tijd:  Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur
Bereikbaarheid:  Parkeren op eigen terrein (beperkt) mogelijk
 Bereikbaar met de speciale gratis buslijn, zie pagina 48-49
Overig: www.asseldonboscocentrum.nl 
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29.  kapel, hoog soeren

Activiteiten: Bezichtiging van de kapel
 Tentoonstelling over 1200 jaar Hoog Soeren
 Bezichtiging oude autobus en (leger)voertuigen (zaterdag) 
 Optreden Veluwse Cantorij en 48th Highlanders 
 (zaterdagmiddag), zie ook pagina 45
 Optreden Karin Volmer en Nico Lammersen (zondagmiddag), 
 zie ook pagina 46
Adres:  Hoog Soeren 46, Hoog Soeren
Datum/Tijd:  Zaterdag 9 en zondag 10 september | 11.00-17.00 uur
Bereikbaarheid:  Parkeren op eigen terrein (beperkt) mogelijk
 Bereikbaar met de speciale gratis buslijn, zie pagina 48-49
Overig: https://pkn-apeldoorn.nl/wijkgemeente/kapel-hoog-soeren

Op de plaats waar de huidige kapel staat, werden al 
vanaf 1892 godsdienstoefeningen gehouden in een 
bouwvallige boerderij. De eerste steen van de huidige 
kapel werd in 1904 gelegd door de toen jongste 
leerlinge van de zondagschool. Op de voorgevel werd 
de tekst ‘EVANGELISATIE LOKAAL DER NED. HERV. 
GEM.’ geplaatst. Boven de ingang bevond zich een 
luifel en achter op het zadeldak van het kerkschip 
stond een eenvoudige open dakruiter. 

De kapel werd in1933 verbouwd en in 2001 werd de aanbouw gerealiseerd. 
In 2005 werd een glas-in-lood raam onthuld met daarop een vis, het symbool 
van het Christendom. Dit raam is een ontwerp van Gaby Bovelander (Hoog 
Soeren) en gemaakt door Veronica Huis in ’t Veld (Apeldoorn). Het orgel is in 
1958	gebouwd	door	de	firma	Ernst	Leeflang,	eveneens	uit	Apeldoorn.

In deze kapel (gemeentelijk monument) wordt elke twee weken op zondag 
een Protestantse kerkdienst gehouden en ‘s zomers zijn er de zogenaamde 
‘Onderwegdiensten’. Daarnaast wordt de kapel regelmatig gebruikt voor 
trouw- en rouwdiensten.

Tijdens de Open Monumentendagen kunt u hier de tentoonstelling 1200 
jaar Hoog Soeren bekijken die is samengesteld door Jan Koning. Ook ligt 
er een boekje ter inzage over de geschiedenis van Hoog Soeren. Zaterdag 
kunt u een oude autobus en (leger)voertuigen bezichtigen. ’s Middags staan  
optredens gepland van De Veluwse Cantorij en van de 48th Highlanders 
(onder voorbehoud). De kapel is ook op zondag (na de kerkdienst) geopend 
en die dag verzorgen pianiste Karin Volmer en violist Nico Lammersen 
meerdere optredens.
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De meest tastbare overblijfselen van 
de boerengemeenschappen uit de late 
prehistorie zijn de grafheuvels die in 
honderdtallen op de Veluwe zijn nagelaten. 
Fiets tijdens de Open Monumentendagen 
onder leiding van de gemeentelijke 
archeoloog langs deze monumenten en 
hoor meer over de achtergronden van deze 
prehistorische monumenten. 

Tijdens	deze	fietstocht	komt	u	van	alles	te	
weten over archeologische opgravingen, 
vondsten, rituelen en de ligging in het 
landschap. Daarnaast hoort u wanneer 
grafheuvels gebouwd werden, wat erin ligt, 
waarom er op de Veluwe zoveel grafheuvels 
zijn en wanneer ze voor het eerst onderzocht 
werden.

De route van circa 20 kilometer voert langs de grafheuvels van Hoog Soeren 
en Wiesel en gaat door bossen en heidevelden van Kroondomein Het Loo.

archeologIe: fIetstocht langs grafheuvels

Activiteiten: Fietstocht langs grafheuvels onder leiding van de
 gemeentelijk archeoloog
Startpunt:  Deelnemers dienen zich te melden bij Het Theehuis in 
 Stadspark Berg & Bos, J.C. Wilslaan 25, Apeldoorn (locatie 1); 
 het eindpunt is het Spainkbos aan de Heuvellaan, Apeldoorn
Datum | tijd:  Zaterdag 9 en zondag 10 september | 13.00 tot circa 16.00 uur
Overig: Maximaal 30 deelnemers; wilt u zeker zijn van een plek, meld 
 u dan van tevoren aan via archeologie@apeldoorn.nl
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nog meer wandel- en fIetstochten

Bij	 een	 aantal	 locaties	 worden	 verschillende	 wandel-	 en	 fietsroutes	
genoemd; we geven deze hieronder in het kort voor u weer:

•	 Rondleiding	over	het	terrein	van	GGNet	(locatie	10)	onder	leiding	
 van gidsen van het Apeldoorns Gidsen Collectief.
•	 Bij	de	Wenumse	Watermolen	(locatie	11)	is	het	startpunt	van	de	
	 nieuwe	fiets-	en	wandelroute	die	zaterdag	9	september	om	11.00	
 uur feestelijk ‘geopend’ wordt. 
•	 Het	vertrekpunt	van	‘Ommetje	rond	de	Wenumse	Watermolen’	en	
 van het eerste klompenpad in Apeldoorn (‘Kopermolenpad’) is 
 eveneens bij de Wenumse Watermolen (locatie 11).
•	 De	Wilhelminakerk	(locatie	12)	is	het	startpunt	van	een	wandel-	en	
	 fietsroute	door	Beemte-Broekland.
•	 Wandeling	van	De	Groote	Modderkolk	(locatie	19)	naar	De	Vrijenberg	
 (locatie 21) in Loenen.
•	 Wandeltochten	onder	leiding	van	boswachters	vanaf	de	werkschuur	
 in Loenen (locatie 20).
•	 Vanaf	De	Vrijenberg	(locatie	21)	kunt	u	naar	de	Loenense	waterval	
 lopen waar ook prachtige wandelroutes staan aangegeven. 
•	 Rondleiding	over	het	terrein	van	Het	Spelderholt	(locatie	24).
•	 In	Hoenderloo	is	vanaf	imkerij	BijDaan	een	wandel-	en	fietsroute	
 naar het voormalig landgoed Hoog Baarlo (locatie 25); hier start ook een 
 rit met de paardenkoets.
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verhalenvertellers

Zowel bij De Apotheek aan de Kerklaan in Apeldoorn als bij De Vrijenberg aan 
de Beekbergerweg in Loenen zijn dit weekend verhaalvertellers aanwezig. 
Zij brengen met hun boeiende verhalen de geschiedenis als het ware weer 
tot leven.

Het Vertelgenootschap Apeldoorn bestaat sinds 1996 en de leden delen een 
gezamenlijke passie voor het vertellen van verhalen. Zij laten op allerlei 
plaatsen groot en klein publiek genieten van bestaande of zelf geschreven 
verhalen uit allerlei tijden en tradities. 

Activiteiten: Luister hoe de geschiedenis tot leven komt 
Adres:  De Apotheek - Kerklaan 16, Apeldoorn (locatie 2)
 De Vrijenberg – Beekbergerweg 52, Loenen (locatie 21)
Datum | tijd:  Zaterdag 9 en zondag 10 september | tussen 11.00 en 17.00 uur 
Overig: www.vertelgenootschapapeldoorn.nl
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Datum | tijd: Zaterdag 9 en zondag 10 september
Locatie: Stichting Veteraan Autobussen / Vlijtsepark (locatie 8)

muZIek

Dit weekend zijn ook muziekoptredens geprogrammeerd; hieronder een 
overzicht van deze muzikale omlijsting en waar deze te beluisteren is.

guus essers band
Apeldoorner Guus Essers is van beroep organisatieadviseur 
en –coach en in zijn vrije tijd is hij fervent muzikant. Samen 
met zijn broer en een aantal vrienden vormt hij de Guus 
Essers Band en zij spelen in wisselende samenstellingen 
en bij verschillende gelegenheden. In de jaren tachtig 
en negentig waren ze de vaste huisband van Hotel De 
Keizerskroon.

bIgband apeldoorn
Bigband Apeldoorn is de leukste bigband in Apeldoorn 
en omgeving en is vooral bekend om hun energieke 
arrangementen en sound. Deze bigband bestaat tien jaar, 
heeft circa twintig leden en staat onder leiding van dirigent 
Arjan Stam. Om een afwisselend repertoire met zowel zang 
als instrumentale nummers te bieden, werken ze samen 
met diverse zangers en zangeressen. Hun repertoire bestaat 
onder andere uit nummers van Count Basie, Duke Ellington, 
Glenn Miller en Sammy Nestico. 

Datum | tijd: Zaterdag 9 september | 13.30-16.30 uur
Locatie: Theehuis in Stadspark Berg & Bos (locatie 1) 

Datum | tijd: Zondag 10 september | 13.30-16.30 uur
Locatie: Theehuis Stadspark Berg & Bos (locatie 1) 

het oosterhuuZens dIalectkoor
Dit mannenkoor zingt populaire liedjes in Oost-Veluws 
dialect. Gezelligheid voert de boventoon, maar uiteraard 
komen de heren tijdens hun optredens goed voor de dag 
met hun zang en uitstraling. De meeste nummers zijn 
dialectvertalingen van bekende songs, maar ook worden 
liedjes gezongen die zelf geschreven en gecomponeerd 
zijn. Het koor telt 55 leden en wordt begeleid door twee 
accordeonisten, een gitarist, een mondharmonicaspeler en 
een drummer. 
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muZIektheater apeldoorn
Operette- en musicalvereniging Muziektheater Apeldoorn 
bestaat 75 jaar en telt momenteel 45 volwassenen en 14 
kinderen die plezier hebben in zingen, dansen en acteren. 
Dit jaar presenteren zij op 15, 16 en 17 december de 
kerstmusical ‘A Christmas Carol’ in theater Orpheus. De 
leiding is in handen van dirigent Peter-Paul van Beekem en 
de regie wordt verzorgd door Erik van der Zee.

Datum | tijd: Zaterdag 9 september | 12.00 uur en 13.00 uur
Locatie: Het Spelderholt (locatie 24)

gItarIst harald koll
De in Epe woonachtige gitarist Harald Koll bespeelt 6-,12-, 
en 15-snarige akoestische gitaren. De Fingerstyle gitaren 
waarop hij speelt kenmerken zich door het samenvoegen 
van baslijnen, akkoorden, melodie en soms percussie tot 
één gitaarpartij. Zijn voorbeelden van deze stijl zijn onder 
andere Harry Sacksioni en Tommy Emmanuel. Koll speelt 
naast eigen werk ook bewerkingen van Bach tot de Beatles 
en Queen. 

Datum | tijd: Zondag 10 september | 13.30-16.30 uur
Locatie: Heilige Geest Kapel, Assel (locatie 27)

muZIekkrIng de veluwse cantorIj
Dit Apeldoornse kamerkoor zingt liederen uit diverse tijden 
en in uiteenlopende stijlen. De afwisselende programma’s 
worden door de koorleden en door dirigente Greet Aanen 
gezamenlijk samengesteld. De Veluwse Cantorij verzorgt 
optredens in binnen- en buitenland. Passend bij het thema 
‘Boeren, burgers & buitenlui’ brengen ze oude en nieuwe 
muziek uit hun Hanze-programma ten gehore. 

Datum | tijd: Zaterdag 9 september | 14.00-16.00 uur
Locatie: Kapel, Hoog Soeren (locatie 29)
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pIanIste karIn volmer en vIolIst nIco lammersen
Karin Volmer studeerde piano aan het Sweelinck Conservatorium in 
Amsterdam en behaalde aansluitend haar masters ‘Kamermuziek en 
begeleiden’ aan het Koninklijk conservatorium in Den Haag. In 2004 vestigde 
ze zich in Apeldoorn waar ze lid werd van Samenwerkende Particuliere 
Muziekdocenten Apeldoorn (SPMA) en waar ze een lespraktijk opbouwde. 
Daarnaast werkt ze regelmatig samen met zangers en instrumentalisten. 

Violist Nico Lammersen groeide op in Twente en 
studeerde viool aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag waar hij deelnam aan activiteiten van 
de Barokafdeling. Hij speelde in (barok-)orkesten 
en treedt op met het Christoforusensemble, 
een muzikale vriendengroep met passie voor de 
historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Hij 
is als viooldocent verbonden aan Muziekschool 
Ridderkerk, `t Venster in Wageningen en aan 
SPMA.

Datum | tijd: Zondag 10 september | 13.30-16.30 uur
Locatie: Kapel, Hoog Soeren (locatie 29)

En verder zijn er zaterdag 9 september verschillende korte muziekoptredens in de 
Barnabaskerk in Apeldoorn (locatie 7). 
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Tijdens de Open Monumentendagen is er natuurlijk ook voor de jongere 
bezoekers genoeg te doen: van een ritje in de speciale gratis buslijn tot 
springen op het springkussen en zien én horen hoe de watermolen werkt. 

Bij onderstaande locaties zijn tegen betaling ook consumpties te verkrijgen.

THEEHUIS IN STADSPARK BERG & BOS (locatie 1)
- Rondvaren in een gondel op de bosvijver (onder begeleiding van een 
 volwassene) 
- Gratis bouwplaten van Theehuis Berg & Bos en van boerderij De Blaeke

STICHTING VETERAAN AUTOBUSSEN / VLIJTSEPARK (locatie 8)
- Miniatuur autobusjes bekijken in de gerestaureerde buskiosk
- Echte oude autobussen van dichtbij bekijken in de SVA-garage
- Oldtimer tractoren en landbouwwerktuigen bekijken
- Springen op het springkussen

WENUMSE WATERMOLEN (locatie 11)
- Kijk en hoor hoe een watermolen werkt
- Een bakker bakt brood in de veldoven (alleen op zaterdag)

DE MIDDELSTE MOLEN (locatie 18)
- Demonstraties papierscheppen en zie hoe een watermerk in papier 
 gemaakt wordt 

DE GROOTE MODDERKOLK (locatie 19)
- Zorgboerderij waar van alles te zien en te doen is: maak een ritje met 
 de huifkar, drink iets lekkers op het terras en zie op foto’s hoe het 
 vroeger was; ook zijn er zeldzame runderen en een moestuin te zien

DE VRIJENBERG (locatie 21)
- Oldtimers van heel dichtbij bekijken 
- Wandel bij de hoogste waterval van Nederland, de Loenense Waterval

RADIO KOOTWIJK (locatie 26)
- Zie hoe mensen elkaar vroeger met morseseinen een berichtje stuurden!

ASSEL DON BOSCO-CENTRUM (locatie 28)
- Speurtocht voor kinderen

actIvIteIten voor en met kInderen
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specIale gratIs buslIjnen

Tijdens de Open Monumentendagen verzorgt de Stichting Veteraan 
Autobussen (SVA) twee speciale gratis buslijnen. Op deze en de volgende 
pagina de vertrek- een aankomsttijden:
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lIjn 2 buslIjn naar radIo kootwIjk, 
 vIa hoog soeren en assel v.v.



50

Tijdens het tweede weekend van september zijn in Apeldoorn en omgeving 
nog tal van andere evenementen. Sommige daarvan sluiten aan bij het 
Open Monumenten-programma zoals:

Fietstocht naar de recent tot rijksmonument benoemde IJkbasis in de 
Loenermark  
Datum: Vrijdag 8 september
Overig:	 www.fietsgilde-apeldoorn.nl/ft-ijkbasis.htm

Jaarlijkse herdenking van in voormalig Nederlands-Indië en Azië gevallen 
Apeldoorners 
Datum: Zaterdag 9 september | 14.00 uur 
Adres: Begraafplaats Soerenseweg 71, Apeldoorn

Nationale Orgeldag 
Datum: Zaterdag 9 september  
Overig: www.nationaleorgeldag.nl

Festival Mondial, een multicultureel festival in het Oranjepark
Datum: Zaterdag 9 september
Overig: www.mondial-apeldoorn.nl 

Wandeling door Hoog Soeren onder leiding van Apeldoorns Gidsen Collectief 
Datum: Zondag 10 september
Overig: Deelname kost € 4,00 per persoon; kinderen van 5 tot 
 12 jaar betalen € 2,00 en kinderen tot 5 jaar zijn gratis
 www.apeldoornsgidsencollectief.nl/wijkwandelingen/
 hoog-soeren 

andere evenementen tIjdens 
de open monumentendagen
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De BankGiro Loterij Open Monumentendagen worden jaarlijks georganiseerd 
door ruim 300 lokale comités en de Stichting Open Monumentendag in 
samenwerking met de BankGiro Loterij. Met dit evenement willen zij 
gezamenlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere 
Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en te behouden voor 
een breed publiek.

De gemeente Apeldoorn nam al in 1987 deel aan de allereerste Open 
Monumentendag. Sinds 1988 organiseert de Stichting Apeldoornse 
Monumenten (SAM) in Apeldoorn de Open Monumentendagen. Zij doet dat 
in samenwerking met de gemeente Apeldoorn en CODA en sinds 2014 onder 
auspiciën van de Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn. Gezamenlijk vormen 
zij het Open Monumenten Comité Apeldoorn; de projectleiding is in handen 
van de SAM.

Het comité steunt bij de realisatie van het programma op de medewerking 
van tientallen enthousiaste vrijwilligers, verschillende partners uit het 
Erfgoedplatform en vele anderen. Uiteraard zijn de Open Monumentendagen 
alleen mogelijk dankzij de spontane medewerking van de eigenaren van alle 
opengestelde locaties. 

Het OMD-comité Apeldoorn is al deze partijen dan ook bijzonder erkentelijk 
voor hun medewerking! 

www.coda-apeldoorn.nl

www.erfgoedplatformapeldoorn.nl

www.apeldoorn.nl/cultuurhistorie

www.apeldoornsemonumenten.nl

organIsatIe bankgIro loterIj 
open monumentendag

Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) is een in 2013 opgerichte stichting waar achttien 
Apeldoornse cultuurhistorische organisaties bij zijn aangesloten. Via dit platform 
coördineren zij hun individuele activiteiten waarbij ze streven naar samenwerking om zo 
de Apeldoornse cultuurhistorie optimaal onder aandacht van een breed publiek te brengen.
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samenstelling  
Comité Open Monumentendagen Apeldoorn

bronnen
Eigenaren/gebruikers opengestelde panden
Geheugen van Apeldoorn
SAM
CODA
Gemeente Apeldoorn
Wikipedia en andere 

foto’s
Beschikbaar gesteld door onder andere deelnemende locaties en 
CODA Beeldbank

plattegrond 
Gemeente Apeldoorn Team Informatie & Gegevensdiensten

vormgeving & opmaak
CODA

druk
Aforma drukkerij Apeldoorn 

oplage
8.500 exemplaren

uitgave
Augustus 2017

colofon

bedankt voor uw beZoek aan de
bankgIro loterIj open monumentendagen

graag tot volgend jaar! 


