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VOORWOORD

Is het kunst of ambacht? Een vraag die veronderstelt dat er een verschil 
is tussen kunst en ambacht. In vroeger tijden werd dat verschil echter 
niet gemaakt. Toen waren er in Nederland duizenden ambachtslieden: 
de één was meesterschilder, de ander meestermetselaar. Een vroege 
betekenis van het woord ‘kunst’ is dan ook kunde of bekwaamheid. 
We kunnen in ieder geval concluderen dat kunst en ambacht beide van 
onschatbare waarde zijn.

Het thema van de Open Monumentendagen 2015 is Kunst & Ambacht. 
De gemeente Apeldoorn heeft tal van plekken waar dit prachtig tot 
uiting komt. Niet alleen zijn deze dagen verschillende monumenten te 
bewonderen, er is ook kunst in verschillende uitingsvormen te zien en 
te horen en op enkele locaties lopen kunst en ambacht in elkaar over. 
Er is volop aandacht voor het interieur van monumenten, bijzondere 
bouwkunst, plekken van creatie, kunst in en aan monumenten, 
architectuur en verschillende ambachten.

De Open Monumentendagen kunnen niet bestaan zonder de inzet van 
vele vrijwilligers. Ieder jaar zet deze groep mensen zich belangeloos in 
en mede dankzij hen staat dit weekend als een huis. Deze vrijwilligers 
zorgen bijvoorbeeld voor de ontvangst en toelichting op de locaties en 
ook geven zij rondleidingen. Mede dankzij hun enthousiasme en inzet 
komen deze dagen tot stand.

Ik wens u veel plezier!
drs. J.C.G.M. (John) Berends MPA
Burgemeester gemeente Apeldoorn
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INLEIDING

Kunst & Ambacht 

De negentwintigste editie van de Open Monumentendagen staan op 
12 en 13 september in het teken van het thema Kunst & Ambacht.

Het Apeldoornse organisatiecomité heeft rond dit thema een boeiend 
en gevarieerd programma samengesteld waarbij de component Kunst 
zich zaterdag concentreert op het fabriekscomplex van Royal Talens 
aan de Sophialaan. De component Ambacht krijgt op beide dagen onder 
andere alle ruimte bij Zwitsal Apeldoorn aan de Vlijtseweg en bij de 
voormalige Ambachtsschool aan de Molenstraat. Ook tal van andere 
locaties in Apeldoorn zetten hun deuren open waarbij op verschillende 
plaatsen een hoofdrol voor muziek als kunstvorm is weggelegd en 
bijvoorbeeld de ateliers van twee muziekinstrumentbouwers bezocht 
kunnen worden - de plek waar ambacht en kunst prachtig samenkomen. 
In de Sociëteit aan de Kerklaan is een taxateur aanwezig om Quasi Kunst 
van bezoekers te taxeren en in CODA is van alles te zien en te doen 
rondom papier, een van oudsher florerende industrietak in Apeldoorn 
en omgeving. Daarnaast maken textielkunst en theater deel uit van het 
boeiende programma waarin natuurlijk ook tal van activiteiten voor 
kinderen zijn opgenomen. Naast de activiteiten in Apeldoorn is er ook in 
Hoenderloo en Radio Kootwijk van alles te doen en te beleven rondom 
Kunst & Ambacht. 

De Engelse vertaling van het thema is Arts & Crafts en dit is in het 
programma verwerkt in een uitgebreide (fiets-)route langs verschillende 
Wegerif-locaties waarvan sommige ook (gedeeltelijk) opengesteld 
zijn. De Apeldoornse familie Wegerif, van huis uit aannemers en 
architecten, was rond 1900 de voortrekker van de van oorsprong Engelse 
kunststroming Arts & Crafts in Apeldoorn. 

Naast deze route zijn er diverse wandelingen onder leiding van gidsen, 
onder andere langs kunst in de openbare ruimte. Speciaal voor kinderen 
is er de routeapp ‘TOURtoDO 055’ waarin ook allerlei leuke opdrachten 
zijn verwerkt.  

Kortom, in het weekend van 12 en 13 september kunt u kunst en 
ambacht in Apeldoorn in verschillende vormen beleven. Actuele 
informatie is te vinden op www.monumentendagenapeldoorn.nl of 
volg ons en het laatste nieuws via Facebook (www.facebook.com/
openmonumentendag.apeldoorn), Twitter (@OMD055) of in de media.
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KLASSENDAG

Voor kinderen is hun eigen omgeving heel vanzelfsprekend. Dat daar 
vroeger ook mensen (zonder mobieltjes!) rondliepen en dat het er toen 
heel anders uitzag – daarover kunnen ze zich tijdens de Klassendag 
van dit jaar verwonderen. Er worden verhalen over vroeger verteld 
waardoor de geschiedenis van die omgeving ineens heel dichtbij komt!

De Klassendag is een landelijke activiteit die op de vrijdag voorafgaand 
aan de Open Monumentendagen gehouden wordt. Leerlingen uit 
de groepen 7 en 8 van tientallen basisscholen die zich van tevoren 
aangemeld hebben, bezoeken 11 september een bijzondere en 
monumentale locatie in Apeldoorn. Daar krijgen ze van enthousiaste 
vrijwilligers een verrassend verhaal over de geschiedenis te horen. 
Aansluitend gaan ze met een opdrachtenblad (de Monumentenkijker) 
aan de slag en gaan ze zelf foto’s van het monument maken. Op deze 
manier kunnen kinderen (opnieuw) kennismaken met de cultuurhistorie 
van Apeldoorn. 

De Klassendag wordt in opdracht van het Comité Open Monumentendagen 
Apeldoorn georganiseerd door bureau Uit de Tijd.

HISTORISCH CAFÉ

De aftrap voor de Open Monumentendagen 2015 heeft plaats tijdens 
het Historisch Café dat vrijdag 4 september gehouden wordt in CODA 
Café. Het thema Kunst & Ambacht staat ook hier natuurlijk centraal. 

STARTACTIVITEITEN OPEN MONUMENTENDAGEN 

Activiteit(en):  Historisch Café
Adres:  CODA Café, ingang CODA Museum 
Datum / tijd: Vrijdag 4 september; inloop vanaf 17.00 uur, aanvang 17.30 
 uur, einde circa 19.00 uur
Toegankelijkheid: Ook voor scootmobiel, rollator en rolstoelgebruikers
Overig: Gratis toegang
 www.coda-apeldoorn.nl/historischcafe
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De officiële opening van de Open Monumentendagen in Apeldoorn wordt 
dit jaar gecombineerd met de opening van het nieuwe Experience 
Centre van Royal Talens. Burgemeester John Berends verricht deze 
openingen die opgeluisterd met een muzikaal tintje.

INFORMATIEVOORZIENING

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over de deelnemende 
locaties en hun bijzonderheden. Een plattegrond waar deze locaties 
op aangegeven zijn, vindt u in het midden van dit programmaboekje.

Tijdens de Open Monumentendagen zijn bij onderstaande locaties 
vrijwilligers aanwezig die u graag informeren over het programma.

OPENING OPEN MONUMENTENDAGEN 2015

Activiteit(en): Officiële opening Open Monumentendagen 2015
Adres: Royal Talens, Sophialaan 46
Datum / tijd: Zaterdag 12 september / 10.00 uur

Informatiepunten: Zwitsal Apeldoorn: Vlijtseweg 118 (portiersloge Zuid)
 Bronspark: tegenover Bronsweg 2
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1. WEGERIF-ROUTE

De Apeldoornse aannemers- en architectenfamilie Wegerif drukte zo’n 
honderd jaar geleden een stempel op de bouwkunst in Apeldoorn. Als 
voortrekker van de van oorsprong Engelse kunststroming Arts & Crafts 
heeft deze familie hier tal van woonhuizen en andere gebouwen 
ontworpen en/of gebouwd die nu nog steeds aan die tijd herinneren. 

Speciaal voor de Open Monumentendagen is een route samengesteld 
die langs verschillende Wegerif-panden voert. Een aantal daarvan is 
opengesteld zodat bezoekers ook een indruk kunnen krijgen van (een 
deel van) het zo kenmerkende interieur dat bij deze bouwstijl hoort. 
In verschillende woningen zijn de karakteristieke haardpartijen te 
bekijken die vaak voorzien zijn van een zogenaamde vuurzit. Verderop 
vindt u een korte beschrijving van de panden in deze Wegerif-route: van 
de Amersfoortseweg tot de in Zuid gelegen Metaalbuurt. De route kan 
uiteraard ook in omgekeerde of willekeurige volgorde worden gevolgd. 
Tot slot leest u meer over Chris, Agathe en Henk Wegerif - de voor Arts 
& Crafts belangrijkste leden van de familie. 

Wilt u nog meer weten over deze familie en de ontwerpen die zij 
gemaakt en gebouwd hebben, neem dan een kijkje in CODA waar een 
bijzondere tentoonstelling is ingericht.
 
Openstelling
Bij de beschrijving van de Wegerif-panden is aangegeven of deze wel of 
niet geopend zijn, en zo ja op welke tijden.
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Korte beschrijving van de panden in de Wegerif-route. 

   

Villa Zonneweelde [A]
Adres: Amersfoortseweg 11  
Ontwerp:  Henk Wegerif
Bouwjaar: 1913
Opengesteld:  Zaterdag 12 en zondag 13 september / 
 11.00 - 17.00 uur

Villa Zonneweelde wordt in 1913 gebouwd in opdracht van F.A. Karthaus 
die als legerarts in het Oost-Indisch Leger heeft gediend. Het huis heeft 
een indrukwekkende hal waar het 
daglicht prachtig binnenkomt door de 
vide; dit is bij de voordeur goed te zien. 
In het huis bevindt zich een verwarmde 
serre die mogelijk op verzoek van zijn 
op Java geboren echtgenote in het 
ontwerp is opgenomen. 

Tip: 
Let u vooral op de vorm van het huis 
en vergelijk deze vorm met het huis De 
Klaproos aan de Burglaan 47.

Activiteit(en): * Een aantal woonhuizen is beide dagen gedeeltelijk 
  opengesteld voor publiek; de adressen van deze 
  opengestelde en de andere woningen vindt u in
  onderstaand overzicht en op de plattegrond.
 * Wandeling door de Metaalbuurt onder leiding van het
  Apeldoorns Gidsen Collectief (vertrekpunt: informatietent
  Bronspark/Bronsweg; tijden: 11.00, 13.00 en 15.00 uur).
 * Wegerif-expositie in CODA
Datum / tijd: Zaterdag 12 en zondag 13 september; zie bij de
 opengestelde locaties voor de exacte openingstijden
Overig: Informatiepunt tegenover Bronsweg 2 [i]
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Villa De Halve Maan [B]
Adres: 1e Beukenlaan 3 
Ontwerp:  Chris Wegerif
Bouwjaar: 1916, Rijksmonument
Opengesteld:  Zaterdag 12 en zondag 13 september / 
 11.00 - 17.00 uur 
Extra: Harpiste Marianne Melchior-Smit en fluitiste 
 Barbara Merlijn zorgen zaterdag op gezette tijden
 voor een muzikale omlijsting.

Chris Wegerif ontwerpt deze villa in de herfst van 1916 en bouwt 
deze op één van de kavels van de mede door hem opgerichte ‘NV De 
Apeldoornsche Bouwgrond Maatschappij tot exploitatie van het villapark 
Het Loo’. De bijzondere vorm wordt nog eens extra versterkt door de 
witgepleisterde muren. In het ontwerp is de halve maan-vorm goed 
terug te zien in de afbeelding bij de punt van het dak aan de voorkant, 
in de glas-in-loodramen en bij het halfronde balkon. De uitbouw aan de 
rechterzijde heeft eveneens een halve maan-vorm. Opmerkelijk aan dit 
ontwerp is dat de goten niet zichtbaar zijn.

Villa Serena [C]
Adres: 1e Beukenlaan 9 / NIET opengesteld
Ontwerp:  Chris Wegerif
Bouwjaar: 1917

Kenmerkend voor Villa Serena is de eenvoudige hoofdopzet. Het pand 
beschikt over een overdekt terras met balkon op het westen en aan 
de zuidgevel bevindt zich een bescheiden erker. Deze elementen 
verzachten het wat strenge ontwerp en verhogen de woonkwaliteit. 
Het oorspronkelijke glas-in-lood is helaas verwijderd, evenals de luiken 
bij ramen en deuren. Let u vooral ook op de vorm van de kolommen die 
het balkon dragen.
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Villa Edera [D]
Adres: Eikenlaan 10 / 
 NIET opengesteld
Ontwerp:  Chris Wegerif
Bouwjaar: 1918, Rijksmonument

Villa Edera wordt in 1918 naar een ontwerp 
van Chris Wegerif gebouwd. De naam is 
afgeleid van het Latijnse woord Hedera, 
een klimop. Het bladmotief van deze plant is in het ontwerp verwerkt 
en dit kwam oorspronkelijk ook voor bij de daklijst, maar het is nu 
alleen nog te zien in de gevelsteen en in de fraaie glas-in-loodramen. 
Door het gebruik van platte daken heeft de villa een opvallende vorm 
gekregen; het middenstuk heeft een zadeldak. De linkerkant van de 
villa heeft een uitbouw met een overdekt terras, terwijl de rechterkant 
een overdekt balkon heeft. De vorm van de balustrade is bij meerdere 
Wegerif-panden te zien. Ook dit huis is wit gepleisterd.

Villa Kamp Links [E]
Adres: Jachtlaan 8 
Ontwerp:  Chris Wegerif
Bouwjaar: 1915, Rijksmonument
Opengesteld:  Zaterdag 12 en zondag 13 september 
 11.00 - 17.00 uur
Extra: Het Apeldoorns Vertelgenootschap 
 vertelt zaterdag op gezette tijden 
 een verhaal over Chris en Agathe 
 Wegerif, de oorspronkelijke 
 bewoners van deze villa.

Villa Kamp Links vormt de eerste van een reeks opvallende 
woonhuizen die Chris Wegerif voor de wijk Berg en Bos 
ontworpen en gebouwd heeft en waarin hij zelf met zijn 
gezin is gaan wonen. De architectuur onderscheidt zich 
van de tot dan toe gangbare huizen door een eenvoudige 
rechthoekige hoofdvorm, grof gepleisterde gevels, 
trapeziumvormige vensters en door het gebruik van 
paars glas in lood in een meetkundig patroon. Chris Wegerif past in zijn 
ontwerpen graag meetkundige figuren zoals trapeziums, ovalen, (halve) 
cirkels en ruiten toe. Welke meetkundige figuren kunt u in deze villa 
ontdekken?
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Huis De Klaproos [F]
Adres: Burglaan 47 / NIET opengesteld 
Ontwerp:  Henk Wegerif
Bouwjaar: 1906, Gemeentelijk monument

Op de tekeningen voor dit woonhuis zijn de invloeden van Chris 
Wegerif goed te zien. Het ontwerp is echter van Henk Wegerif en hij 
maakte dit op 18-jarige leeftijd voor de uit Friesland afkomstige jonge 
onderwijzer Anne Schilstra, één van zijn vrienden. Ook bij dit huis is de 
trapeziumvorm goed te zien en let u vooral ook eens op de aparte vorm 
van de schoorstenen. De naam van het huis staat boven de voordeur 
en op de luiken zijn klaprozen geschilderd. Henk Wegerif hield bij zijn 
ontwerpen rekening met de wensen van de toekomstige bewoners, 
maar niet zonder er ook zijn eigen stempel op te drukken.

Het huis met den Klimop [G] 
Adres: Sumatralaan 26 / NIET opengesteld
Ontwerp:  Henk Wegerif
Bouwjaar: 1912, Gemeentelijk monument

Het huis met den Klimop wordt in 1912 naar ontwerp van Henk Wegerif 
gebouwd. Door toepassing van een torenachtig volume markeert dit 
pand heel duidelijk de hoek van de straat. Het heeft een eenvoudig 
uiterlijk dat verlevendigd wordt door twee kleine erkers en vlechtwerk 
in de topgevels. Dit vlechtwerk (siermetselwerk) bevindt zich aan de 
achter- en rechterkant van het huis en dit is vooral goed te zien wanneer 
u bij het huis schuin aan de overzijde gaat staan. De erker naast de 
voordeur raakt de grond niet, iets dat je vooral in Engeland ziet en een 
‘oriel window’ wordt genoemd. De linkerkant van het huis is helaas 
niet meer zichtbaar. Het huis is later gedeeltelijk wit geschilderd. Heel 
bijzonder is de voordeur met de afbeelding van klimop.                                                              
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Het Hoekhuis [H]
Adres: Sumatralaan 19 / NIET opengesteld 
Ontwerp:  Henk Wegerif
Bouwjaar: 1914, Gemeentelijk monument

Door zijn L-vorm is Het Hoekhuis heel anders dan de andere ontwerpen 
die Henk Wegerif in zijn (tot dan toe) prille loopbaan heeft gerealiseerd. 
In de binnenhoek plaatst hij de hal die een gebogen vorm heeft. Deze 
vorm trekt hij door naar boven, in de met glas in lood bezette gevel. 
Bovenaan ziet u de gemetselde topgevels die met vlechtwerk zijn 
uitgevoerd. Dit vlechtwerk is een vorm van siermetselwerk die voor 
extra stevigheid zorgt en die hij graag in zijn ontwerpen toepast.

Huis De Zwaluw [J]
Adres: Billitonlaan 54
Ontwerp:  Henk Wegerif
Bouwjaar: 1914, Gemeentelijk monument
Opengesteld:  Zaterdag 12 en zondag 13 september / 
 11.00 - 17.00 uur

Behalve dit huis aan de Billitonlaan 54 (De Zwaluw) heeft Henk Wegerif 
ook nog huizen gebouwd op nummer 31, 35, 37, 38, 39 en 52 met onder 
andere namen als De Leeuwerik en De Merel. Veel van zijn huizen 
kregen overigens namen uit de natuur. De Zwaluw, De Leeuwerik en De 
Merel zijn alle drie in 1914 gebouwd, maar het zijn toch stuk voor stuk 
totaal verschillende woonhuizen. 

Ook bij De Zwaluw gebruikt Henk Wegerif meetkundige figuren. De 
voorgevel loopt ter hoogte van de dakgoot iets uit waardoor de goot 
vanaf de straat niet zichtbaar is; iets dat hij vaker toepast. Waar bent 
u dit ook tegengekomen?
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Huis de Pasch [K]
Adres: Regentesselaan 11 
Ontwerp:  Henk Wegerif
Bouwjaar: 1912, Gemeentelijk monument
Opengesteld:  Zaterdag 12 en zondag 13 september /
 10.00 - 17.00 uur

Tegen het eind van 1911 werkt Henk Wegerif aan het ontwerp voor 
zijn eigen woonhuis dat hij vernoemt naar het voormalige landgoed De 
Pasch. Het is een sober ontwerp, zoals op de definitieve tekeningen 
van januari 1912 goed te zien is. Het huis heeft aan twee zijden een 
halfronde aanbouw in de vorm van een overdekte entree en een overdekt 
terras. Deze halfronde vormen komen ook terug in de vormgeving van 
de dakkapellen en van de voorgevel. Aan deze vormen is goed te zien 
dat hij sterk beïnvloed werd door het werk van zijn oom Chris. 

Tip: Let u bij dit huis op de vorm van de pilaren van het terras en op de 
poten van het meubilair dat daar staat. 

Huis Op den Paschviever [L]
Adres: Regentesselaan 12 / NIET opengesteld
Ontwerp:  Henk Wegerif
Bouwjaar: 1914, Rijksmonument

Op den Paschviever wordt in 1914 gebouwd en is genoemd naar een 
oude vijver op diezelfde locatie. Het is het atelier voor Agathe, de 
zus van Henk en het heeft aan de noordkant (linkerzijde) dubbelhoge 
ramen voor het benodigde daglicht. Ook bij dit huis zijn de ovaal- en 
trapeziumvorm goed te zien en zijn er verschillende glas-in-loodramen. 

Tip: Let u ook eens op de schoorstenen.
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Huis De Zeeuwshe Knoop [M]
Adres: Tutein Noltheniuslaan 14
Ontwerp:  Chris Wegerif
Bouwjaar: 1909, Rijksmonument
Opengesteld:  Zaterdag 12 en zondag 13 september / 
 11.00 - 17.00 uur 

Chris Wegerif ontwerpt De Zeeuwshe Knoop in 1909 voor de uit Zeeland 
afkomstige beeldhouwer Pieter Puype (1874-1942). Puype is onder 
andere bekend geworden door zijn ontwerp van de Kwartjesfontein in 
de vijver bij Marialust en het monument van Koning Willem I op het 
Raadhuisplein. De naam van het huis verwijst naar de gouden knoop die 
vroeger door vissers werd gedragen en die als betalingsmiddel diende 
voor de uitvaart. Wanneer u naar het hoogste puntje van het dak kijkt, 
ziet u een afbeelding van deze knoop. In de gevels zijn gestileerde 
weergaven van delen van de Zeeuwse klederdracht verwerkt. Het 
atelier bevindt zich links van het woonhuis. 

Tip: Let u ook eens op de mysterieuze spelling in de naam van het huis.

Parkendaal Lyceum / Het Inspiratiehuis [N]
Adres: Regentesselaan 8
Ontwerp:  Henk Wegerif
Bouwjaar: 1911, Gemeentelijk monument
Opengesteld:  Zaterdag 12 en zondag 13 september / 
 10.00 - 17.00 uur 

Op initiatief van gemeenteraadslid Jan Esmeijer en de Apeldoornse 
vrijmetselaarsloge De Veluwe krijgt de jonge Henk Wegerif de opdracht 
om een ontwerp te maken voor een Leesmuseum. Apeldoorn krijgt 
hiermee de eerste, als zodanig gebouwde, openbare leeszaal van 
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Nederland! Wanneer het gebouw op 2 januari 1912 wordt geopend, 
wordt Henk Wegerif in de Apeldoornsche Courant genoemd als “iemand 
met veel talenten wiens optreden op het gebied der bouwkunst voor 
Apeldoorn zegenrijke gevolgen kan hebben.”

Tip: Let u ook vooral ook op de overeenkomst van vormen van Huis De 
Pasch, Regentesselaan 11.

In het voormalige Leesmuseum is nu Het Parkendaal Lyceum gevestigd, 
een particuliere school voor mavo, havo en vwo. De voormalige leeszaal 
van de bibliotheek is nu de studiezaal waar leerlingen onder begeleiding 
studeren. De combinatie van een kleinschalig gebouw in een veilige 
buurt en het huiselijke karakter zorgen voor een prettige leeromgeving. 
Daarnaast hebben de leerlingen ook les in het Odd Fellowhuis aan de 
Deventerstraat 38 dat zich op loopafstand bevindt. 

Menorah (voormalig Minervatheater) [O]
Adres: Paslaan 11 / NIET opengesteld
Ontwerp:  Chris Wegerif 
Bouwjaar: 1920, Rijksmonument

Bioscooptheater Minerva wordt 
6 december 1920 officieel in 
gebruik genomen. Volgens de 
Apeldoornsche Courant getuigt 
het ontwerp van Chris Wegerif 
van “een nieuwe richting in de 
architectuur, een breken met den 
sleur, waarin we hier in Apeldoorn 
vastgeroest zijn.” Minerva is een 
functioneel gebouw dat door de 
toepassing van glas in lood en 
door de vrijstaande kolommen die bekroond zijn met stenen toortsen 
aan een kunsttempel doet denken. Aan weerszijden van de entree 
bevonden zich twee winkels. 

Tip: Vergelijkt u het huidige gebouw eens met bovenstaande afbeelding 
van het oorspronkelijke gebouw.

Vanaf dit punt kunt u uw weg ook vervolgen naar CODA (Vosselmanstraat 299) 
waar een tentoonstelling over het leven en werken van de familie Wegerif te 
zien is.
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Wegerif-expositie in CODA [P]
Adres: Vosselmanstraat 299 
Datum / tijd: Zaterdag 12 en zondag 13 september / 
 10.00 – 17.00 uur

Wilt u meer weten over de familie Wegerif en de ontwerpen die zij 
gemaakt en gebouwd hebben, neem dan een kijkje in CODA aan de 
Vosselmanstraat 299 [P] waar een bijzondere expositie is ingericht. 

Kantongerecht (voormalig Welkooppand / Coöperatieve 
Landbouwers Handelsvereeniging) [Q]
Adres: Stationsstraat 104 / NIET opengesteld
Ontwerp:  Henk Wegerif
Bouwjaar: 1922, Rijksmonument

Het pand heeft op veel plaatsen bijzonder metselwerk en bij beide 
entrees bevinden zich ronde pilasters, halfronde ramen en afgeronde 
hoeken. Voor de constructie heeft Henk Wegerif beton toegepast, in die 
tijd een vrij nieuw materiaal. De voorzijde was vroeger in gebruik als 
winkel en aan de achterzijde bevond zich een grote opslagruimte met 
maalderij, silo’s en laad- en losvloeren. Dit rijksmonument is sinds 2003 
in gebruik als zittingsplaats voor de sector kanton van de rechtbank in 
Zutphen.

Tip: Kijkt u eens goed naar de voorstellingen in de glas-in-loodramen: 
in de voorgevel hebben ze betrekking op de seizoenen en in de zijgevel 
wordt de landbouw verbeeld.  
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Metaalbuurt [R]
Adres: Omgeving Bronsweg, Houtweg, Tinweg 
Ontwerp:  Henk Wegerif 
Bouwjaar: 1917, Gemeentelijk monument
Opengesteld:  Bronsweg 2 [R], zaterdag 12 en zondag 13 
 september / 11.00 - 17.00 uur 

Apeldoorn groeide aan het begin van de twintigste eeuw snel en met de 
komst van onder andere papierfabrieken, wasserijen, de Nettenfabriek, 
Zwitsal en Talens nam de industriële bedrijvigheid sterk toe. Deze 
bedrijven zorgden voor veel werkgelegenheid en voor al die (extra) 
arbeiders moesten woningen gebouwd worden. Woningbouwvereniging 
De Goede Woning gaf Henk Wegerif daarom de opdracht om een 
woonwijk te ontwerpen. Op de plek waar vroeger de boerderij van 
Johannes Houtjes heeft gestaan, ontwerpt hij een wijk met 98 woningen 
in 5 verschillende typen. Daar komt de bijnaam Houtjesdorp vandaan.

Nieuwsgierig geworden naar deze bijzondere Apeldoornse wijk? Tijdens 
de Open Monumentendagen verzorgen de gidsen van het Apeldoorns 
Gidsen Collectief om 11.00, 13.00 en 15.00 uur rondleidingen; vertrek 
vanaf het informatiepunt tegenover Bronsweg 2.
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Chris Wegerif (1859-1920)
Chris groeit op als zoon van een aannemer en neemt op 24-jarige 
leeftijd het bedrijf van zijn vader over. Door zelfstudie en gedreven 
ondernemerschap krijgt hij steeds meer opdrachten en al gauw moet 
hij zijn werkplaats uitbreiden. Na 1900 gaat hij onder andere ook 
villa’s ontwerpen waarbij hij zich ook bezighoudt met de vormgeving 
van het interieur. Een aantal hiervan is in deze route opgenomen zoals 
bijvoorbeeld De Zeeuwshe Knoop aan de Tutein Noltheniuslaan 14 dat 
één van zijn eerste ontwerpen is. Chris Wegerif was in 1901 één van 
de vijf oprichters van de Ambachtsschool waar Puype werd aangesteld 
als tekenleraar; hij maakte ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig 
jubileum van de school een bronzen plaquette van de oprichters. 

Agathe Wegerif-Gravestein (1867-1944)
Chris Wegerif trouwt in 1890 met de kunstzinnige Agathe Gravestein. 
Zij is vooral bekend door haar experimenten in de batikkunst en had 
haar eigen batikatelier waar 25 tot 30 meisjes werkten. Agathe reisde 
veel door Europa om in meerdere talen (die ze zichzelf had aangeleerd) 
lezingen te geven over moderne kunst. Ze hield niet van Apeldoorn, 
en de Apeldoornse bevolking hield niet van haar. Doordat ze zich nogal 
mondain kleedde, viel ze in het behoudende dorp nogal uit de toon - 
iets waar ze zich overigens niets van aantrok. 
                                                     
Henk Wegerif (1888-1963)
Henk Wegerif is de zoon van een Apeldoornse aannemer en de neef van 
Chris Wegerif. Henk werkt korte tijd bij het aannemersbedrijf van zijn 
vader omdat zijn vader een dure opleiding tot architect in Delft niet 
nodig vindt. Toch wil Henk zelf ontwerpen maken in plaats van alleen 
maar de ontwerpen van anderen uitvoeren. Op 21-jarige leeftijd start 
hij daarom zijn eigen bureau, dat al snel groeit. In 1909 schrijft hij zich 
in bij de Amsterdamse Academie voor de Bouwkunst, maar omdat hij 
veel opdrachten heeft, komt van die studie weinig terecht. In de tijd dat 
Henk in Apeldoorn woont en werkt, bouwt hij onder andere woonhuizen, 
villa’s, het Leesmuseum en arbeiderswoningen in de Metaalbuurt. Zijn 
eerste ontwerp is het huis De Klaproos aan de Burglaan 47. In 1925 
verhuist Henk Wegerif naar Wassenaar waar hij niet alleen voor die 
plaats maar ook voor andere plaatsen eigentijdse ontwerpen maakt. 
Een van zijn laatste ontwerpen is het crematorium in Groningen dat in 
1960 wordt opgeleverd. Daarnaast schreef hij ook boeken, waaronder 
de vierdelige reeks Bouwmeesters der Middeleeuwen en het bekende 
Van bouwen en wonen.

MEER OVER DE FAMILIE WEGERIF 
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Iedereen die altijd al eens een kijkje heeft willen nemen in een 
verffabriek, is zaterdag 12 september van 10.00 tot 17.00 uur van 
harte welkom bij Royal Talens, Sophialaan 46. Ontdek tijdens een korte 
rondleiding door het monumentale complex hoe kunstenaarsverf wordt 
gemaakt en tot leven komt.

Kunst en verf
Het monumentale pand waar Royal Talens in gevestigd is, dateert uit 
1927 en is ontworpen door P.W. van den Belt. Direct bij binnenkomst 
in de monumentale hal kunt u al diverse werken uit de Royal Talens 
kunstcollectie bewonderen waarna u langs een deel van de verfproductie 
naar buiten loopt. Vervolgens kunt u een kijkje nemen in het Talens 
Experience Centre dat tijdens de officiële opening van de Open 
Monumentendagen in gebruik wordt genomen. De achtergevel van dit 
centrum wordt opgesierd met een wandschildering en op het kunstplein 
aan de overkant kunt u kunstschilders in actie zien. In de aanwezige 
marktkramen zijn werken van hen te koop. Op de Sophialaan wordt 
prachtige 3D-StreetArt geschilderd en iedereen kan zelf een stukje 
aan dit publieksschilderij toevoegen. Kinderen kunnen meedoen aan 
speciale schilderactiviteiten of een kijkje nemen in de bus van Paint a 
Future. 

2. ROYAL TALENS
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Over Royal Talens
Royal Talens is verffabrikant van wereldbekende fine art merken als 
Rembrandt, Van Gogh, Amsterdam, Cobra en Talens Art Creation. Marten 
Talens stichtte in 1899 in Apeldoorn “De Nederlandsche Fabriek voor 
Verf, Lak en Inkt”. Dit familiebedrijf richtte zich in de beginjaren op de 
fabricage van kantoorartikelen en inkten. Tegenwoordig houden meer 
dan 150 enthousiaste medewerkers zich bezig met de ontwikkeling, 
productie en verkoop van circa 5.500 verschillende artikelen voor 
professionele kunstenaars, creatieve vrijetijdsbesteding en het 
onderwijs. De oer-Hollandse kwaliteitsproducten van Royal Talens 
worden vanuit Apeldoorn naar ruim 90 landen geëxporteerd. 

Royal Talens is een zelfstandige dochteronderneming van de 
Japanse Sakura Color Products Corporation en heeft ook verkoop- en 
distributieorganisaties in België, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, 
Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Japan en China.

Activiteit(en): * Binnenkijken bij Royal Talens met onder andere bezichti- 
  ging fabriekshal, het Talens Experience Centre en de 
  wandschildering op het gebouw De Keulse Pot
 * Demonstratie kunstschilders en Kunstmarkt (buiten)
 * Schilder mee aan het publieksschilderij (buiten)
 * Kinderactiviteiten
 * Paint a Future
Adres: Sophialaan 46, 7311 PD Apeldoorn
Datum / tijd: Zaterdag 12 september / 11.00 - 17.00 uur
Toegankelijkheid:  Alleen de buitenactiviteiten zijn toegankelijk voor 
 scootmobiel, rollator en rolstoelgebruikers
Overig: www.royaltalens.nl
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Carl Gustav von Zeppelin opende in 1883 
de Nettenfabriek in Apeldoorn. Deze eerste 
Nederlandse nettenfabriek produceerde 
voornamelijk visnetten voor de beroepsvisserij 
op de Zuiderzee, maar maakte ook netten 
voor vissers in het buitenland. Tot de Russische 
revolutie in 1918 werd de helft van de jaarlijkse 
productie naar Rusland geëxporteerd. Na de 
Tweede Wereldoorlog waren onder andere 
IJslandse vissers grote afnemers. In 1958 brak 
een grote brand uit in het fabriekscomplex en in 
2007 werd de productie definitief verplaatst naar 
Portugal. Sindsdien wacht het fabriekscomplex 
op een nieuwe bestemming.
 
Op het terrein van de Nettenfabriek is in 1951 
het Ketelhuis gebouwd dat de benodigde energie 
voor de fabriek leverde. Dit Ketelhuis en de 
bijbehorende hoge schoorsteen staan inmiddels op de monumentenlijst 
van de gemeente Apeldoorn.

Het Ketelhuis heeft in september 2014 een nieuwe bestemming 
gekregen en biedt nu onder andere plaats aan het Apeldoornse 
communicatiebureau Kompaan // centrum voor communicatie. Dit 
bureau faciliteert eveneens werkplekken voor zelfstandige professionals 
in de communicatiebranche zoals designers, grafisch vormgevers, 
fotografen, eventmanagers en webbouwers.  

De transformatie, combinatie van nieuw en oud en bijzondere elementen 
zoals lichtinval, het industriële karakter en de inspirerende open ruimte 
maken het Ketelhuis een bezichtiging meer dan waard!

3. KETELHUIS APELDOORN

Activiteit(en) * Bezichtiging werkruimten
  * Foto’s oude Ketelhuis
Adres:  Veldhuisstraat 7, 7311 PG Apeldoorn 
 (navigatiesysteem instellen op Veldhuisstraat 12!)
Datum / tijd: Zaterdag 12 en zondag 13 september / 10.00 - 17.00 uur
Toegankelijkheid:  Ook voor scootmobiel, rollator en rolstoelgebruikers 
Overig:  www.ketelhuisapeldoorn.nl
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De geschiedenis in het kort
Stichting de Nederlandse Fotovakschool (kortweg Fotovakschool) 
is een van de oudste en meest gerenommeerde opleidingen voor 
beroepsfotografie. De Stichting is 75 jaar geleden ontstaan vanuit de 
brancheorganisaties voor fotografie en nog steeds zijn deze organisaties 
nauw betrokken bij de opleidingen die de Fotovakschool aanbiedt. 

Tot de afschaffing van de vestigingswet begin jaren negentig was 
deze school hét aangewezen instituut om het vereiste diploma van 
vakbekwaamheid te behalen. De unieke expertise heeft door de 
jaren heen geleid tot een hechte band met het beroepenveld en het 
bedrijfsleven waardoor stageplaatsen in ruime mate aanwezig zijn. 
Door de opkomst van digitale fotografie en de daarmee samenhangende 
integratie van fotografie, film en nieuwe media, beschikt de 
Fotovakschool tegenwoordig ook over een uitgebreid opleidingsaanbod 
op gebied van fotografie, film en mediadesign, van korte fotografiecursus 
tot volledige MBO- of HBO-opleiding. 

De Fotovakschool in Apeldoorn is gevestigd in de voormalige 
Nettenfabriek en biedt een inspirerende, kleinschalige omgeving met 
bevlogen professionele docenten. Naast deze hoofdvestigingen zijn er 
ook vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Boxtel, Venlo en Enschede. 
Meer over de historie van de Apeldoornse Nettenfabriek vindt u bij Het 
Ketelhuis, punt 3.

4. FOTOVAKSCHOOL

Activiteit(en): * Presentatie Fotovakschool 
 * Binnenkijken in de fotostudio
Adres: Spoorstraat 27, 7311 PE Apeldoorn 
Datum / tijd: Zaterdag 12 en zondag 13 september / 10.00 - 17.00 uur
Toegankelijkheid:  Ook voor scootmobiel, rollator en rolstoelgebruiker
Overig: www.fotovakschool.nl
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De oude ambachtsschool in 
Apeldoorn was en is een markant 
gebouw aan de Stationsstraat/
hoek Molenstraat dat vrijwel alle 
Apeldoorners kennen. Deze school 
werd in 1901 opgericht door onder 
andere de bekende Apeldoornse 
aannemer en gemeenteraadslid 
Chris Wegerif. Burgemeester 
Tutein Nolthenius haalde de kunstenaar Pieter Puype naar Apeldoorn 
om hier tekenles te geven. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 
vereeuwigde Puype de oprichters van de school in een plaquette die 
lange tijd in de hal van de school heeft gehangen. Tijdens de Open 
Monumentendagen is hiervan een fotoreproductie te zien.
 
Het oudste deel dateert uit 1905, een jaartal dat nog zichtbaar is in 
de muurankers. Het complex is meerdere keren uitgebouwd met onder 
andere het markante deel (met toren en klok) aan de Stationsstraat. 
Vroeger werden vooral handambachten zoals timmerman, elektricien 
of loodgieter bijgebracht; later werd ook opgeleid tot bakker, kok en 
kapper. Toen Aventus in 2007 verhuisde, kwam het pand leeg te staan. 

Tot2021
Vastgoedbeheerder De Kabath toverde de school eind 2014 om tot 
werkplaatsen voor een groep enthousiaste ondernemers. Onder de 
naam tot2021 (spreek uit: tot twintig-eenentwintig) worden hier onder 
één dak allerlei disciplines beoefend waarbij samenwerken en het oude 
gildegevoel opnieuw belichaamd worden. 

Tijdens de Open Monumentendagen zetten meerdere gebruikers hun 
deuren open. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in een berghok waarin 
op balken allerlei namen en data geschreven zijn wat erop zou kunnen 
duiden dat leerlingen hier voor straf of als pesterij door medescholieren 
werden opgesloten. Oud-leerlingen die zich dat herinneren kunnen hun 
anekdotes mailen naar omdapeldoorn@gmail.com

5. AMBACHTSSCHOOL

Activiteit(en): * Binnenkijken bij de Ambachtsschool 
 * Diverse oude foto’s 
Adres:  Molenstraat-Centrum 1 7311 XG Apeldoorn
Datum / tijd: Zaterdag 12 en zondag 13 september / 10.00 - 17.00 uur 
Overig: www.tot2021.nl
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PLATTEGROND DEELNEMENDE LOCATIES
OPEN MONUMENTENDAGEN APELDOORN

ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015



Nr. Locatie Adres  Pagina  
     
1  Wegerif-route:   8 
 A Villa Zonneweelde Amersfoortseweg 11 9
 B Villa De Halve Maan 1e Beukenlaan 3 10
 C Villa Serena 1e Beukenlaan 9 10
 D Villa Edera Eikenlaan 10 11
 E Villa KampLinks Jachtlaan 8 11
 F Huis De Klaproos Burglaan 47 12
 G Het Huis met den Klimop   Sumatralaan 26 12
 H Het Hoekhuis Sumatralaan 19 13
 J Huis De Zwaluw Billitonlaan 54 13 
 K Huis De Pasch Regentesselaan 11 14
 L Huis Op den Paschviever Regentesselaan 12 14
 M Huis De Zeeuwshe Knoop Tutein Noltheniuslaan 14 15
 N Parkendaal Lyceum Regentesselaan 8 15
 O Menorah Paslaan 11  16
 P Wegerif-expositie in CODA Vosselmanstraat 299 17
 Q Kantongerecht Stationsstraat 104 17
 R Metaalbuurt Bronsweg 2 + info-punt 18
2  Royal Talens Sophialaan 46 20
3  Het Ketelhuis Veldhuisstraat 7 22
4  Fotovakschool Spoorstraat 27 23
5  Ambachtsschool Molenstraat/Stationsstr. 24
6  Zwitsal Apeldoorn Vlijtseweg 118-130 + info-punt 28
7  Open Hofkerk Boerhaavestraat 60 32
8  Vrijmetselaarsloge v.Hasseltlaan 29 33
9  Villa Vredeoord Oranjelaan 9 34
10 Sociëteit Kerklaan Kerklaan 17 35
11 CODA Vosselmanstraat 299 36
12 Het Achterom Mariastraat 2H 39
13 Kobald Piano’s Asselsestraat 167 40
14 Hans de Louter, Luthier Arnhemseweg 139 41
15 Ibisplein Ibisplein  42
16 Hoenderloo Diverse adressen 43
17 Radio Kootwijk Radioweg 1 44
18 Kunstroutes:   45 
18a Wilhelminaring Kennedyln/hoek Jachtln 45
18b TOURtoDO Binnenstad Doorlopend 46
      
Bezoek van locaties en deelname aan activiteiten in dit programma geschiedt op eigen risico

De Open Monumentendagen Apeldoorn worden mede mogelijk 
gemaakt door:

OPEN MONUMENTENDAGEN APELDOORN 
ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015
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6. ZWITSAL APELDOORN

Zwitsal begon rond 1920 aan de Floralaan met de 
productie van Zwitserse balsem en het produceren van 
morfine en codeïne. Na de Tweede Wereldoorlog groeide 
het uit tot een internationaal cosmetisch/farmaceutisch 
bedrijf en vestigde het zich aan de Vlijtseweg. Naast de 
productie en distributie van babyverzorgingsproducten 
werden voor andere AKZO-bedrijven cosmetica- en 
consumentenproducten verpakt; dit gebeurde aan de 
noordkant van het terrein. Aan de zuidkant hield men 
zich bezig met het winnen van opium uit papaverbolkaf 
en andere grondstoffen voor de vervaardiging van  
geneesmiddelen.

Wandeling over het terrein 
Vanaf de Portiersloge-Zuid (gebouw 67) kunt u onder leiding van 
gidsen van het Apeldoorns Gidsen Collectief een wandeling over het 
fabrieksterrein maken. Verkent u het terrein liever op eigen gelegenheid, 
dan kunt u in de Portiersloge-Zuid een wandelroutekaart afhalen.

Expositie over het Apeldoorns industrieel erfgoed
De Vereniging Oud Apeldoorn heeft in het kader van het zomer 
erfgoedfestival Gemaakt in Apeldoorn een expositie samengesteld die 
in gebouw 32 te zien is. Meer informatie over dit festival is te vinden op 
www.gemaaktinapeldoorn.nl en www.gemaaktingelderland.nl.
 
Belangstellenden kunnen ook in gebouw 32 bij de Vereniging Oud 
Apeldoorn het boek Zwitsal door de jaren heen kopen à € 16,95.

Activiteit(en): Zoals hieronder beschreven
Adres:  Vlijtseweg 118, 7317 AK Apeldoorn
Datum / tijd:   Zaterdag 12 en zondag 13 september / 10.00 - 17.00 uur
 (tenzij bij de activiteit anders staat vermeld)
Toegankelijkheid:  Ook voor scootmobiel, rollator en rolstoelgebruikers
Overig: Informatiepunt in de Portiersloge-Zuid (gebouw 67)
 www.zwitsalapeldoorn.nl

Activiteit(en): Wandeling over het terrein, op eigen gelegenheid 
 met wandelroutekaart of onder leiding van een
 gids (duur: circa 1 uur) 
Tijd: 10.00 - 16.00 uur (doorlopend bij voldoende deelnemers)
Locatie: Portiersloge Zuid, gebouw 67
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Expositie Zwitsalproducten
Verzamelaar Winette Siepel toont een deel van haar verzameling 
Zwitsal-producten.

Informatie over verleden, heden en toekomst van Zwitsal Apeldoorn
Wat is de toekomst van Zwitsal Apeldoorn en het Vlijtsepark? Hoe 
worden de historische kwaliteiten van dit gebied geborgd? In gebouw 31 
kunt u niet alleen een kijkje nemen in de laatste plannen maar kunt u 
tevens een kleine expositie bekijken met voorwerpen die op het terrein 
gevonden zijn.

Kijk- en luisterroute Fabrieksfragmenten
Gebouw 42 is het vertrekpunt voor een verrassende 
wandeling die is samengesteld door de schrijvers/
kunstenaars Linda Pijnacker en Riet Mellink. 
Zij struinden over het Zwitsalterrein en hebben 
opmerkelijke plekken in kaart gebracht. In 
de kijk- en luisterroute Fabrieksfragmenten 
belichten zij een aantal plekken die hen opvielen 
tijdens hun ontdekkingstochten. Plekken die hen 
verwonderden, verbaasden, ontroerden en aan het 
denken zetten. Deze momentopnames hebben zij in 
woorden gevangen, in zogenaamde ‘plekteksten’: 
korte tekstfragmenten die speciaal voor die locatie 
geschreven zijn. 

Uitgerust met uw smartphone of mp3-speler en een plattegrond gaat u uw 
eigen neus achterna, opent u uw ogen en doet u uw eigen ontdekkingen.

Activiteit(en): Expositie Apeldoorns industrieel erfgoed
Locatie: Gebouw 32 

Activiteit(en): Zwitsal-producten uit de collectie van Winette Siepel
Locatie: Gebouw 35

Activiteit(en): Informatie over verleden, heden en toekomst
Locatie: Gebouw 31 

Bron: Zwitsalboek, 
Foto: Photo Holland, bewerkt door Anita Amptmeijer.
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Behalve deze route hebben beide dames ook een memoryspel van het 
Zwitsalterrein gemaakt. Dit is in gebouw 42 te koop voor € 12,50.

Optreden Veluwse Cantorij
De Veluwse Cantorij treedt om 14.00 uur op in gebouw 43. Dit gebouw 
staat in schril contrast met de zang die ten gehore wordt gebracht.

Bezichtiging wandschildering
In gebouw 24 is de wandschildering 
te zien die de Apeldoornse 
kunstenaar Harry Meek gemaakt 
heeft.

Activiteit(en) Kijk- en luisterroute Fabrieksfragmenten
Locatie: Gebouw 42
Tijd: Doorlopend tussen 11.00 en 16.00 uur; de route duurt
 ongeveer een uur (afhankelijk van de route die u kiest)
Overig: Met dank aan Yvonne de Vries en Gert van Grol
 Financieel mogelijk gemaakt door: Stichting Erfgoedplatform 
 Apeldoorn, Gemaakt in Gelderland en RABO cultuurfonds

Activiteit(en): Optreden Veluwse Cantorij 
Tijd: 14.00 tot 14.45 uur
Locatie: Gebouw 43

Activiteit(en): Bezichtiging wandschildering
Locatie: Gebouw 24
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Bezichtiging en rondleiding bierbrouwerij De Vlijt 
In het voormalige ketelhuis (gebouw 27) is bierbrouwerij De Vlijt 
gevestigd. Hier wordt dagelijks het ambachtelijke speciaal bier 
Veluwse Schavuyt gebrouwen en de bierbrouwers geven graag uitleg 
over de productie van het lekkerste biertje uit Apeldoorn. In het 
voormalig laboratorium in gebouw 26 is een proeflokaal ingericht 
waar u tegen betaling de Veluwse Schavuyt kunt proeven.

Kinderactiviteiten 

Ook voor kinderen is er binnen en buiten weer van alles te doen:

Activiteit(en): Bezichtiging en rondleiding Bierbrouwerij De Vlijt
Locatie: Gebouw 27 (bierbrouwerij) en gebouw 26  (proeflokaal)
Overig: www.veluwseschavuyt.nl

Activiteit(en): Knutselhoek met kleur- en bouwplaten van Zwitsal 
Locatie: Gebouw 32 

Activiteit(en):  * Klimmuur
  * Springkussen 
Locatie:  Buiten, nabij de schoorsteen 

Activiteit(en):  T-shirts zeefdrukken / alleen zondag 13 september
Locatie:  De Textiel Fabriek
Overig:  € 7,50 per t-shirt 

Activiteit(en):  Demonstratie linoleum snijden 
Locatie:  Real-X (gebouw 50/53)

Activiteit(en):  Schilder mee aan de Zwitsalwandschildering onder leiding  
 van een kunstenaar bij TIm Koldenhof Theaterproducties

Locatie:  Gebouw 24 
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Na de Tweede Wereldoorlog was 
het bijna vanzelfsprekend dat er 
bij de aanleg van grotere nieuwe 
woonwijken ook kerken voor 
verschillende gezindten gebouwd 
werden. Net als de scholen voor 
lager onderwijs, het winkelcentrum 
en het kruisgebouw voorzagen deze 
kerken in de basisbehoeften van 
de wijkbewoners. Zo werd de Open 
Hofkerk in 1966 door David Zuiderhoek 
ontworpen voor de wijk Kerschoten. 
Het opvallende gebouw neemt in 

het stedenbouwkundige plan van deze wijk een prominente plek in 
aan de kruising van twee van de hoofdwegen: de Edisonlaan en de 
Boerhaavestraat. Op een andere hoek van dit kruispunt staat de kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Het complex van de protestantse Open Hofkerk bestaat uit een kerkzaal 
met nevenruimtes en een (voormalige) kosterswoning met rondom een 
voorhof. De hoog oprijzende kerkzaal is grotendeels van baksteen 
en heeft enkele grote vensterpartijen met glas-in-loodramen. Heel 
bijzonder zijn de geplooide muren. 

In het kader van het Open Monumentendagen-thema Kunst & Ambacht 
zal er speciale aandacht worden besteed aan de architectuur van het 
gebouw. Voor kinderen zal er bovendien uitleg zijn over de fabricage 
van glas-in-lood ramen. Ook kunnen zij zelf - in aanwezigheid van hun  
(groot)ouders - creatief aan de slag met dit thema. Deze activiteiten zijn 
in samenwerking met Atlas van Apeldoorn: Kerschoten georganiseerd
(www.coda-apeldoorn.nl/atlaskerschoten).

7. OPEN HOFKERK

Activiteit(en): * Bezichtiging kerkgebouw
  * Foto-expositie over de wijk Kerschoten
  * Workshop glas in lood voor kinderen en hun (groot)ouders
Adres: Boerhaavestraat 60, 7316 JD Apeldoorn
Datum / tijd: Zaterdag 12 september / 10.00 - 17.00 uur
Workshop: Vrije inloop tussen 14.00 en 16.00 uur
Toegankelijkheid: Ook voor scootmobiel, rollator en rolstoelgebruikers
Overig: www.openhofkerk.net 
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In de Tempel van het Logehuis komt 
Kunst & Ambacht, het thema van deze 
Open Monumentendagen, tot leven. 
Ze versterken elkaar door zowel de 
architectuur van de binnenruimte als 
door het gebruik daarvan.

Vrijmetselaren en Weefsters zijn de 
gebruikers van dit Logehuis en zij 
streven naar geestelijke ontplooiing en 
een waardige samenleving. De rituelen 
die daaraan verbonden zijn, spelen zich 
af in de Tempel die in 1955 gebouwd is 
door architect-vrijmetselaar Pieter Schuhmacher (1899-1968). De bouw 
had plaats onder supervisie van de vereniging Ritus en Tempelbouw die 
in 1931 was opgericht door kunstenaars-vrijmetselaars. Een van hen 
was Henk Wegerif en hun motto was: “Vrijmetselarij dienen door de 
Kunst en Kunst door de Vrijmetselarij.” De opdracht was het bouwen 
van een tempel als symbool van het heelal waarbij de Gulden Snede 
in de maatvoering gebruikt moest worden. Schumacher greep hierbij 
terug naar voorbeelden uit 1936 (schets van een ideale tempel) en 1938 
(Tempel in Sneek) en bij beide ontwerpen was Henk Wegerif betrokken.

Geïnteresseerden krijgen tijdens de Open Monumentendagen de unieke 
kans om deze Tempel van binnen te bekijken. De rondleiding laat zien 
hoe architectuur en symboliek elkaar beïnvloeden en een presentatie 
toont de doorgaande lijn in de ontwerpgeschiedenis. Tot slot illustreren 
documenten, tekeningen, foto’s en objecten hoe die ontwerpen elkaar 
opvolgen en met welke overeenkomsten en verschillen dit gebeurt. 
Hierbij is er bijzondere aandacht voor het werk van Henk Wegerif.

8. VRIJMETSELAARSLOGE

Activiteit(en): Rondleidingen, presentaties en expositie
Adres: Mr. Van Hasseltlaan 29, 7316 DJ Apeldoorn
Datum / tijd: Zaterdag 12 en zondag 13 september / 10.00 - 17.00 uur
Overig:  www.vrijmetselarij.nl 
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Theodorus Sanders (1847-1927) was civiel en bouwkundig ingenieur en 
vestigde zich in 1875 als architect in zijn geboortestad Amsterdam. 
Naast diverse gebouwen ontwierp hij ook stedenbouwkundige projecten 
zoals de aanleg van de Raadhuisstraat in Amsterdam. Na zijn opleiding 
start H.P. Berlage rond 1877 bij het bureau van Sanders die in die tijd 
betrokken was bij de plannen voor de aanleg van (stoom)tram- en 
spoorlijnen. Via deze projecten kwam Sanders waarschijnlijk ook in 
contact met H.C. van der Houven van Oordt die betrokken was bij de 
aanleg van de Oosterspoorweg die via Apeldoorn van Amsterdam naar 
Zutphen leidde. Apeldoorn werd dankzij de aanleg van die spoorweg 
een aantrekkelijke woonplaats voor welgestelden uit het Westen en Van 
der Houven van Oordt ontwikkelde daarom een villawijk rondom het 
Oranjepark. 

Sanders kocht enkele percelen in dit Oranjepark-project en op één van 
die percelen liet hij in 1878 naar eigen ontwerp Villa Vredeoord bouwen. 
Het rijk gedetailleerde interieur, voorzien van fraaie stucplafonds en 
wandornamenten, is waarschijnlijk afkomstig van Atelier Silberling & 
Zn uit Amsterdam. Veel van de oorspronkelijke ornamenten zijn nog 
in de villa aanwezig en kunnen tijdens de Open Monumentendagen 
bekeken worden. Opmerkelijk is ook de serre: deze oorspronkelijk open 
veranda in Oost-Indische stijl werd in 1910 voorzien van een glas-pui 
met bovenlichten in de toen populaire jugendstil.

De partner van de huidige eigenaar is een fervent naaister van 
historische japonnen en een deel van haar collectie is dit weekend 
eveneens te zien.

9. VILLA VREDEOORD

Activiteit(en): * Bezichtiging van een deel van de villa 
 * Expositie historische japonnen

Adres:  Oranjelaan 9, 7316 AL Apeldoorn 
Datum / tijd: Zaterdag 12 en zondag 13 september / 11.00 - 17.00 uur
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De Sociëteit is in 1849 opgericht en de leden kwamen aanvankelijk bijeen 
in de bovenzaal van herberg De Arend aan de toenmalige Dorpsstraat. 
Na tijdelijk gebruikgemaakt te hebben van het gebouw Tivoli aan de 
Nieuwstraat, werd uiteindelijk de eigen accommodatie aan de Kerklaan 
gebouwd waar in de loop der jaren het nodige aan is veranderd. Zo 
heeft Henk Wegerif een bestuurskamer gebouwd die te herkennen is 
aan de hoge schoorsteen aan de rechter achterzijde van het pand.
De Sociëteit Apeldoorn komt voort uit de handboogschutterij ‘De 
Doelen van Koning Willem III’ en is één van de oudste sociëteiten 
van Nederland. Het is met zijn 166 jaar zelfs de oudste vereniging 
van Apeldoorn en omvat elf verschillende clubs: de Business Circle, 
biljartclub, bridgeclub, twee disputen, ICT-kring, kegelclub, leesclub, 
Les BonVivants, schaakclub en seniorenconvent. Er is wekelijks voor 
alle leden de woensdagmiddagborrel die een keer per maand afgesloten 
wordt met een diner.  

De doelstelling van de sociëteit wordt in artikel 3 van de statuten als 
volgt omschreven: “Het aankweken en onderhouden van een gezellig 
verkeer tussen leden onderling op een wijze dat daardoor beschaving 
en nut in de hand worden gehouden”.

10. SOCIËTEIT APELDOORN

Activiteit(en): * Bezichtiging van het gebouw
 * Taxatie van door bezoekers meegebrachte kunst- en 
  ambachtsvoorwerpen onder het motto Quasi Kunst
 * Vertelgenootschap Apeldoorn vertelt een verhaal (door-
  lopend bij voldoende belangstelling)

Adres:  Kerklaan 17, 7311 AA Apeldoorn 
Datum / tijd: Zaterdag 12 en zondag 13 september / 10.00 - 17.00 uur
Overig: www.societeitapeldoorn.nl
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Het thema ‘Kunst & Ambacht’ is op een indrukwekkende 
manier zichtbaar in onder andere de internationale 
tentoonstelling CODA Paper Art. Daarnaast zijn er leuke 
workshops in CODA FabLab, is er een prehistorische 
ambachtenmarkt en een expositie over het werk en leven 
van de Apeldoornse aannemers- en architectenfamilie 
Wegerif. 

De bijzondere tentoonstelling CODA Paper Art is in CODA 
Museum te zien en hierin staat kunst van en op papier 
centraal. Zo zijn een reusachtig edelhert, de immense 
vleugels van Ikaros en opvallende sieraden van papier te 
bewonderen. De uiteenlopende werken van ruim veertig 
kunstenaars uit binnen- en buitenland laten zien hoe 
zij papier en karton in hun werk centraal stellen. In de 
etalages van CODA en Markant staan papieren huisjes die 
door (jonge) deelnemers aan de workshop Bouw mee aan 

een stad van papier met behulp van de lasersnijder in CODA FabLab 
zijn gemaakt. Op de Verdieping is de expositie Papier: Gemaakt in 
Gelderland te zien waarin de historie van de papierindustrie in en om 
Apeldoorn centraal staat. Zowel in CODA Centrale Bibliotheek als in 
het Kenniscentrum is een tentoonstelling over het werk en leven van 
de familie Wegerif te bekijken die deel uitmaakt van de Wegerif-route.

Tijdens de prehistorische ambachtenmarkt kunnen bezoekers niet 
alleen zien hoe men in die tijd de prachtigste dingen maakte van brons 
of zilver maar ook van plantaardige vezels – ze kunnen ook meedoen. 
Help de ambachtslieden met het gieten van sieraden van tin of leer 
vuur maken! Aanleiding voor deze markt zijn twee bijzondere bronzen 
halssieraden van 2500 jaar oud die door het Rijksmuseum van Oudheden 
in Leiden aan CODA Museum zijn uitgeleend. Deze sieraden zijn in de 
negentiende eeuw zijn gevonden in het Uddelerveen en nu dus te zien 
in CODA.

Workshop 
Tijdens de Open Monumentendagen kunnen kinderen (7-15 jaar) 
meebouwen aan een Paper Art stad. Aan de hand van modellen worden 
monumentale panden van het centrum van Apeldoorn van papier en 
karton gemaakt. Zaterdag 12 september ben je van 12.00 tot 14.00 
van harte welkom in CODA FabLab voor een inloopmiddag. Aansluitend 
kun je van 14.00 - 15.00 uur meedoen met de workshop.  Aanmelden  
is verplicht: stuur voor 10 september een mail met daarin je naam en  
telefoonnummer naar aanmeldingen@coda-apeldoorn.nl. 

11. CODA
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Expositie Papier: Gemaakt in Gelderland
Halverwege de 18e eeuw telde de Veluwe ongeveer 
200 watermolens. De papierindustrie was toen een 
belangrijke bedrijfstak langs de randen van de Veluwe - 
en is dat nog steeds. De tentoonstelling Papier: Gemaakt 
in Gelderland geeft niet alleen een overzicht van deze 
papiergeschiedenis, maar besteedt ook aandacht aan 
innovatie en moderne technieken. Zo zijn van tien 
moderne Gelderse papierfabrieken een aantal innovatieve 
en opvallende producten te bekijken. Het erfgoedfestival 
Gemaakt in Gelderland loopt parallel aan deze expositie 
die te zien is op de Verdieping in CODA. 

Activiteit(en): * CODA Paper Art, internationale tentoonstelling met kunst
  van en op papier (CODA Museum)  
 * Workshop Bouw mee aan de Paper Art stad (CODA FabLab) 
 * Expositie Papier: Gemaakt in Gelderland (de Verdieping)
 * Expositie Wegerif (CODA Centrale Bibliotheek en CODA
  Archief & Kenniscentrum) GRATIS
 * Expositie twee bronzen halssieraden (CODA Museum)
 * Prehistorische ambachtsmarkt (buitenterrein)
Adres: Vosselmanstraat 299, 7311 CL Apeldoorn
Datum / tijd:  Zaterdag 12 en zondag 13 september / 10.00 - 17.00 uur
 Workshop in CODA FabLab: 14.00 - 15.00 uur 
 (aanmelden verplicht; kosten: € 5,-) 
Toegankelijkheid: Ook voor scootmobiel, rollator en rolstoelgebruikers
Overig: Voor toegang tot CODA Museum geldt de reguliere
 toegangsprijs
 www.coda-apeldoorn.nl

PAPIER GEMAAKT IN
GELDERLAND

               06.06 T/M 25.10.2015     DE VERDIEPING
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Datum / tijd:  Zaterdag 12 en zondag 13 september / 10.00 - 17.00 uur
Toegankelijkheid:  Ook voor scootmobiel, rollator en rolstoelgebruikers
Overig: Gratis toegang
 www.coda-apeldoorn.nl/papier-gelderland 
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Expositie Apeldoorn rond 1900
Apeldoorn komt rond 1900 tot bloei. Door de goede verbindingswegen, 
goedkope grond, groene omgeving en koninklijke uitstraling van Paleis 
Het Loo heeft Apeldoorn een grote aantrekkingskracht op bedrijven en 
welgestelden. Deze laatste groep laat in Apeldoorn en omgeving fraaie 
villa’s bouwen. Tot op de dag van vandaag zijn wijken als De Parken en 
Berg en Bos groene oases in de stad. 

In CODA Centrale Bibliotheek is op de eerste verdieping een paviljoen 
ingericht waarin deze periode centraal staat. Hierin is ook de zogenaamde 
Transvaalstoel van Chris Wegerif te zien. Wegerif (1859-1920) was naast 
architect en aannemer ook meubel- en interieurontwerper. Hij liet zich 
inspireren door de jugendstil en de Engelse Arts and Crafts beweging 
van William Morris. Naast het paviljoen op de eerste verdieping zijn ook 
op de begane grond en in het Kenniscentrum presentaties te zien over 
Chris en Henk Wegerif. Het gaat onder andere om ontwerptekeningen, 
meubels en foto’s van gebouwen die zij ontworpen hebben zoals De 
Pasch, het Leesmuseum en de Zeeuwsche Knoop. 

De Stichting Apeldoornse Monumenten heeft een speciale Wegerif-route 
uitgezet, die langs tal van Wegerif-panden voert. Een aantal van die 
panden is tijdens Open Monumentendagen ook (beperkt) opengesteld.

Datum / tijd:  Zaterdag 12 en zondag 13 september / 10.00 - 17.00 uur
Toegankelijkheid:  Ook voor scootmobiel, rollator en rolstoelgebruikers
Overig: Gratis toegang
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Het Achterom was tot eind jaren vijftig 
van de twintigste eeuw de officiële 
straatnaam van de steeg áchter de 
panden aan de Hoofdstraat, tegenover 
het Raadhuisplein. Het ene eind 
van deze steeg heet nu Mariastraat, 
het andere eind kennen we als de 
Bloemensteeg.

Het Achterom bestaat al sinds 1600 
en dankt zijn naam aan de tijd dat 
reizigers in de logementen aan de 
voormalige Dorpstraat (huidige 
Hoofdstraat) overnachtten. De herbergiers zeiden vermoedelijk 
tegen hen dat ze hun paarden ‘in het achterom’ konden stallen. Bij 
funderingswerkzaamheden rondom de nieuwbouw in dit gebied zijn niet 
alleen scherven van serviesgoed en drinkgerei gevonden, maar ook een 
compleet paardenskelet, wat de verklaring van deze naam onderbouwt.

De stal die op het perceel van Het Achterom 16 stond, werd in 1910 
vervangen door een pakhuis van woonwarenhuis De Duif. Het ontwerp 
was van de architect Andries van Driesum. Later kwam op deze plek de 
bakkerij van banketbakkerij/lunchroom G.J. Heins die gevestigd was 
aan Hoofdstraat 103. De voormalige bakkerij is sinds 2010 eigendom 
van de Vereniging Andries van Driesum die zich inzet voor behoud en 
herbestemming van cultuurhistorisch waardevolle panden in Apeldoorn. 
Nu is hier een proeflokaal annex bierbrouwerij gevestigd. 

Banketbakker Heins had veel contacten in de Apeldoornse kunstenaars-
scene en bouwde zodoende een omvangrijke kunstcollectie op. Deze 
collectie is te zien in het proeflokaal. De Apeldoornse pottenbakker 
Hein Andrée (1882-1961) behoorde ook tot de kennissenkring van Heins 
en ook van Andrée zijn tijdens de Open Monumentendagen een aantal 
creaties in Het Achterom te zien.

    

12. HET ACHTEROM

Activiteit(en): Bezichtiging proeflokaal inclusief kunstwerken en creaties
 van Hein Andrée
Adres:  Mariastraat 2H, 7311 HL Apeldoorn
Datum / tijd:  Zaterdag 12 en zondag 13 september / 13.00 - 17.00 uur
Toegankelijkheid:  Ook voor rollator en rolstoelgebruikers (met uitzondering
 van de Keramiekexpositie)
Overig: www.proef-locaalhetachterom.nl
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Het pianobedrijf van Theo Kobald is gevestigd in het voormalig pakhuis 
aan de Asselsestraat 167. Dit pand uit 1910 was strategisch gelegen 
aan de vroegere spoorlijn naar het Loo en werd destijds onder andere 
gebruikt voor de opslag van meubels en Indische levensmiddelen. 
Na jarenlang verval heeft Theo dit pand samen met zijn broer Paul 
opgeknapt. Naast het restaureren van vleugels en piano’s bouwt Theo in 
zijn werkplaats als een van de weinigen in Nederland ook fortepiano’s; 
dit zijn replica’s van instrumenten uit de periode 1800-1830. Wie zijn 
werkplaats binnenstapt, komt in een andere wereld, namelijk die 
van ‘Vakmanschap is meesterschap’. Een verademing in deze tijd vol 
hectiek en stress. 

In het pand bevindt zich eveneens een concertruimte waar pianiste 
Karin Volmer tijdens de Open Monumentendagen meerdere concerten 
geeft. Op zowel fortepiano als op de moderne vleugel brengt ze stukken 
van Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert en Schumann. Karin studeerde 
aan de conservatoria van Amsterdam en Den Haag en heeft in Apeldoorn 
haar eigen praktijk waar zij leerlingen van 5 tot en met 75 jaar pianoles 
geeft. Ook kinderen zijn meer dan welkom om de verschillen te zoeken, 
niet alleen met hun ogen maar ook met hun oren! 

Op de bovenverdieping van Kobald Piano’s is het vilt- en naaiatelier 
van JKTextiles gevestigd dat geleid wordt door Jo-anne Kobald, 
textielkunstenaar, naaidocente en coupeuse. Tijdens de Open 
Monumentendagen verzorgt zij demonstraties wolvilten: een 
eenvoudige techniek waarmee je de meest fantastische ontwerpen 
kunt maken. Het enige dat je nodig hebt is wol, warm water, zeep en 
wat creativiteit.  

13. KOBALD PIANO’S

Activiteit(en): * Bezichtiging pianoatelier (met uitleg) 
 * Concerten op fortepiano en vleugel door Karin Volmer
  (11.00, 13.00 en 15.00 uur)
 * Demonstraties wolvilten
Adres:  Asselsestraat 167, 7311 EK Apeldoorn 
Datum / tijd:  Zaterdag 12 en zondag 13 september/ 10.00 - 17.00 uur
Toegankelijkheid:  Ook voor rollator en rolstoelgebruikers (met uitzondering
 van de demonstraties wolvilten)
Overig: www.kobaldpianos.nl | www.jktextiles.nl
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14. HANS DE LOUTER, LUTHIER

Het atelier ‘Hans de Louter, luthier’ is een begrip in Apeldoorn en ver 
daarbuiten. Opvallend is de overeenkomst tussen zijn achternaam dat 
onder andere ‘de luit’ betekent’ en zijn beroep, luthier. Luthier komt 
oorspronkelijk uit het Frans en het betekende in de tijd van de gilden 
‘Luitenbouwer’. Door het afleggen van een proeve van bekwaamheid 
waarbij een luit gebouwd moest worden, kon men daarna verder gaan 
met vioolbouw.

De winkel en het atelier bestaan ongeveer dertig jaar en Hans 
ontwikkelt en vervaardigt akoestische snaarinstrumenten in opdracht 
van muzikanten. Voorbeelden hiervan zijn folk- en jazzgitaren, 
mandolines en mandola’s en Ierse bouzouki’s. Zijn bijzondere aandacht 
gaat uit naar het bouwen van violen en altviolen. De grootste uitdaging 
bij het bouwen van een instrument is om aan de verwachtingen van de 
toekomstige eigenaar te voldoen.

Opvallend is dat in dit digitale tijdperk violen nog steeds op 
dezelfde manier en uit dezelfde grondstoffen vervaardigd worden als in 
de tijd van Stradivarius. Uiteraard zijn er wel een aantal aanpassingen 
maar de manier van werken is nog exact hetzelfde: het ontwerpen via de 
Gulden Snede waarbij ook de houtverbindingen en gereedschappen nog 
met elkaar overeenkomen. Door deze manier van werken komt iedere 
keer een bijzonder instrument tot stand.

Activiteit(en): Bezichtiging werkplaats met uitleg
Adres:  Arnhemseweg 139, 7331 BG Apeldoorn
Datum / tijd:  Zaterdag 12 en zondag 13 september / 10.00 - 17.00 uur 
Overig: www.hansdelouter.nl
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15. IBISPLEIN (VOORMALIG COMPLEX AVONDZON)

Woningcorporatie De Goede Woning viert dit jaar haar eeuwfeest! 
Ook tijdens de Open Monumentendagen wordt daarbij stilgestaan, 
onder andere door middel van een foto-expositie over het voormalig 
bejaardencentrum Avondzon aan het Ibisplein. De expositie is in het 
torentje aan het Ibisplein te bekijken. 

Stadsdichter Hanz Mirck verzorgt op hetzelfde adres een poëzieworkshop 
voor jong en oud. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, dient u zich 
van tevoren aan te melden door een mail te sturen naar j.kablau@
degoedewoning.nl. 

Activiteit(en): * Foto-expositie in het Torentje
 * Poëzieworkshop 
Adres:  Ibisplein, 7331 EE Apeldoorn
Datum / tijd:  Zaterdag 12 september / 11.00 - 17.00 uur
Toegankelijkheid:  Ook voor scootmobiel, rollator en rolstoelgebruikers
Overig: Aanmelden voor de poëzieworkshop verplicht:
 j.kablau@degoedewoning.nl
 www.degoedewoning.nl
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In Hoenderloo is een wandel-/fietsroute rond het thema Kunst & 
Ambacht uitgezet. Deze route gaat deels over onverharde wegen en 
leidt de deelnemers langs prachtige bezienswaardigheden. U kunt de 
route eventueel ook per paardenkoets volgen.

De route begint bij het Dorpshuus waar een expositie te zien is en 
demonstraties door verschillende kunstenaars en vaklieden gegeven 
worden. Aansluitend kunt u een kijkje nemen in het Elektriciteits- 
en Radiomuseum aan de Krimweg waar oude, zeldzame motoren en 
apparaten te zien zijn. U vervolgt uw route via de Heldringsweg waar u 
de Heldringkerk (alleen op zaterdag) kunt bezoeken. Ter plekke wordt 
u meer verteld over de bouwaspecten en wordt in het kader van de 
Nationale Orgel Dag kerkorgelmuziek ten gehore gebracht. Verderop ligt 
het Multifunctionele Leercentrum waar een tentoonstelling van oud-
inwoner en volkskunstenaar Bob van Dorth (1920-2006) te bewonderen 
is met daarin een deel van zijn collectie houtsnijwerk. Familieleden van 
Van Dorth geven uitleg over het gebruik van deze gebruiksvoorwerpen. 
Er is in dit MLC van alles te horen en te zien over het heden en 
verleden van deze technische school van de Hoenderloo Groep. Via 
het Wesselplantsoen komt u bij de Ottho Hoeve, de boerderij van De 
Hoenderloo Groep, waar u een hoefsmid en andere ambachtslieden aan 
het werk kunt zien. Ook kunt u een kijkje nemen in de pluktuin. Via het 
oude karrespoor van de Arckelaan komt u weer bij het begin (en tevens 
eindpunt) van deze route.

16. HOENDERLOO

Activiteit(en): * Wandel- en fietsroute door Hoenderloo (vertrekpunt
  Dorpshuus) 
 * Demonstraties en expositie Kunst & Ambacht
  (Dorpshuus)
 * Bezichtiging Heldringkerk en orgelspel (alleen zaterdag)
 * Expositie houtsnijwerk Bob van Dordth (MLC)

 * Uitleg over heden en verleden van de technische 
  school (MLC)
 * Demonstraties hoefsmid en andere ambachtslieden
   en een bezoek aan de pluktuin (Ottho Hoeve)

Adres: Diverse adressen langs de route, met als vertrek- en 
 eindpunt het Dorpshuus aan de Krimweg in Hoenderloo
Datum / tijd: Zaterdag 12 en zondag 13 september / 11.00 - 17.00 uur
Toegankelijkheid: De wandel- en fietsroute kan ook per paardenkoets 
 gevolgd worden
Overig: De route is circa 2,5 kilometer; de routebeschrijving is af
 te halen in het Dorpshuus
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Midden op de Veluwe werd in 1923 door de PTT een radiotelegrafisch 
zendstation in gebruik genomen, iets dat destijds ‘een wonder van 
moderne techniek’ was. Koningin-moeder Emma opende in 1929 de 
radiotelefoondienst met de woorden “Hallo Bandoeng, hoort u mij?” 
en vanaf dat moment kon Nederland bellen met Nederlands-Indië. Na 
de onafhankelijkheid van Indonesië werd het zendstation gebruikt door 
Scheveningen Radio om contact te leggen met koopvaardijschepen over 
de hele wereld. Door de invoering van de satellietverbinding kwam 
daar in 1998 een einde aan en werd het zendstation ontmanteld. Wat 
overbleef was de combinatie van het wonderlijke, glorieuze bouwwerk 
en een ongerepte omgeving. Het voormalige zendstation is nu eigendom 
van Staatsbosbeheer en zowel de gebouwen als het gebied eromheen 
hebben een nieuwe bestemming gekregen. 

Tijdens de Open Monumentendagen is er van alles te doen in en rond 
het voormalig zendstation: Er is aandacht voor vakmanschap bij het 
atelier Van Joost (ontwerper en vormgever), theatergroep Plezant laat 
haar kunsten zien in de Theaterloods, de Radiozendamateurs van de 
VRZA geven demonstraties in de Paardenloods en in het zendgebouw 
kunt u op gezette tijden met een gids van Staatsbosbeheer mee. In de 
nissen beneden is een foto-expositie over Radio Kootwijk te bekijken en 
tot slot zorgen Koor Volver, Wagenings Volkooren en Bigband Apeldoorn 
voor de muzikale omlijsting.

17. RADIO KOOTWIJK

Activiteit(en):  Diverse activiteiten in en om Zendergebouw A, in de 
 Theaterloods en de Paardenloods (zie tekst hierboven)
Adres: Radioweg 1, 7348 BG Radio Kootwijk
Datum / tijd:  Zaterdag 12 en zondag 13 september / 10.00 - 17.00 uur;
 kijk voor alle aanvangstijden op www.hierradiokootwijk.nl. 
Toegankelijkheid: Radio Kootwijk is gelegen in een autoluw en kwetsbaar 
 natuurgebied: parkeren op het terrein en in het dorp is
 daarom niet mogelijk; we verzoeken u om – indien mogelijk
 – met de fiets te komen. Komt u toch met de auto, kijk dan
 van tevoren op www.hierradiokootwijk.nl voor parkeer- en
 pendelmogelijkheden 
Overig: www.hierradiokootwijk.nl
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18a Route Wilhelminaring
In het Sprengenpark staan zeven beelden die gemaakt zijn 
door verschillende kunstenaars die de Wilhelminaring hebben 
ontvangen. Deze oeuvreprijs voor de beeldhouwkunst wordt 
om de twee jaar aan een Nederlandse beeldhouwer uitgereikt 
en heeft onder andere als doel om de belangstelling voor de 
beeldhouwkunst te stimuleren. 

Deze beelden in de openbare ruimte vertellen ieder hun 
eigen verhaal en tijdens de Open Monumentendagen kunt u 
deelnemen aan rondleidingen die samengesteld zijn door de 
Stichting Wilhelminaring. Rondleiders nemen u mee langs de 
bijzondere kunstwerken en vertellen daarbij het verhaal over 
de kunstenaars en over de geschiedenis van de Wilhelminaring. 
De rondleidingen starten zondag om 11.00 en 14.00 uur. Kom, 
zie, luister, vraag en laat u verrassen door kunst in de openbare 
ruimte – misschien wel in uw eigen omgeving. 

    

18. KUNSTROUTES

Activiteit(en): * Rondleiding langs de beelden in het Sprengenpark onder
  leiding van een gids (vertrekpunt Kennedylaan/hoek 
  Jachtlaan)
 * Wandeling op eigen gelegenheid langs de beelden in het
  Sprengenpark (routebeschrijving verkrijgbaar bij de 
  balie in CODA Museum)
Adres:  Sprengenpark (Kennedylaan/hoek Jachtlaan), Apeldoorn
Datum / tijd:  Zondag 13 september om 11.00 en 14.00 uur begeleide
 rondleidingen

Mens of aap, aap of mens. 
Joep van Lieshout 
maakt dit beeld Apedoorn

De versmelting, beeld van de
eerste winnaar van de

Wilhelminaring: Joop Beljon 
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18b TOURtoDO
Leuke speurtocht voor kinderen van 9 
tot 13 jaar langs monumentale kunst in 
de openbare ruimte. Kunst op straat in 
het centrum van Apeldoorn. Download 
de tourapp via www.tourtodo.com 
en log in via routenummer 055. Deze 
tour bestaat uit een wandeling langs 
12 kunstwerken die op loopafstand 
van elkaar liggen. Bij elk kunstwerk 
krijg je een leuke opdracht; doe je de 
opdracht goed, dan krijg je een letter 
cadeau. Met alle verzamelde letters  
kun je een naam vormen. Mail jouw 
oplossing naar tourtodo@gmail.com en 
maak kans op twee toegangskaarten 
voor de Apenheul.

Activiteit(en): Speurtocht voor kinderen
Adres:  De route kan op iedere willekeurige plaats in de
 binnenstad gestart worden
Datum / tijd:  Zaterdag 12 en zondag 13 september / 10.00 - 17.00 uur
Overig: Download deze speurtocht met routenummer 055 via de 
 app op www.tourtodo.com
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EN VERDER TIJDENS DE OPEN MONUMENTENDAGEN...

Papierfabriek/museum De Middelste Molen    
Papierfabriek De Middelste Molen aan de Loenense Molenbeek 
produceert al sinds 1622 papier. Deze enige nog in authentieke staat 
bewaarde papierfabriek in Nederland produceert nog steeds op 
ambachtelijke wijze allerlei soorten papier. Naast geschept papier, al 
dan niet voorzien van een watermerk, wordt hier ook machinaal papier 
geproduceerd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van aandrijvingen door 
stoommachine en waterrad.

Nationale Orgeldag     
De Nationale Orgeldag heeft dit jaar plaats op zaterdag 12 september 
en heeft als doel om belangstelling te wekken voor het kerkorgel, 
een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. In tal van kerken 
kunnen bezoekers naar het orgelspel luisteren waarbij ze vaak ook een 
kijkje kunnen nemen bij de organist en misschien ook zelf achter de 
klavieren mogen plaatsnemen.

In Apeldoorn doen vanaf 11.00 uur de volgende zes kerken mee:
Gereformeerde Gemeente, Graaf van Lijndenlaan 9
Eben Haëzerkerk, Zonnedauw 8
Julianakerk, Deventerstraat 91,
Regentessekerk, Regentesselaan 14b
Open Hofkerk, Boerhaavestraat 60 
Grote Kerk, Loolaan 16

Activiteit(en): * Bezichtiging waterrad en productieproces gekleurd papier
 * Workshop papierscheppen
Adres: Kanaal Zuid 497, 7371 GL Loenen
Datum / tijd: Zaterdag 12 september / 10.00 - 16.00 uur
Overig: www.demiddelstemolen.nl
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Vanaf 16.00 uur is in de Grote Kerk het 
gratis slotconcert door Jan van Gijn te 
beluisteren en kunt de hele dag een 
bezoek brengen aan de Prachtmarkt 
(www.prachtmarkt.nl).
In Hoenderloo wordt het orgel in de 
Heldringkerk bespeeld. 

Kijk voor informatie over deze Orgel-
dag  op www.nationaleorgeldag.nl.

Open huis Stichting Veteraan Autobussen 
De landelijke Stichting Veteraan Autobussen werd in 1969 opgericht 
met als doel het bewaren, restaureren, conserveren en waar mogelijk 
ook laten rijden van historische Nederlandse autobussen. De Stichting 
bestaat uit meerdere regionale werkgroepen en de werkgroep 
Regio Oost in Apeldoorn toont zijn museumbussen dit jaar op 5 en 6 
september tijdens de Rollend Erfgoed Dagen en tijdens het Open 
Monumentenweekend.

Activiteit(en): * Open huis met uitleg door vrijwilligers
 * Workshops restauratie en uitdeuken
 * Rondrit in een ‘classic bus’
Adres:  Vlijtseweg 86, 7317 AG Apeldoorn
Datum / tijd:  Zaterdag 12 en zondag 13 september / 10.00 - 17.00 uur
Overig: www.sva-museumbussen.nl
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In heel Nederland organiseren ruim 300 lokale comités elk jaar de 
Open Monumentendagen. Deze comités worden gefaciliteerd door 
Landelijke Stichting Open Monumenten in Amsterdam die ook jaarlijks 
het landelijke thema voor deze dagen bepaalt. De allereerste Open 
Monumentendag werd ook in Apeldoorn gehouden en had plaats in 1987.

Sinds 1988 organiseert de Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) in 
Apeldoorn de Open Monumentendagen. Zij doet dat in samenwerking 
met gemeente Apeldoorn en CODA en sinds 2014 onder auspiciën van de 
inmiddels opgerichte 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. De Open Monumentendagen zijn  
alleen mogelijk dankzij de spontane medewerking van de eigenaren van 
alle opengestelde locaties.

Het OMD-comité Apeldoorn is aan al deze partijen heel veel dank 
verschuldigd!

ORGANISATIE OPEN MONUMENTENDAGEN APELDOORN

www.coda-apeldoorn.nl

www.erfgoedplatformapeldoorn.nl

www.apeldoorn.nl/cultuurhistorie

www.apeldoornsemonumenten.nl



50

Samenstelling:
Comité Open Monumentendagen Apeldoorn, juli 2015

Bronnen:
Eigenaren/gebruikers opengestelde panden
Geheugen van Apeldoorn
SAM
CODA 
Gemeente Apeldoorn
Bureau ‘Uit de tijd’
Werkgroep Hoenderloo
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 (www.aforma.nl)

Oplage:
8.000 exemplaren

Uitgave:
Augustus 2015

COLOFON
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BEDANKT VOOR UW BEZOEK AAN DE
OPEN MONUMENTENDAGEN

GRAAG TOT VOLGEND JAAR! 




