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voorwoord

Monumenten zijn de iconen van een stad. Ze staan symbool voor 
een kleurrijke geschiedenis en bepalen mede de identiteit van een 
gemeente. Een monument is meer dan alleen het gebouw: er zit 
altijd een bijzonder verhaal aan vast. Een verhaal dat vertelt hoe een 
stad ooit was en hoe ze nu is. Om die reden is het belangrijk om hier 
regelmatig bij stil te staan. 

Wanneer je goed naar bijvoorbeeld een oude watermolen of kerk kijkt, 
zie je prachtige iconen en symbolen. Denk aan bijzondere schilderingen, 
glas-in-lood constructies en reliëfs. Zowel de buiten- als binnenkant van 
een monument vertellen hun eigen verhaal. Hoe beter je een monument 
bestudeert, hoe meer je het gaat waarderen. 

Niet alleen gebouwen staan symbool voor een stad. Ook de 
inwoners spelen een belangrijke rol en daarom besteden de Open 
Monumentendagen aandacht aan een aantal bijzondere Apeldoorners. 
Inwoners die veel betekend hebben voor onze stad en het verdienen om 
in het zonnetje gezet te worden zoals bijvoorbeeld Friedrich Conrad 
Röntgen. 

Maar ook de vele vrijwilligers kunnen gezien worden als iconen van 
de Open Monumentendagen. Mede dankzij hun inzet kunt u genieten 
van de monumenten en hun verhalen. Tijdens deze editie van de 
Open Monumentendagen doen weer een aantal locaties mee die voor 
het eerst opengesteld zijn voor publiek. Zo kunt u een kijkje nemen 
in bijvoorbeeld de schuilkelder de Brinkhof en in het Deelerwoud in 
Hoenderloo. Bijzondere locaties die een bezoek meer dan waard zijn!

Ik wens u veel plezier!

Nathan Stukker,
Wethouder Cultuurhistorie 
gemeente Apeldoorn
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inleiding

Vanaf dit jaar steunt de BankGiro Loterij de landelijke Open 
Monumentendagen die om die reden de naam BankGiro Loterij Open 
Monumentendag krijgt. Het thema voor deze editie is Iconen & 
Symbolen; uiteraard is op 10 en 11 september ook in Apeldoorn een 
boeiend programma rond dit thema samengesteld.

Opvallend is het aantal ‘jonge’ panden dat in dit programma is 
opgenomen en die volgens het Apeldoorns organisatiecomité de status 
van monument meer dan waard zijn. Wie kent bijvoorbeeld niet het 
Centraal Beheer complex van architect Herman Hertzberger aan de 
Prins Willem Alexanderlaan? Daarnaast zijn er ook bouwwerken die 
de Koude Oorlog symboliseren en christelijke, joodse en islamitische 
geloofshuizen die niet mogen ontbreken. Andere iconische gebouwen zijn 
het Rietveldhuis en de voormalige School voor Kleuterleidsters. Verder 
worden in de Hall of Fame van de Koninklijke Scholengemeenschap en 
in het Röntgen Café iconische Apeldoorners belicht. 

Uiteraard is een aantal omliggende dorpen ook in het programma 
opgenomen, zoals Radio Kootwijk (voormalig zendstation), Hoenderloo 
(landgoed Deelerwoud), Beekbergen (Ruitersmolen) en Loenen (onder 
andere Kasteel Ter Horst, de ijkbasis in de Loenermark en de Middelste 
Molen).

Onder leiding van het Apeldoorns Gidsen Collectief staan in Apeldoorn 
twee wandelingen op de planning en neemt Archeologen Werkgroep 
Apeldoorn geïnteresseerden mee langs verschillende archeologische 
vindplaatsen. Daarnaast heeft het Fietsgilde een route langs de 
grenspalen van de gemeente Apeldoorn uitgestippeld en verzorgt het 
Vertelgenootschap Apeldoorn boeiende vertellingen bij twee locaties.

Het centrale informatiepunt is het stationsgebouw waar wethouder 
Nathan Stukker zaterdag 10 september om 09.30 uur eveneens de winnaar 
van de fotowedstrijd Apeldoornse iconen en symbolen bekendmaakt. 
Naast informatiekramen is hier ook de foto-expositie Apeldoornse 
iconen en symbolen te zien. Op het Stationsplein zelf vindt u typische 
iconen van de Veluwe: grove dennen en het led-licht kunstwerk Reizend 
zand dat de zandverstuiving in Kootwijk symboliseert.

De vrijdag voorafgaand aan de Open Monumentendagen heeft weer 
de Klassendag plaats: leerlingen uit de bovenbouw van het primair 
onderwijs leren die dag meer over de cultuurhistorie van Apeldoorn.

Tijdens de BankGiro Loterij Open Monumentendag is er van alles te zien 
en te beleven. In dit boekje en op www.monumentendagenapeldoorn.nl 
leest u hier meer over. Het laatste nieuws is ook te volgen via Facebook 
(openmonumentendag.apeldoorn), Twitter (@OMD055) of in de media.
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Klassendag
Monumenten zijn plekken die tot ons cultureel erfgoed 
behoren. Het zijn plekken die we willen bewaren omdat 
ze bijzonder of belangrijk voor onze geschiedenis 
zijn. Vaak krijgt een monument pas betekenis als we 
het unieke verhaal áchter dat monument kennen. Dat 
verhaal staat tijdens de Open Monumenten Klassendag 
centraal en hiermee brengen we voor kinderen de 
geschiedenis van hun eigen omgeving tot leven.  

De Open Monumenten Klassendag is een landelijk evenement dat jaarlijks 
op de vrijdag voorafgaand aan de Open Monumentendagen plaatsheeft. 
Dit jaar is dat op 9 september en die dag bezoeken leerlingen uit de 
groepen 7 en 8 van tientallen basisscholen een monumentale locatie. 
Daar krijgen ze van enthousiaste vrijwilligers het verhaal achter dat 
monument te horen. Ook gaan ze zelf met opdrachten aan de slag en 
kunnen ze foto’s van het monument maken waardoor ze kennismaken 
met de cultuurhistorie van Apeldoorn.

De Klassendag wordt in opdracht van het Comité Open 
Monumentendagen Apeldoorn georganiseerd door bureau Uit de Tijd 
(www.uitdetijdapeldoorn.nl).

HistoriscH café
Tijdens het Historisch Café van vrijdag 2 september wordt 
de aftrap gegeven voor de Open Monumentendagen 
2016. Het thema Iconen & Symbolen staat deze keer 
natuurlijk centraal. Het Historisch Café wordt zoals 
altijd gehouden in CODA Café, de toegang is gratis.

startactiviteiten 

Activiteit(en):  Historisch Café
Datum | tijd: Vrijdag 2 september | inloop vanaf 17.00 uur,  
  aanvang 17.30 uur, einde circa 19.00 uur
Adres:  CODA Café, ingang CODA Museum (hoek Vosselmanstraat/
  Roggestraat)
Toegankelijkheid: Ook voor scootmobiel, rollator en rolstoelgebruikers
Overig: Gratis toegang
  www.erfgoedplatformapeldoorn.nl
  www.coda-apeldoorn.nl/historischcafé
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Met de bekendmaking van de winnaar van de fotowedstrijd Apeldoornse 
iconen en symbolen opent wethouder Nathan Stukker (Cultuurhistorie) 
zaterdag 10 september om 9.30 uur deze editie van de Open 
Monumentendagen. De wedstrijd is door Stichting Apeldoorn Fotostad 
rond het thema Iconen & Symbolen georganiseerd. Voorafgaand aan 
de onthulling hebben de deelnemende eigenaren en alle vrijwilligers 
samen met de wethouder in besloten kring ontbeten; dit als blijk van 
waardering voor hun inzet en medewerking aan dit weekend.

informatievoorziening

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over de deelnemende 
locaties en hun bijzonderheden. Deze locaties zijn ook op 
de plattegronden aangegeven die in het midden van dit 
boekje zijn opgenomen. Het programma is ook te lezen op  
www.monumentendagenapeldoorn.nl. Voor het laatste nieuws 
kunt u ons natuurlijk volgen via de media of online via Facebook  
(facebook.com/openmonumentendag.apeldoorn) of Twitter (@OMD055). 

informatiepunt: stationsgebouw
Tijdens de Open Monumentendagen zijn in het stationsgebouw 
vrijwilligers aanwezig die u graag uitgebreid informeren over het 
programma. Hier vindt u ook informatiestands van Erfgoedplatform 
Apeldoorn en de Monumentenwacht; Apeldoornse Cityhosts vertellen u 
over wat er nog meer in Apeldoorn te doen is.

opening

Activiteit(en): Informatiepunt
 Foto-expositie Apeldoornse iconen & symbolen (niet 
 toegangkelijk voor scootmobiel)
Datum | tijd: Zaterdag 10 september | 09.45 – 16.00 uur
 Zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur
Adres: Stationsplein 8, 7311 NZ Apeldoorn
Toegankelijkheid:  Ook voor rollator, scootmobiel en rolstoelgebruikers
 Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving

Activiteit(en): Bekendmaking winnaar fotowedstrijd Apeldoornse
 iconen en symbolen
Datum | tijd: Zaterdag 10 september | 09.30 uur
Adres: Stationsgebouw: Stationsplein 8, 7311 NZ Apeldoorn
Toegankelijkheid: Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving
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1. eyüp sultan mosKee

Stichting Eyüp Sultan Moskee is in 1985 
ontstaan vanuit de Turkse islamitische 
gemeenschap. Zij wilden een moskee 
oprichten die voor iedereen toegankelijk 
is om te bidden en samen te komen. 

Dagelijks zijn er vijf gebedsbijeenkomsten waarvoor op traditionele 
wijze via luidsprekers aan de minaret opgeroepen wordt. In het weekend 
worden zowel voor de jeugd als voor volwassenen Koranlessen verzorgd. 

De stichting wil een doelgerichte bijdrage leveren aan het versterken 
van de positie van haar leden binnen de Nederlandse maatschappij. 
Dit doet ze door het verstrekken van informatie en door het geven van 
scholing en advies op het gebied van onderwijs, opvoeding en cultuur. 
Hierbij wordt op lokaal niveau samengewerkt met de gemeente, 
burgers, ondernemers en diverse maatschappelijke organisaties. Voor 
deze en andere bijeenkomsten beschikt de moskee over een apart 
ontmoetingscentrum. Eyüp Sultan Moskee is lid van de Islamitische 
Stichting Nederland waar 143 moskeeën bij zijn aangesloten.

Tijdens de Open Monumentendagen opent de Eyüp Sultan Moskee zijn 
deuren zodat iedereen de moskee van binnen kan zien en meer te weten 
kan komen over de geloofsuitoefening van Islamieten in Nederland. Voor 
betreding van de moskee gelden een aantal voorwaarden die hieronder 
bij ‘Overig’ genoemd zijn. 

Activiteit(en): Bezichtiging van de moskee met uitleg door vrijwilligers
 Bezichtiging van de aangrenzende ontmoetingsruimte; hier
	 is	tegen	betaling	ook	koffie	en	thee	te	verkrijgen
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur
 (niet tijdens de  gebedstijden)
Adres: Sophialaan 36, 7311 PD Apeldoorn
Toegankelijkheid: Niet voor scootmobiel en/of rolstoelgebruikers
 Parkeren op eigen terrein beperkt mogelijk; houd rekening
 met betaald parkeren in de directe omgeving
Overig: Bij het betreden van de moskee: schoenen uit, korte broek/ 
 rok niet toegestaan, vrouwen bedekken hun haar en armen
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2. onze lieve vrouweKerK

Onze Lieve Vrouwekerk is de oudste rooms-katholieke kerk van Apeldoorn 
en is in 1895 gebouwd. De kerk is opgenomen op de monumentenlijst 
en de Monumentenwacht inspecteert jaarlijks de staat van dit gebouw.

Deze kerk werd meestal Mariakerk genoemd, maar omdat dit het enige 
kerkgebouw voor heel katholiek Apeldoorn is geworden, is met ingang 
van 1 september 2013 de originele naam in ere hersteld: Onze Lieve 
Vrouwekerk. De kerk werd in 1898 in gebruik genomen en het bouwwerk 
is een fraai voorbeeld van neogotiek. 

De kerk is in twee fases gebouwd: Het schipgedeelte werd in 1895 als 
eerste naar een ontwerp van de Arnhemse architect J.W. Boerbooms 
gebouwd. In 1901 werd begonnen de tweede fase, de bouw van 
een dwarsschip en een koorpartij naar ontwerp van de architecten 
J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. De geplande derde fase, een 70 meter 
hoge westtoren, is wegens geldgebrek nooit uitgevoerd. Wel zijn de 
tekeningen hiervan bewaard gebleven. Tegenover het vrij sobere 
uiterlijk staat de rijkdom van het interieur met gebrandschilderde 
ramen en de gaaf bewaarde neogotische inventaris waaronder het 
hoogaltaar van F.W. Mengelberg. Bij een bezoek aan de kerk is een 
beschrijving van het interieur beschikbaar.

Naast vieringen en parochieactiviteiten wordt 
Onze Lieve Vrouwekerk regelmatig gebruikt 
door koren en voor muziekuitvoeringen, waar 
het orgel in het bijzonder zeer geschikt voor is.  
Kijk voor informatie op www.orgel-mariakerk.nl.

Activiteit(en): Bezichtiging kerk en Iconententoonstelling 
  Optreden Veluwse Cantorij (zaterdag: 14.00-14.45 uur)
  Deelnemer Nationale Orgeldag (zaterdag, met om 16.00
  uur slotconcert)
  Eucharistieviering (zaterdag: 16.30 uur en zondag: 10.00 uur) 
Datum | tijd: Zaterdag 10 september | 11.00 – 16.00 uur en zondag  
  11 september | 11.30 – 16.00 uur (tenzij anders aangegeven)
Adres:  Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn
Toegankelijkheid: Ook voor scootmobiel, rollator en rolstoelgebruikers

 Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving
Overig: www.emmaus-apeldoorn.nl
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3. voormalig centraal beHeer-gebouw

Activiteit(en): Bezichtiging (deel) van het gebouw; uitleg door vrijwilligers
 Foto- en videopresentatie samengesteld door CODA uit de
 collecties van Architectenbureau Herman Hertzberger en
 CODA Archief
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur
Adres: Prins Willem Alexanderlaan 651, 7311 NB Apeldoorn
Toegankelijkheid: Alleen de begane grond is toegankelijk voor scootmobiel
 en/of rolstoelgebruikers
 Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving
Overig: www.certitudo.com/development/development/cba-apeldoorn/

Eind jaren zestig zocht de Amsterdamse 
verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer een 
locatie voor haar nieuw te bouwen kantoorpand. In 
overleg met de werknemers werd voor Apeldoorn 
gekozen vanwege de mooie woonomgeving en 
de ruime huisvestingsmogelijkheden. In het 
programma van eisen stond dat de medewerkers 

zich thuis moeten voelen, zonder het gevoel te hebben in een massaal 
gebouw te werken.

De jonge architect Herman Hertzberger ontwierp een gebouw, bestaande 
uit 56 geschakelde kubussen van negen bij negen meter. In elk element 
bevonden zich per verdieping drie tot twaalf werkplekken die als 
informele kantooreilanden waren ingericht en die werden afgewisseld 
met	koffiecorners	en	vides.	Een	revolutionair	ontwerp,	niet	alleen	door	
de buitenkant maar ook door de open structuur aan de binnenkant. Voor 
de bouw werd gebruikgemaakt van ruw beton en grijze blokken en op de 
hoogste verdiepingen bevonden zich verschillende dakterrassen. Wijlen 
prins	Claus	verrichtte	in	1972	de	officiële	opening	van	dit	gebouw	dat	
bij Apeldoorners al snel de naam ‘de Apenrots’ kreeg. 

Dit bijzondere pand staat samen met twaalf andere Nederlandse 
gebouwen op een lijst van duizend beste architectuurontwerpen in de 
wereld. Sinds 2008 staat het ook op de gemeentelijke monumentenlijst 
als icoon uit de naoorlogse bouwkunst. Nadat Centraal Beheer Achmea 
naar het bedrijvengebied Malkenschoten verhuisde, is ingezet op 
herontwikkeling met ruimte voor wonen, werken en verblijven.

Wist u dat u op de eerste verdieping in CODA Centrale Bibliotheek in 
het paviljoen ‘Bedrijvigheid in Apeldoorn’ verschillende reclamespots 
van Centraal Beheer met de bekende slogan ‘Even Apeldoorn bellen’ 
kunt bekijken? 
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4. scHuilKelder brinKHof

In de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw was er de 
dreiging van de Koude Oorlog met het gevaar van onder andere 
nucleaire aanvallen. Onder de wet Bescherming Bevolking werd in 
1952 een civiele beschermingsorganisatie naar Engels model opgezet 
om de bevolking in tijd van oorlog te beschermen. Gemeenten 
werden toen verplicht om nieuwe schuilruimten voor de bevolking te 
creëren omdat de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog qua technische 
voorzieningen niet voldeden in de bescherming tegen radioactieve en/
of chemische stoffen. Hiervoor werden veelal bestaande ondergrondse 
ruimten geschikt gemaakt, zo ook in Apeldoorn. Bij de bouw werd 
de parkeergarage onder appartementencomplex Brinkhof technisch 
ingericht als schuilgelegenheid voor 7.000 personen. 

Geen monumentaal pand, maar wel een icoon uit de periode van de 
Koude Oorlog waarvan menigeen het bestaan niet zal kennen! Om 
belangstellenden hiermee kennis te laten maken, is de schuilkelder 
tijdens de Open Monumentendagen opengesteld: in groepjes van 
maximaal 10 personen kunnen geïnteresseerden onder leiding van een 
gids de voorzieningen zien die nog steeds aanwezig zijn. De rondleiding 
duurt circa 30 minuten; houdt u rekening met eventuele wachttijden 
omdat per rondleiding maximaal 10 geïnteresseerden mee kunnen. Er 
mogen overigens maximaal 300 mensen per dag naar binnen, dus: wie 
het eerst komt, het eerst maalt.

Activiteit(en): Bezichtiging schuilkelder en technische ruimten onder 
  leiding van een gids
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur
Adres:  Brinkhof, ingang Rustenburgstraat 2, 7311 JA  Apeldoorn
Toegankelijkheid: Niet voor scootmobiel, rollator of rolstoelgebruiker
  Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving
Overig: Maximaal 300 personen per dag en 10 per  rondleiding
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5. voormalig röntgenHuis

Aan het Caterplein in het centrum van Apeldoorn zijn tal 
van horecagelegenheden gevestigd, maar slechts weinig 
van die locaties hebben zo’n bijzondere geschiedenis als 
het Röntgen Café, het voormalige Röntgenhuis. Dit pand 
werd in 1850 gebouwd als woonhuis voor de uit Lennep 
(Duitsland) afkomstige lakenhandelaar Friedrich Conrad 
Röntgen, zijn vrouw en hun zoontje Wilhelm Conrad. Dit 

toen vijfjarige jongetje metselde op 22 oktober 1850 de eerste steen 
van zijn nieuwe ouderlijk huis. 

Wilhelm Röntgen bracht zijn kinderjaren door aan het verlengde van 
onze huidige Hoofdstraat: hij speelde er en haalde er ongetwijfeld ook 
kattenkwaad uit. Hij bezocht de particuliere school van meester Van 
Doorn waar hij onder andere Nederlands leerde lezen en schrijven. 
Op zijn zestiende ging hij twee jaar in Utrecht naar school om 
vervolgens in Zürich te gaan studeren. Daar ontmoette hij Anna Bertha 
Ludwig met wie hij in 1872 in Apeldoorn trouwde. In 1895 ontdekte 
deze natuurkundige tot dan toe onbekende straling, die hij X-stralen 
noemde. Deze naar hem vernoemde röntgenstralen leverden hem in 
1901 de eerste Nobelprijs voor natuurkunde op.  

Het Röntgen Café is vanwege de band met 
deze iconische Apeldoorner opgenomen in 
het programma rond de Open Monumenten- 
dagen. Verhaalvertellers van het Apeldoorns 
Vertelgenootschap laten op zaterdag en zondag 
met prachtige verhalen de tijd herleven toen 
de kleine Willy hier woonde. Bezoekers kunnen 
eveneens de eerste steen zien die hij destijds 
metselde.

Activiteit(en): Bezichtiging eerste steen en doorlopend verhaal door
 Vertelgenootschap
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur
Adres: Hoofdstraat 171b, 7311 AZ Apeldoorn
Toegankelijkheid: Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving 
Overig: www.geheugenvanapeldoorn.nl: zoeken op ‘Röntgenhuis’
 www.vertelgenootschapapeldoorn.nl
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6. synagoge

Sinds 1890 staat aan de Paslaan een synagoge die na de 
Tweede Oorlog herbouwd is. De eerste synagoge werd 
ontworpen door de bekende Apeldoornse architect Jan 
Wijn; deze werd op 14 december 1890 ingewijd door 
opperrabbijn Tal. In de Tweede Wereldoorlog werd 
de synagoge door de NSB in brand gestoken en dit 
rijksmonument brandde volledig af. Gelukkig wist een 
alerte buurman meerdere attributen uit de brandende 
synagoge te redden, waaronder de Thora-rollen en 
kandelaars (menorah). Na de oorlog kwam men eerst in 
een woonhuis aan de Paslaan 25 bij elkaar. De nieuwe 
en huidige synagoge werd in 1960 naar ontwerp van 
architect J.R. van der Eeze gebouwd op de plaats 
waar de oude synagoge stond. Aan de gevels bevinden 
zich veertien plastieken die gemaakt zijn door de 
Apeldoornse kunstenaar Harry Meek. Deze verbeelden 
de twaalf stammen van het oude Israël, de stenen 
tafelen en de menorah. 

Wegens het sterk verminderde aantal Joodse inwoners wordt de synagoge 
momenteel slechts sporadisch voor diensten gebruikt. Daarnaast worden 
in het gebouw veel schoolkinderen en belangstellenden ontvangen en 
worden hier concerten, tentoonstellingen en lezingen georganiseerd. 
Tevens zijn hier iedere twee weken Iwrieth lessen. De opbrengst van 
deze activiteiten komt volledig ten goede aan het onderhoud van de 
synagoge en van de Joodse begraafplaats te Apeldoorn.

Vrijwilligers van de Nederlands Israëlitisch Gemeenschap De 
Stedendriehoek geven tijdens de Open Monumentendagen uitleg over 
het Jodendom. De synagoge is zaterdag 10 september wegens Sjabbat 
gesloten.

Activiteit(en): Bezichtiging van de synagoge met uitleg door vrijwilligers
Datum | tijd: Zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur
Adres: Paslaan 18, 7311 AL Apeldoorn
Toegankelijkheid: Niet voor scootmobiel
 Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving
Overig: http://www.nigdestedendriehoek.nl/apeldoornsynagoge.
 html#
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7. regentesseKerK

De Regentessekerk is een kleine kerk waarvan de 
eerste steen op 19 september 1931 werd gelegd. Dit 
kerkgebouw is door de Apeldoornse architect J.H. 
Klosters ontworpen. Het verving het uit 1883 daterende 
kerkgebouw dat op dezelfde plek stond.

De Regentessekerk wordt bij toerbeurt door drie 
kerkgenootschappen gebruikt te weten de Vereniging 

van Vrijzinnige Protestanten (VVP), de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
NPB en de Remonstrantse Gemeente Apeldoorn en omstreken.Deze 
genootschappen zijn gezamenlijk eigenaar van dit  rijksmonument is. 
De prachtige gebrandschilderde ramen in art deco stijl zijn van de hand 
van glazenier H.G. Bokhorst uit Deventer. Deze ramen zijn in 1989 door 
Cees-Jan van der Wees gerestaureerd en staan bol van de symboliek.

Een ongewenst maar wel bijzonder icoon van 
de Tweede Wereldoorlog vormt de ingelijste 
granaatscherf die tijdens de beschietingen op 15 april 
1945 in één van de kerkbanken is ingeslagen. Dit was 
aan de vooravond van de bevrijding van Apeldoorn. 

Recentelijk ontdekten kerkgangers tot hun verbazing dat het 
monumentenschildje van hun kerk zorgvuldig is losgeschroefd en 
verdwenen. Het motief van de dader(s) zal wel altijd een raadsel 
blijven.

De Regentessekerk doet dit jaar niet alleen mee aan de Open 
Monumentendagen maar ook aan de Nationale Orgeldag op zaterdag 
10 september; zie ook bij ‘Andere evenementen tijdens Open 
Monumentendagen’, pagina 39.

Activiteit(en): Bezichtiging kerkgebouw met uitleg door vrijwilligers
 Bezichtiging en bespeling van het orgel (alleen zaterdag)
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur
 (tenzij anders aangegeven) 
Adres: Regentesselaan 14b, 7316 AD Apeldoorn
Toegankelijkheid: Niet voor scootmobiel
 Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving
Overig: www.regentessekerk.nl
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8. KoninKlijKe scHolengemeenscHap:  
 Hall of fame

De bouw van de Koninklijke HBS start in 1876; de architect is C.W.A. de 
Groot en hij heeft een neoclassicistisch gebouw ontworpen. De school 
werd in aanwezigheid van koning Willem III en zijn broer prins Hendrik 
der	Nederlanden	op	 1	 oktober	 1877	 officieel	 geopend.	Al	 voordat	 de	
bouw afgerond is, heeft de school het predicaat ‘koninklijk’ gekregen en 
mag het de naam van de prins dragen: Koninklijke Hoogere Burgerschool 
Prins Hendrik der Nederlanden.

De school werd tussen 1907 en 1977 uitgebreid met diverse aan- en 
opbouwen	en	noodlokalen	waardoor	het	oorspronkelijke	ontwerp	flink	
verknoeid werd. Na het honderdjarig bestaan in 1977 zijn er plannen 
voor renovatie en projectarchitect G. Lans van architectenbureau 
Van den Broek en Bakema tekent voor het ontwerp. De feestelijke 
heropening werd op 25 oktober 1989 gevierd. Na deze renovatie heeft 
het zijn oorspronkelijke vorm weer teruggekregen waarbij een nieuw 
lesgebouw op ingenieuze wijze met de achterzijde van het oude 
gedeelte verbonden is.

Het oorspronkelijke schoolgebouw is gemeentelijk monument en de 
luidklok uit 1621 die in de klokkentoren hangt, is een rijksmonument. 
In de school zelf staan en hangen gipsen beelden die verwijzen naar de 
geschiedenis van Nederland en de klassieke oudheid. De centrale hal is 
in 2012 op bijzondere wijze ingericht als Hall of Fame waar een aantal 
oud-leerlingen als icoon vereeuwigd is.

Activiteit(en): Bezichtiging Hall of Fame met uitleg door vrijwilligers
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur
Adres: Jonkheer Meester G.W. Molleruslaan 42, 7316 AW Apeldoorn 
Toegankelijkheid: Ook toegankelijk voor rollator en rolstoelgebruikers
  Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving
Overig:  www.geheugenvanapeldoorn.nl: zoeken op ‘Koninklijke HBS’
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9. vrijmetselaarsloge

Het thema van deze Open Monumentendagen is Iconen & Symbolen en 
vooral symbolen zijn onlosmakelijk met vrijmetselarij verbonden.

Voor iedereen die meer wil weten over de Apeldoornse vrijmetselaars- 
en weefsterloge staan de deuren van het Logehuis op zaterdag en zondag 
wijd open. U hoort dan meer over de eeuwenoude geschiedenis en over 
hoe	de	vrijmetselaars	en	weefsters	hun	specifieke	symbolen	anno	2016	
gebruiken en deze inpassen in hun dagelijks leven. Daarnaast vertellen 
zo ook hoe sommige symbolen tot een persoonlijk icoon kunnen worden.

Tijdens uw bezoek aan dit karakteristieke logegebouw kunt u eveneens 
een unieke inkijk krijgen in de zogeheten werkplaats of tempel die 
normaal alleen voor leden toegankelijk is. Daar kunt u de bijzondere 
sfeer ervaren en kennismaken met de vele symbolen en tekens die daar 
gebruikt worden.

Activiteit(en): Bezichtiging en rondleiding 
Adres: Mr. van Hasseltlaan 29, 7316 DJ Apeldoorn
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur 
Toegankelijkheid: Niet voor scootmobiel en rolstoelgebruikers
 Houd rekening met betaald parkeren in de directe omgeving
Overig:  www.vrijmetselarij.nl
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10. grote KerK

Ter vervanging van de dorpskerk op het Raadhuisplein 
werd in 1842 op verzoek van koning Willem I een nieuwe 
kerk gebouwd. Omdat hij een kerk dichter bij zijn paleis 
wenste, werd deze halverwege het centrum en Paleis 
Het Loo gebouwd. De kerk brandde in 1890 volledig af, 
maar in 1892 werd op dezelfde fundamenten door de 
Apeldoornse aannemer Chris Wegerif een nieuwe kerk gebouwd. Het 
ontwerp was van Jan Verheul en bijzonder hieraan zijn de trekstangen 
bij het plafond die pilaren bijna overbodig maken. Het interieur werd 
in 1960 voor een groot gedeelte gesloopt waarbij de restanten naar de 
toenmalige ‘moderne’ inzichten grijs werden geschilderd. Door toedoen 
van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk en de vele ‘Pleinmarkten’ 
kon de kerk weer in oude stijl worden gerestaureerd.

De kerk is nauw verbonden met ons vorstenhuis: Koning Willem I 
bepaalde	 de	 plaats	 en	 stelde	 financiële	 middelen	 ter	 beschikking.	
Onder de toren bevindt zich de koninklijke ingang die toegang geeft 
tot de Koninginnebank waar koningin Wilhelmina vaak plaatsnam. Tot 
1985 was deze ingang exclusief voor de Oranjes. De gebrandschilderde 
ramen naast de spreekstoel zijn geschonken aan Wilhelmina (1938) en 
Beatrix (2005) en op hun verzoek in de Grote Kerk geplaatst. 

In het kader van Nationale Orgeldag wordt zaterdag het monumentale 
Bätz-Witte orgel (1896) bespeeld. Zondag 11 september geven harpistes 
Inge en Kyra Frimout enkele miniconcerten en beide dagen verzorgt 
vakschool ‘Boulevard Magenta’ demonstraties engelen schilderen en 
bladgoud leggen. 

Activiteit(en): Bezichtiging kerkgebouw
 Demonstratie engelen schilderen en bladgoud leggen
 Bezichtiging en bespeling orgel (zaterdag: 11.00 – 15.00 uur)
 Miniconcerten op harp door Inge en Kyra Frimout 
 (zondag: 12.00 – 15.30 uur)
Adres:   Loolaan 16, 7315 AB Apeldoorn
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur
 (tenzij anders aangegeven)
Toegankelijkheid: Ook voor scootmobiel, rollator en rolstoelgebruikers 
 (ingang Loolaanzijde)

 Parkeren op eigen terrein beperkt mogelijk; houd rekening
 met betaald parkeren in de directe omgeving

Overig: grotekerkapeldoorn.nl | boulevardmagenta.nl | frimout.nl
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Het Rietveld-Schröder huis in Utrecht is ontworpen door de beroemde 
Utrechtse architect en meubelontwerper Gerrit Thomas Rietveld (1888-
1964) en staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Wereldberoemd is 
ook de door hem ontworpen rood-blauwe stoel waarvan exemplaren in 
het Centraal Museum Utrecht en in het Stedelijk museum Amsterdam 
te zien zijn.

Rietveld raakte in 1918 betrokken bij kunstbeweging ‘De Stijl’ waarvan 
onder andere Theo van Doesburg en Piet Mondriaan de grondleggers 
waren. Later sloot Rietveld zich aan bij de stroming ‘Nieuwe 
Zakelijkheid’. 

Op tal van plaatsen in Nederland staan bouwwerken van zijn hand – 
waaronder ook in Apeldoorn, al is dit misschien bij minder mensen 
bekend. Aan de Montanalaan 8 staat een woonhuis dat door Rietveld 
ontworpen is. Dit gemeentelijk monument is in 1956 gebouwd voor 
industrieel-ontwerper A.R. Cordemeyer die verbonden was aan de 
beroemde stalen meubelenfabriek Gispen in Culemborg. 

Tijdens de Open Monumentendagen kunnen geïnteresseerden alleen op 
zaterdag een deel van deze woning bezichtigen. Bij binnenkomst valt 
direct de typische Rietveld-stijl op en de toepassing van de daarvoor 
kenmerkende primaire kleuren. Het vele glas in de puien dat zorgt 
voor een prettige aansluiting met ‘buiten’, is daarnaast ook een van 
de typische kenmerk van zijn ontwerpen. In de hal is een opvallende 
kapstok te zien die kenmerkend is voor de ontwerpen van Gispen. De 
tuin bij het huis is een ontwerp van de beroemde Mien Ruys.

11. rietveldHuis

Activiteit(en): Bezichtiging van een deel van het huis
Adres: Montanalaan 8, 7313 CJ  Apeldoorn
Datum | tijd: Zaterdag 10 september | 11.00 – 16.00 uur
Toegankelijkheid: Niet voor scootmobiel, rollator of rolstoelgebruikers
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12. voormalige scHool voor Kleuterleidsters

In 1947 werd in Apeldoorn een ‘Vormschool voor 
kleuterleidsters’ opgericht. De lessen werden 
in verschillende gebouwen, verspreid door de 
stad, gegeven. Aanvankelijk was er niet veel 
belangstelling voor deze opleiding; dit nam pas 
toe nadat in 1956 een wettelijke regeling voor 
kleuterscholen werd ingevoerd. Omdat een eigen 
gebouw toen een verantwoorde investering 
werd, is aan de voormalige Staringlaan (nu Henri 
Dunantlaan) dit schoolgebouw gebouwd. Het was 
een ontwerp van het Apeldoornse architectenbureau van vader en zoon 
Van den Beld; de school werd op 8 januari 1965 geopend. 

De bouwstijl van deze school is een voorbeeld van het poëtisch 
functionalisme dat te herkennen is aan platte daken met een brede 
dakoverstek, een zichtbare betonconstructie, stalen ramen en deuren 
en een ruime opzet met veel daglichttoetreding gecombineerd met 
decoratieve details zoals gebogen luifels en ronde vensters. Ook de 
tuinaanleg is kenmerkend voor naoorlogse buitenruimtes bij instellingen 
zoals	deze	kweekschool.	Aan	een	van	de	gevels	prijkt	een	sgraffito	van	
de Apeldoornse kunstenares Gaby Bovelander. 

Rond de jaren negentig van de vorige eeuw kwam er een eind aan de 
schoolfunctie van het gebouw en nam de Dienst der Domeinen haar 
intrek, maar ook dat was van tijdelijke aard. Inmiddels is in een deel 
van het gebouw kinderdagverblijf Koningskind gehuisvest en is de 
zuidelijke vleugel verhuurd aan meerdere zelfstandigen op gebied van 
onder andere fysio- en haptonomietherapie.

Het gebouw is sinds 2012 door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als 
enige pand in Apeldoorn opgenomen in de topselectie van panden uit de 
naoorlogse Wederopbouwperiode. Tijdens de Open Monumentendagen 
is dit gebouw alleen op zaterdag te bezichtigen.

Activiteit(en): Bezichtiging van het gebouw;uitleg door een vrijwilliger
 Kleine expositie met werk van Gaby Bovelander 
Adres:  Henri Dunantlaan 6, 7312 BE Apeldoorn 
Datum | tijd: Zaterdag 10 september | 11.00 – 16.00 uur 
Toegankelijkheid: Niet voor scootmobiel

 Parkeren op eigen terrein beperkt mogelijk
Overig: www.geheugenvanapeldoorn.nl: zoeken op ‘Kweekschool
 voor kleuterleidsters’
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13. voormalig zendstation radio KootwijK 

Het voormalige zendstation Radio 
Kootwijk is één van de iconen die 
de Veluwe rijk is. Tijdens de Open 
Monumentendagen kunnen bezoekers 
het bijzondere verhaal achter dit 
wonderlijke en glorieuze bouwwerk 
uit de Amsterdamse school-bouwstijl 
ontdekken.

In en bij Gebouw A (het zendergebouw) is rondom het thema Iconen & 
Symbolen van alles te doen en te beleven. Zo neemt kunstenares Joke 
van Erkel geïnteresseerden mee in de ontwikkeling van de architectuur 
van het impressionisme en symbolisme naar expressionisme. Ook wordt 
een	 film	 vertoond	 over	 het	 ontstaan	 van	 het	 zendstation	 en	 kunnen	
bezoekers meer leren over de symboliek van de sculpturen van het 
gebouw. De muzikale en ‘iconische’ omlijsting wordt op zaterdag 
verzorgd door het Sokkenbuurt Zeemanskoor en op zondagmiddag 
door a-capellakoor In the Mood. Speciaal voor kinderen is er het Grote 
Mikadospel met mikadostokken van maar liefst één meter! 

Kijk voor het volledige programma en de tijden van deze en 
andere activiteiten tijdens de Open Monumentendagen op www.
hierradiokootwijk.nl. Voor bezoekers is een programma met tijden en 
een plattegrond beschikbaar. 

Staatsbosbeheer is al enige jaren eigenaar van dit voormalige 
zenderterrein. De monumentale gebouwen op het terrein hebben 
passende, nieuwe functies gekregen waarbij het omringende landschap 
wordt gekoesterd en verder ontwikkeld.

Activiteit(en):  Rondleiding door het zendergebouw onder leiding van gidsen
 Architectuur-expositie van kunstenares Joke van Erkel
 Film over het ontstaan van het zendstation
 Muzikale omlijsting
 Het Grote Mikadospel 
Adres:  Radioweg 1, 7348 BG Radio Kootwijk
Datum | tijd:  Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur 
Toegankelijkheid: Radio Kootwijk is gelegen in een autoluw en kwetsbaar 
 natuurgebied; parkeren op het terrein is níet mogelijk
Overig: Op www.hierradiokootwijk.nl vindt u meer informatie over 
 de parkeer- en  pendelmogelijkheden
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14. landgoed deelerwoud 

Landgoed Deelerwoud komt in 1918 
in handen van jonkheer Paulus Johan 
Repelaer van Spijkenisse die het 
kasteel laat renoveren. Het wordt in 
1945 onterecht door de geallieerden 
gebombardeerd; het huidige sobere 
landhuis dateert uit 1960. In 1984 erft 
jonkheer Volker Günther Friedemann 
Repelaer het landgoed en door zijn 
broer en zus uit te kopen, wordt hij 
enig eigenaar. Sinds zijn overlijden op 
30 september 2014 wordt het gebied 
door de Stichting Huis Deelerwoud beheerd.

Huifkartocht 
Landgoed Deelerwoud in Hoenderloo is in anderhalve eeuw nog nooit 
openbaar terrein geweest, maar daar komt deze editie van de Open 
Monumentendagen eenmalig verandering in! Het publiek kan zaterdag 
en zondag dit unieke historische landschap van 580 hectare bos, 46 
hectare ongerepte natuur, 64 hectare landbouw, nauwelijks schuw wild 
en veel geschiedenis bewonderen. 

De huifkartocht voert u over paden en lanen terwijl gidsen u alles 
vertellen over de gebouwen die er staan of gestaan hebben, waar de 
waterbron is en waar de windmolen (voor de stroomvoorziening) stond. 
En heel misschien krijgt u ook nog een glimp van het landhuis zelf te 
zien…..

expositie 
In het linkerdeel van het Poortgebouw - een rijksmonument uit 1923 
– is een tentoonstelling ingericht met een hoofdrol voor de familie 
Repelaer. Hierin zijn onder andere tekeningen en fotomateriaal te zien.

Activiteit(en): Huifkartocht Landgoed Deelerwoud (vertrek tussen 12.00 – 
 15.00 uur)
 Expositie Iconen & Symbolen 
Adres: Delerweg 1, 7351 TS Hoenderloo (ingang Poortgebouw:
 Krimweg, tegenover IJs van Co)
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur 
Overig: www.landgoeddeelerwoud.nl
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De Ruitersmolen is in 1606 opgericht door Marten Orges en Geertje Schut 
en hier werd tot 1843 papier gemaakt. Van 1843 tot 1954 deed deze 
molen dienst als korenmolen; daarna is de molen verlaten en vervallen.

In 1977 werd een werkgroep opgericht met als doel om het restant van 
de watermolen te restaureren. Deze werkgroep is in 1980 bij notariële 
akte omgezet in de Stichting Vrienden van de Ruitersmolen. Tal van 
vrijwilligers hebben jarenlang aan de restauratie van het molengebouw 
gewerkt en deze werd op 8 juni 1985 door de toenmalige burgemeester 
van Apeldoorn Beelaerts van Blokland heropend. 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Ruitersmolen ontving 
op 1 maart 1986 een prijs die uitgereikt werd door de Stichting 
Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding. Deze uitreiking had plaats 
tijdens de algemene vergadering van de vereniging De Hollandse Molen 
in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam.

Tijdens de Open Monumentendagen kunnen bezoekers binnen kijken 
in de molen waar op de zolder diverse materialen uit verschillende 
papiermolens te vinden zijn zoals een natpers, lompenbak (zeef) met 
twee kingen, een Leggersstoel, schepkuip, verschillende schepvormen, 
diverse soorten watermerken, een hamerbak met vijf hamers, 
een weefstoel voor het weven van koperdoek voor schepramen en 
verschillende foto’s over de papierindustrie van vroeger. Ook worden 
demonstraties papierscheppen gegeven.

15. de ruitersmolen

Activiteit(en): Bezichtiging van de molen 
 Presentaties over beken en sprengen
Adres:  Tullekensmolenweg 47, 7361 EP Beekbergen
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur 
Toegankelijkheid: Niet voor scootmobiel, rollator en rolstoel gebruikers
Overig: www.ruitersmolen.nl
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16. graftrommels begraafplaats 
 nederlands Hervormde KerK 

Op de begraafplaats van het kerkje dat uit de zestiende eeuw 
stamt, lagen nog elf graftrommels die in zeer slechte staat 
waren. De Stichting Historie Loenen heeft deze gerestaureerd 
en teruggeplaatst op de schoongemaakte graven. Bijzonder 
is dat één van de oudste trommels waarschijnlijk door de 
plaatselijke smid is vervaardigd. De inhoud van de trommels 
bestaat uit verschillende soorten bloemenkransen die gemaakt 
zijn van biscuit porselein. De bladeren zijn uit zink en ijzer 
vervaardigd. In het onlangs gerestaureerde Baarhuisje kunnen 
bezoekers zien hoe graftrommels gerestaureerd worden. 

Ook het oude hekwerk van dit rustieke kerkhof is de laatste 
jaren gerestaureerd waarbij oude met de hand gesmede delen 
gevonden en weer teruggeplaatst zijn.

Activiteit(en): Bezichtiging gerestaureerde graftrommels en hekwerk 
 Uitleg over restauratie graftrommels
Adres: Beekbergerweg 7, 7371 ET  Loenen
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag september | 11.00 – 16.00 uur
Toegankelijkheid: Ook voor scootmobiel, rollator of rolstoelgebruiker
 Parkeren kan tegenover de kerk (parkeerterrein Dorpshuis 
 De Brink)
Overig: http://loenenopdeveluwe.info/inwoners/religie-en-
 kerken/nederlands-hervormde-kerk
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17. nationaal ereveld loenen

Nationaal Ereveld Loenen is een nationale begraafplaats voor 
Nederlandse oorlogsslachtoffers met circa 4000 graven. Hier liggen 
volwassenen en kinderen, mannen en vrouwen, burgers en militairen 
begraven die sinds 9 mei 1940 omgekomen zijn door oorlogshandelingen 
in allerlei delen van de wereld. Ook militairen die gesneuveld zijn bij 
één van de vele vredesmissies, vinden hier hun laatste rustplaats. 

Landschapsarchitect D. Haspels ontwierp in 1948 dit ereveld als 
‘bosbegraafplaats’. Hij handhaafde de heidevegetatie en bomen en 
legde een padenstelsel aan dat paste in het landschap. De liggende 
grafstenen zijn onopvallend langs de paden geplaatst. De nadruk ligt 
niet op de menigte, maar op het enkele graf waarvan de steen verwijst 
naar het verhaal van één mens. De graven worden nooit geruimd en 
jaarlijks hebben hier nog tientallen herbegrafenissen plaats van 
slachtoffers die elders een oorlogsgraf hadden.

De houten kapel was oorspronkelijk bedoeld voor kerkdiensten bij 
herbegrafenissen en is nu de herdenkingsplek voor Nederlandse 
oorlogsslachtoffers zonder aanwijsbaar graf. In een achthoekige schrijn 
staan 42 boeken waarin alle namen van deze 130.000 slachtoffers 
worden genoemd. 

Nationaal Ereveld Loenen staat sinds 2008 op de monumentenlijst van 
de gemeente Apeldoorn. 

Activiteit(en): Doorlopend begeleide rondleidingen over het ereveld 
Adres: Groenendaalseweg 64, 7371 EZ Loenen
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur 
Toegankelijkheid: Ook voor scootmobiel, rollator en rolstoelgebruikers
 Er is geen bushalte in de directe omgeving
Overig: https://oorlogsgravenstichting.nl/begraafplaats/19/
 nationaal-ereveld-loenen



29

18. ijKbasis in de loenermarK

Vanwege de grote geologische stabiliteit van de 
grondgesteldheid in de Loenermark werd in 1954 een 
IJkbasis aangelegd op de Zilvense Heide. Deze had een 
lengte van exact 576,09226 meter en hier werden de 
instrumenten van de landmeters van het Kadaster 
geijkt. Men ging er toen vanuit dat deze IJkbasis 150 
jaar gebruikt zou worden, maar na ruim 45 jaar werd 
het nut ervan al achterhaald. Vanaf dat moment was 
het namelijk mogelijk om landmeting met behulp van satellieten 
(vergelijkbaar met het huidige GPS-systeem) uit te voeren. 

Tijdens de Open Monumentendagen geven vrijwilligers van het Kadaster 
uitleg over dit bijzondere object dat inmiddels een gemeentelijk 
monument is. Daarnaast starten om 10.30 en 14.00 uur begeleide 
wandelingen naar de IJkbasis en weer terug. Tijdens deze wandeling 
vertelt een boswachter over de geschiedenis van de Loenermark en 
andere wetenswaardigheden. Vertrekpunt is de parkeerplaats bij De 
Schaapskooi; de wandeling duurt ongeveer 2,5 uur.

Omdat de IJkbasis in beschermd natuurgebied ligt, dienen bezoekers 
die met de auto komen deze te parkeren bij de Schaapskooi in de 
Loenermark. Vanaf dat punt kunt u te voet (of met de meegenomen 
fiets)	naar	de	IJkbasis.

Activiteit(en): Bezichtiging IJkbasis met uitleg door vrijwilligers 
 Wandeling vanaf de parkeerplaats naar de IJkbasis onder
 leiding van een boswachter (beide dagen; vertrek 10.30 en
 14.00 uur)
Adres: Tussen Droefakkers en Imbosweg, Loenen (Veluwe)
	 GPS-coördinaten:	52.04.43,75	N	/	6⁰	00’	00’’	O
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur
 (tenzij anders aangegeven)
Toegankelijkheid: Vanaf de parkeerplaats bij De Schaapskooi van de Loener-
 mark is het circa 3 kilometer naar de IJkbasis
 Aankomst- en vertrektijden bus: 9292ov.nl of 0900-9292
 Wandeling o.l.v. boswachter is niet geschikt voor minder-
 validen en kleine kinderen
Overig:	 Op	de	parkeerplaats	liggen	flyers	met	op	de	achterkant	een 
 kaart met een route; tevens is er bewegwijzering vanaf de
 parkeerplaats naar de IJkbasis. Wie desondanks verdwaalt, 
 kan bellen met de boswachter (06-12904265 of 06-22695215)
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19. Kasteel ter Horst

Verscholen achter prachtige bomen ligt Kasteel ter Horst 
dat Wijnand Hacfort, burgemeester van Arnhem, rond 
1550 liet bouwen. Oorspronkelijk werd het als jachthuis 
gebruikt maar vanaf circa 1620 werd het normaal 
bewoond. In 1905 kreeg het de naam Kasteel ter Horst. 
Het huis werd omstreeks 1790 verbouwd waarbij de 
oorspronkelijke achterkant de voorkant werd. Reden 
hiervoor was dat de eeuwenoude zandweg die achter het 

huis liep, werd verhard met grind en daardoor belangrijk werd. Het huis 
dat oorspronkelijk in Gelderse Renaissance stijl is gebouwd, kreeg toen 
een neoclassicistische voorgevel. Beide poortgebouwen dateren uit 
datzelfde tijdperk. Kasteel ter Horst is inmiddels een rijksmonument.

Na de opkomst van de Reformatie werd in 1580 openbare uitoefening van 
de rooms-katholieke godsdienst verboden. Er ontstonden schuilkapellen 
waar in het ‘geheim’ samenkomsten werden gehouden. In 1792 liet 
Olivier Hackfort een schuilkapel in het linker bouwhuis bouwen; hier 
hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers gewoond. Nadat 
de kapel jarenlang aan verval onderhevig was, is deze in 2008 door 
Stichting Wijnand Hacfort gerestaureerd. Enkele jaren later zijn ook de 
oorspronkelijke beelden teruggeplaatst.

Deze schuilkapel is tijdens de Open Monumentendagen opengesteld. 
Tevens worden tussen 11.00 en 15.30 uur tegen betaling verkorte 
kasteelrondleidingen gegeven. Tijdens deze rondleiding komt u (via 
de bewoners- en/of de personeelstrap) in de trouwkamer met schouw 
uit 1557, de dienkeuken en in de gewelfde kelders met hierin diverse 
ruimten en keukens met onder andere een schitterend fornuis. Onder 
de 500 jaar oude kastanjeboom bij de slotgracht laten verhaalvertellers 
de geschiedenis herleven. 

Activiteit(en): Bezichtiging schuilkapel
 Begeleide rondleiding (tussen 11.00 – 15.30 uur) à € 3,- p.p.
 Verhaalvertellers
 Korte videopresentatie 
Adres: Hoofdweg 74, 7371 AK Loenen
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur
 (tenzij anders aangegeven)
Toegankelijkheid: Niet voor scootmobiel, rollator of rolstoelgebruikers
Overig: www.kasteelterhorst.nl
 www.apeldoornsvertelgenootschap.nl



31

De Middelste Molen is de enige papierfabriek in 
Nederland die nog in oude staat bewaard is gebleven. 
Hier wordt al sinds 1622 papier gemaakt en tot de dag 
van vandaag gebeurt dit nog steeds op authentieke 
wijze. De verschillende papiersoorten worden zowel 
met oude machines als met de hand gemaakt.

Tijdens de Open Monumentendagen wanen bezoekers zich eeuwen terug 
in de tijd wanneer ze tussen de ratelende en bonkende machines het 
productieproces van het oeroude Hollandse papier volgen. Naast deze 
leerzame kennismaking waarin u de stoommachine en het waterrad 
‘aan het werk ziet’, kunt u ook zelf met de hand papier scheppen, al 
dan niet met een watermerk. 

In de museumwinkel wordt handgeschept aquarelpapier, papier geschikt 
voor acrylverf, etspapier en aanvezelpapier verkocht. Ook is er een 
uitgebreide collectie handgeschepte kaarten aanwezig. Op verzoek 
kunnen de papiermakers ook speciale papiersoorten maken zoals papier 
met bloemetjes, fruit, groentesnippers en wol. Kunstliefhebbers weten 
wel raad met dit mooie papier en de pulp: ze gebruiken dit graag voor 
objecten, kaarten, schilderijen en bij boekbinden. Docenten van de 
School voor Ambacht & Kunst ‘Boulevard Magenta’ zijn aanwezig om 
geïnteresseerden meer over hun lesprogramma en (vakantie)workshops 
te vertellen. 

20. de middelste molen 

Activiteit(en): Bezichtiging papierfabriek 
 Demonstratie en zelf papier scheppen
 Kennismaking Boulevard Magenta (School voor Ambacht &
 Kunst)
 Expositie Papierwerk met werken van Boulevard Magenta
Adres: Kanaal Zuid 497, 7371 GL Loenen 
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur
Toegankelijkheid: Niet voor scootmobiel, rollator of rolstoelgebruikers
 De Middelste Molen is op 10 en 11 september bereikbaar
 met een oldtimer pendelbus vanaf het Stationsplein
 Apeldoorn (zie pagina 34)
	 Oplaadpunt	voor	elektrische	fietsen	aanwezig
Overig: www.demiddelstemolen.nl
 www.boulevardmagenta.nl
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21.  arcHeologie-icoon jaap moerman

Jaap Moerman kan met recht een icoon genoemd worden: Hij was de 
eerste die onderzoek deed naar de aanwijzingen voor een grootschalige 
middeleeuwse ijzerproductie op de Veluwe en die daar met uitgebreide 
publicaties aandacht voor vroeg. Ook prehistorische vondsten, 
watermolens en rood zand waren onderwerp van zijn onderzoeken 
waarvoor hij veelvuldig in het veld te vinden was. Hij was echter 
zelf geen professional – hij was opgeleid als onderwijzer – maar deed 
deze onderzoeken uit liefhebberij. Daarnaast had hij tal van andere 
hobby’s waaronder keramiek maken, zilvervossen fokken, tekenen en 
schilderen, zijderupsen kweken en de vrijwillige brandweer. 

Voor deze Open Monumentendagen besteden de Archeologische 
Werkgroep Apeldoorn, CODA en de gemeente Apeldoorn met 
verschillende activiteiten aandacht aan dit bijzondere icoon:

blogserie moerman
In verschillende blogs is aandacht 
besteed aan de bijzondere activiteiten 
van Jaap Moerman. Deze zijn te vinden op 
www.monumentendagenapeldoorn.nl en 
zijn rijk geïllustreerd met afbeeldingen 
uit zijn omvangrijke archief dat aan 
CODA is nagelaten. 

tentoonstelling
In deze eenmalige tentoonstelling wordt met verschillende voorwerpen 
uit zijn nalatenschap een beeld geschetst van Jaap Moerman en zijn 
bezigheden. Te zien zijn onder andere keramiek, tekeningen, kaarten 
en een aantal archeologische vondsten.

ijzersmeden
Kinderen kunnen tijdens deze dagen leren ijzersmeden van een smid 
die volgens middeleeuwse techniek werkt. Hij laat ook zien wat je 
allemaal van ijzer kunt maken. In de aanwezige leskist over ijzersmeden 
kun	 je	 allerlei	 informatie	 vinden	 over	 ijzer;	 na	 afl	oop	 van	 de	 Open	
Monumentendagen is deze leskist voor scholen via CODA te bestellen. 
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Activiteit(en): Tentoonstelling en ijzersmeden (bij kiosk Het Leesten)
 Begeleide wandeling door de Archeologische Werkgroep 
 Apeldoorn (zaterdag en zondag: vertrek 14.00 uur vanaf de
 parkeerplaats bij Het Leesten, einde rond 16.00 uur)
Adres: Hoenderloseweg 191, 7339 GG Ugchelen
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur
 (tenzij anders aangegeven)
Toegankelijkheid: Wandeling is niet geschikt voor scootmobiel, rollator of
 rolstoelgebruikers
Overig: Aanmelden voor de wandeling vóór 9 september via 
 awa.apeldoorn@gmail.com

wandeling ‘op excursie met moerman’
Onder leiding van een gids van de Archeologische Werkgroep Apeldoorn 
gaat u in Bruggelen (het gebied tussen begraafplaats Heidehof en 
Het Leesten) op zoek naar diverse archeologische fenomenen zoals 
ijzerkuilen, grafheuvels en sprengen en leert u van alles over Moerman’s 
onderzoek. U kunt deze wandeling ook zonder gids op eigen gelegenheid 
maken. Via www.archeologie-apeldoorn.nl/publicaties.htm is de route 
te downloaden.
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pendelvervoer

de middelste molen in loenen
Tijdens de Open Monumentendagen 
rijdt Stichting Veteraan Autobussen 
met één van hun pronkstukken 
tussen het Apeldoornse Stationsplein 
en De Middelste Molen in Loenen 
(zie ‘20. Papierfabriek en Museum 
De Middelste Molen’, pagina 31).

Meer over de Stichting Veteraan 
Autobussen is te lezen op pagina 
41 ‘Andere evenementen tijdens 
Open Monumentendagen’ en op  
www.sva-museumbussen.nl.

voormalig zendstation radio KootwijK
Radio Kootwijk is gelegen in een autoluw en kwetsbaar natuurgebied 
en	 daarom	 raden	 wij	 bezoekers	 aan	 om	 met	 de	 fiets	 te	 komen	 of	
om gebruik te maken van de pendeldienst die door Staatsbosbeheer 
verzorgd wordt. Op www.hierradiokootwijk.nl vindt u meer informatie 
over de parkeer- en pendelmogelijkheden.

dienstregeling:
vertrek vanaf stationsplein apeldoorn  10.30 11.45 13.00 14.15 15.30
Aankomst bij De Middelste Molen  11.00 12.15 13.30 14.45 16.00

vertrek vanaf de middelste molen  11.05 12.20 13.35 14.50 16.15
Aankomst op Stationsplein Apeldoorn  11.35 12.50 14.05 15.20 16.45
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speciaal voor Kinderen

ijzersmeden
Kinderen kunnen bij de kiosk op 
Het Leesten van een smid leren 
ijzersmeden volgens middeleeuwse 
techniek. Ook laat hij zien wat je 
allemaal van ijzer kunt maken. Bij de 
kiosk staat een zogenaamde  leskist 
met daarin allerlei informatie over 
ijzersmeden en ijzer. Deze leskist 
kan	overigens	na	afloop	van	de	Open	
Monumentendagen door scholen bij 
CODA besteld worden. 

Zie ook bij ’21. Archeoloog-icoon Jaap Moerman’, pagina 32.

bouwplaat radio KootwijK
Van het fameuze Zendergebouw-A is een mooie bouwplaat gemaakt, 
die je thuis in elkaar kunt zetten. De bouwplaat is tijdens de Open 
Monumentendagen verkrijgbaar bij het Centrale Informatiepunt in het 
Stationsgebouw en vanzelfsprekend ook in gebouw A in Radio Kootwijk.

Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur 
Adres: Hoenderloseweg 191, 7339 GG Ugchelen
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wandelingen en fietstocHten

Het Apeldoorns Gidsen Collectief begeleidt tijdens de Open 
Monumentendagen twee verschillende wandelingen die passen binnen 
het thema Iconen & Symbolen:

wandeling omgeving paleis Het loo [w1]
Wandeling onder leiding van een gids van het Apeldoorns Gidsen 
Collectief langs tal van bijzondere locaties waarover de gids allerlei 
wetenswaardigheden vertelt.

wandeling rond de bosvijver van parK berg & bos [w2]
De gids van het Apeldoorns Gidsen Collectief vertelt over de 
ontstaansgeschiedenis van het park en over bijzonderheden die er te 
zien zijn.

Start- en eindpunt: De Naald: bij Zwolseweg 1, 7315 GG  Apeldoorn
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | vertrek: 11.00
 en 14.00 uur
Duur van de wandeling: Circa 1,5 uur
Toegankelijkheid: Ook voor scootmobiel, rollator en rolstoelgebruikers
Overig: www.apeldoornsgidsencollectief.nl

Start- en eindpunt: Ingang Park Berg & Bos: J.C. Wilslaan 21, 7313 HK
 Apeldoorn
Datum | tijd:   Zaterdag 10 en zondag 11 september |  vertrek: 11.00
 en 14.00 uur
Duur van de wandeling:  Circa 1 uur
Toegankelijkheid: Minder geschikt voor rolstoelgebruikers
Overig: www.apeldoornsgidsencollectief.nl
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De Archeologische Werkgroep Apeldoorn heeft rond de 
archeologie-icoon Jaap Moerman een speciale wandeling 
uitgezet:

wandeling op excursie met arcHeoloog moerman
Onder leiding van een gids van de Archeologische 
Werkgroep Apeldoorn gaat u in Bruggelen op zoek naar 
diverse archeologische fenomenen.

Zie voor meer informatie ook bij ‘21. Archeologie-icoon 
Jaap Moerman’, pagina 32.

wandel- of fietstocHt naar ijKbasis in de loenermarK
Zie voor meer informatie bij ‘18. IJkbasis Loenermark’, pagina 29.

Start- en eindpunt: Parkeerplaats het Leesten: Hoenderloseweg 191, 7339 GG
 Ugchelen
Datum | tijd:   Zaterdag 10 en zondag 11 september | vertrek 14.00 uur,
 eind rond 16.00 uur
Toegankelijkheid: Minder geschikt voor scootmobiel, rollator en rolstoel-
 gebruikers
Overig: Aanmelden vóór 9 september via awa.apeldoorn@gmail.com

Start- en eindpunt: Parkeerplaats bij de Schaapskooi van de Loenermark aan de 
 Droefakkers
Datum | tijd: Zaterdag 10 en zondag 11 september | 11.00 – 16.00 uur
 Vertrektijden begeleide wandeling naar de IJkbasis: 10.30
 en 14.00 uur
Toegankelijkheid: Autoverkeer is toegestaan tot aan de parkeerplaats bij de
 Schaapskooi; vanaf daar is het ongeveer 3 kilometer naar
 de ijkbasis
Overig:	 Op	de	parkeerplaats	liggen	flyers	met	op	de	achterkant	een
 routekaart; tevens is er bewegwijzering vanaf de parkeer-
 plaats naar de ijkbasis. Wie desondanks verdwaalt, kan
 bellen met de boswachter (06-12904265 of 06-22695215)
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fietsroute langs grenspalen van de gemeente apeldoorn
Prins Willem IV werd in 1750 Stadhouder van alle Gewesten van 
Nederland. Daarop besloten de Staten van Gelderland om Het Loo - een 
oud gebied van de Oranjes - tot ‘Hooge Heerlyckheyd’ te verheffen. 
Dit betekende dat de prins binnen dit gebied bepaalde rechten kreeg 
en om aan te geven welk gebied het precies betrof, werden grenspalen 
geplaatst. Deze grenspalen staan voor een deel nog steeds overeind al 
zijn de originele houten palen inmiddels grotendeels vervangen stenen 
palen. Een aantal leden van de Vereniging Oud Apeldoorn heeft enige 
jaren geleden de stenen opgeknapt en weer zichtbaar gemaakt; zij 
onderhouden deze stenen nog steeds. 

De Stichting Fietsgilde Apeldoorn heeft in het kader van de 
Open	 Monumentendagen	 twee	 fietstochten	 uitgezet	 waarbij	
niet	 alleen	 langs	 een	 aantal	 van	 die	 grenspalen	 gefietst	
wordt, maar die bovendien een prachtig stuk natuur rond de 
gemeente Apeldoorn laten zien. De huidige grenzen van de 
gemeente Apeldoorn lopen grotendeels gelijk met die van de 
voormalige ‘Hooge Heerlyckheyd Het Loo’. 

Via http://www.fietsgilde-apeldoorn.nl/programm.htm	en
www.monumentendagenapeldoorn.nl	 kunt	 u	 de	 fietstochten	
zelf downloaden. Heeft u liever een gedrukt exemplaar, dan 
kunt u dit tijdens de Open Monumentendagen afhalen bij het 
centrale informatiepunt in het Stationsgebouw.

Route 1 (circa 40 kilometer) gaat naar de omgeving van Uddel en 
Staverden; route 2 (circa 32 kilometer) gaat langs oude grenspalen in 
Wenum Wiesel en Beemte Broekland. De afstanden zijn gemeten vanaf 
Paleis Het Loo.

Uiteraard	kunt	u	deze	routes	ook	na	de	Open	Monumentendagen	fietsen;	
een mooie gelegenheid om weer een stukje van de gemeente Apeldoorn 
te ontdekken!

Start- en eindpunt:  Paleis Het Loo: Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn
Overig:  Routebeschrijvingen zijn af te halen bij het 
  informatiepunt in het Stationsgebouw (Stationsplein 8) 
  of te downloaden via: 
  www.monumentendagenapeldoorn.nl
	 	 http://www.fietsgilde-apeldoorn.nl/programm.htm
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nationale orgeldag
Tijdens de Nationale Orgeldag op zaterdag 10 september 
kunnen geïnteresseerden de kerkorgels in tal van kerken 
in heel Nederland bezichtigen en beluisteren. Op 
sommige plaatsen kunnen geoefende spelers ook zelf 
het orgel bespelen. 

In Apeldoorn nemen drie kerken deel aan deze Orgeldag:
- Onze Lieve Vrouwekerk (Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn)
- Grote Kerk (Loolaan 16, 7315 AB Apeldoorn) 
- Regentessekerk (Regentesselaan 14b, 7316 AD Apeldoorn)

Deze kerken zijn ook opgenomen in het programma van de Open 
Monumentendagen. Het slotconcert van de Nationale Orgeldag in 
Apeldoorn heeft om 16.00 uur plaats in Onze Lieve Vrouwekerk. 

Op www.nationaleorgeldag.nl vindt u het volledige programma. 

apeldoorn fotostad
Stichting Apeldoorn Fotostad organiseert dit jaar voor de derde keer een 
grote foto-expositie in het centrum van Apeldoorn. Aan deze expositie 
werken vijfentwintig Apeldoornse fotografen mee en hun werk is vanaf 
27 augustus onder andere in Gigant, ACEC en in CODA te bewonderen. 
Kijk voor alle deelnemende locaties op www.apeldoornfotostad.nl. 

Deze stichting heeft tevens een fotowedstrijd uitgeschreven met als 
thema ‘Apeldoornse Iconen & Symbolen’. De vijftien beste inzendingen 
zijn tijdens Open Monumentendagen te zien in het Stationsgebouw; 
daar wordt zaterdag 10 september om 09.30 uur ook de winnaar 
bekendgemaakt. 

andere evenementen tijdens de 
open monumentendagen 
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festival mondial apeldoorn
Zaterdag 10 september heeft alweer de negentiende editie plaats 
van Festival Mondial in het Oranjepark in Apeldoorn. Van 11.00 tot 
17.00 uur is iedereen van harte welkom op dit gratis interculturele 
festival waar van alles te doen, te proeven en te beleven is. Meer 
informatie is te vinden op www.mondial-apeldoorn.nl of via Facebook 
(/mondialapeldoorn) en Twitter (@mondiapeldoorn).

gouden lepel 2016    
Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 september heeft in de voormalige 
Nettenfabriek (Spoorstraat 29, Apeldoorn) dit 
culinaire festival plaats, dat uit drie onderdelen 
bestaat:

- Proeverij ‘De Smaak van Apeldoorn’
- Kids Cooking
- Boerenmarkt

Kijk op www.goudenlepelveluwe.nl voor informatie over het programma. 
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open Huis sticHting veteraan autobussen
Op zaterdag 10 en zondag 11 september houdt de Stichting Veteraan 
Autobussen (SVA) Open Huis in hun depot aan de Vlijtseweg 86 te 
Apeldoorn. Tussen 11.00 en 16.00 uur kunt u de oldtimer-bussen 
bekijken die op dat moment niet op de weg zijn voor de pendeldienst 
in kader van Open Monumentendagen. Vrijwilligers geven uitleg over 
de bussen en beantwoorden natuurlijk ook graag uw eventuele vragen.

Meer informatie over SVA is te vinden op www.sva-museumbussen.nl. 

open Huis bouwmensen apeldoorn
Op zaterdag 10 en zondag 11 september kunt u 
tussen 11.00 en 16.00 uur bij de Bouwmensen aan de 
Sleutelbloemstraat 69b terecht voor een bezichtiging 
van de restauratie van de oude buskiosk. Deze 
kiosk krijgt in het najaar een plek bij de Stichting 
Veteraan Autobussen. Medewerkers geven uitleg over 
de restauratie en beantwoorden natuurlijk ook uw 
eventuele vragen.

Op http://www.bouwmensen.nl/vestigingen/apeldoorn# vindt u meer 
informatie over de Bouwmensen.

apeldoorns Kanaal
Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen zijn 
in navolging van de grote foto van de Apeldoornse 
brug	op	de	 gevel	 van	de	flats	 aan	Kanaal	Noord	 twee	
nieuwe verbeeldingen geplaatst op de leuningen van de 
Freulebrug. Een verwijst naar de plek van de voormalige 
molen van Vorderman, de ander naar het voormalige 
landgoed Welgelegen.
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De BankGiro Loterij Open Monumentendag wordt 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.

Aan de allereerste Open Monumentendag in 1987 werd ook in 
Apeldoorn meegedaan. 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 een bestuurslid 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 diverse 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 zeventien 
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, juli 2016

bronnen
Eigenaren/gebruikers opengestelde panden
Geheugen van Apeldoorn
SAM
CODA
Gemeente Apeldoorn
Bureau ‘Uit de tijd’
Wikipedia en anderen 

foto’s
Beschikbaar gesteld door deelnemende locaties en CODA Beeldbank

plattegrond 
Gemeente Apeldoorn Team Informatie & Gegevensdiensten

vormgeving & opmaak
CODA

druk
Aforma drukkerij Apeldoorn 

oplage
8.500 exemplaren

uitgave
Augustus 2016

colofon
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bedanKt voor uw bezoeK aan de
open monumentendagen

graag tot volgend jaar! 


