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lieren en organisaties om hun monument open te stellen. Ook dit jaar hebben 
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dankt hen allen hartelijk voor hun inzet.
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IN EUROPA

‘In Europa’ is het thema van dit Open Monu-
mentenweekend. Het leek ver van ons bed. De 

Veluwe was lang woest en leeg land en de dorpen 
langs de Veluwezoom waren eenvoudig. Er waren 
echter vele verbindingen, lokaal, maar ook grens-
overschrijdend. En Europa had veel meer invloed 
dan we vaak beseffen! 

De oude kaart op het omslag toont de IJssel, 
belangrijke verbinding, maar ook lang verdedi-
gingslinie tegen buitenlandse invallen. De kaart 
toont oude, soms nog bestaande Hessenwegen, 
onderdeel van handelsroutes van Duitsland naar 
Utrecht en westelijk Holland. Er was scheepvaart 
vanaf het Duitse achterland via de Rijn en de oude 
IJssel naar de IJssel. Er waren Hanzesteden in de 
buurt: Doesburg en Zutphen. 

Veel wegen hebben een oude, soms internati-
onale geschiedenis, bijvoorbeeld de Middachter 
Allee. Later kwamen er spoorwegen en trams, sta-
tions. De dorpen en hun groene omgeving trokken 
vakantiegangers, ook buitenlanders. 

De landgoederen en buitenplaatsen vonden 
hun voorbeelden in de Europese bouwstijlen en 
tuinstijlen: denk aan de dit weekend opengestelde 
Hof te Dieren, Middachten, Avegoor, Overhagen, 
en niet te vergeten Rosendael, waar de graven 
van Gelre ooit verbleven. Voor deze kastelen en 

vele andere buitenplaatsen werden regelmatig 
buitenlandse vaklieden aangetrokken. Maar de 
graven en baronnen gingen ook zelf op reis. Soms 
om buitenlandse voorbeelden te zien: kastelen 
in Duitsland, tuinen in Engeland, onderwijs in 
Pruissen. Ze ontvingen buitenlands (familie)
bezoek of stuurden hun bijna volwassen kinderen 
op een grand tour door Europa. Hun tuinen en 
parken stonden in de Baedeker en andere vroege 
bezoekersgidsen.

In het kielzog van de adel deden villabewoners 
mee aan nieuwe stijlen voor huis en tuin.

Europese bouwstijlen en technieken zetten 
ook hun stempel op eenvoudiger monumenten: 
logementen, bedrijven en woonhuizen. Diverse 
locaties bieden u daarover meer informatie. Zelfs 
de aanleg van parken en bossen en de ontgin-
ning van woeste gronden ondergingen regelmatig 
Europese invloeden.

We hopen dat u dit weekend geniet van de vele 
opengestelde monumenten, ook van die monu-
menten waar ‘In Europa’ wat minder van toepas-
sing is. Met dank aan de bereidwillige eigenaren 
en beheerders.

Het Comité Open Monumentendag Rheden-
Rozendaal

V O O R W O O R D

Kasteel Middachten
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GEMEENTEHUIS – KERKLAAN 1
Het huidige gemeentehuis was oorspronkelijk een 
logement. Hier woonde  in het begin van de 19e 
eeuw logementhouder/rentmeester/burgemeester 
Kets. Het huis is meermalen verbouwd en heeft 
een interessante geschiedenis. De naam Roseneath 
kreeg het toen F.W.J. van Pallandt en zijn vrouw 
Constantia Loudon er gingen wonen. 
Activiteit: een kleine tentoonstelling ter gelegen-
heid van 200 jaar zelfstandige gemeente over twee 
burgemeesters: G. Kets en D. d’Yvoy.
Open: zondag 10.00-17.00 uur.

LANDGOED ROSENDAEL – ROSENDAEL 1
Sinds de 14e eeuw is de oorspronkelijke burcht 
door vele toevoegingen en verbouwingen veran-
derd in het huidige kasteel Rosendael met park. 
Al in de 19e eeuw kwamen mensen uit binnen- en 
buitenland om de tuinen te bekijken. De baron-
nen werden bij tuinaanleg en bosontginning door 
Europese voorbeelden geïnspireerd.
Activiteit: In het souterrain is een tentoonstelling 
met tuin- en bosbouwgereedschappen en foto’s uit 
de vorige eeuw. Een deskundige vrijwilliger geeft 
toelichting.
Open: voorplein, oranjerie en souterrain gratis  

ROZENDAAL

Torckschool

Gemeentehuis

Souterrain kasteel Rosendael 
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zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur. 
N.B. Kasteel en park tegen gereduceerde betaling! 
Info over prijzen en activiteiten op  
www.glk.nl/rosendael of bij de balie.

WERKSCHUUR EN WEIDE BIJ VROEGERE 
BOERDERIJ – ROSENDAAL 2A 
In de voormalige boerenschuur op het landgoed 
Rosendael zetelt nu de Stichting Landschaps-
beheer Gelderland. Deze stichting ondersteunt 
anderen met bij het in stand houden van het 
karakteristieke Gelderse landschap met heggen, 
knotwilgen, poelen enz. 

Activiteit: Op de weide bij de werkschuur wordt 
‘maaien met de zeis’ onderwezen. Wie durft, mag 
het onder een wakend oog zelf proberen. Meer 
info op https://landschapsbeheergelderland.nl/
cursus-maaien-met-de-zeis-2
Open: zaterdag 10.00-15.00 uur.

BEGRAAFPLAATS ROSENDAEL – BOERENALLEE 
De sfeervolle begraafplaats in het bos op landgoed 
Rosendael dateert van 1840, toen kort na elkaar 
twee jonge zoons van Assueer L.A. baron Torck 
overleden en niet veel later de baron en barones. 
Rondom hun grafkelder werden aanzienlijke 
personen begraven, zoals bewoners van de grote 
buitenhuizen langs de Rosendaalselaan en burge-
meesters. Maar ook andere dorpelingen vonden er 
een plek. Sommige graven zijn voor deze gelegen-
heid gemarkeerd.
Activiteit: zondagmiddag van 13.00-15.00 uur is er 
iemand aanwezig die de begraafplaats goed kent. 
Open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.

R O Z E N D A A L R O Z E N D A A L

KLEIN ROSENDAEL – ROSENDAALSELAAN
Klein Rosendael is een landhuis in neo-classi-
cistische stijl, gebouwd door baron Van Pallandt 
in het midden van de 19e eeuw. Het huis had een 
parkachtige tuin, moestuin en koetshuis en werd 
verhuurd aan goede bekenden. Uit deze geschiede-
nis zijn foto’s en krantenknipsels te zien. Na de 
Tweede Wereldoorlog zat hier de Gezondheids-
dienst voor dieren. Tegenwoordig worden er 
plastisch chirurgische ingrepen gedaan en is de 
orthopedische kliniek Orthoparc hier gevestigd.
Open zijn de monumentale hal, gang en trap-
penhuis en de bibliotheek met lambrisering. De 
parkachtige tuin, met nog oude tuinmuren, is 
toegankelijk. Diverse monumentale bomen zijn 
gemarkeerd en benoemd. 
Open: zaterdag en zondag van 10.00-17.00 uur. 

JACHTHUIS – IMBOSCH 5
Vanaf 1760 werden de woeste gronden rond 
Rosendael door baron Assueer Jan Torck ontgon-
nen en in 1764 ontstond het gehucht de Imbosch. 
Lange tijd woonden er zo’n 30 tot 40 mensen. Er 
werden in het gebied duizenden boompjes geplant. 
Inkomsten voor de pachtboeren en het kasteel 
kwamen uit bosbouw, landbouw, jacht en heideop-
brengsten, waaronder honing en bijenwas. Aan de 
bijen (immen) ontleent de Imbosch zijn naam. 
De huidige bewoners vertellen u graag over de 
historie van de Imbosch en de restauratie van hun 
huis.
Open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.
De Imbosch is natuurgebied, met fiets- en wan-
delpaden. 
Voor auto’s te bereiken via Laag-Soeren (Schaap-
sallee), parkeerplaats Lange Juffer bij De Elsberg. 
Hiervandaan ca. 1 km. lopen naar het jachthuis.  

Weide bij de werkschuur Begraafplaats

Klein Rosendael

Jachthuis Imbosch
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OVERHAGEN – BILJOEN 6
Het gebied ‘Overhagen’ maakt deel uit van het 
landgoed Biljoen. Vanaf 1937 was er binnen de 
voormalige gracht een kwekerij gevestigd. Dit 
historische terrein wordt opnieuw ingericht als 
kwekerij met kassen, modeltuinen, pluktuin en 
woonhuis en kantoor.
Activiteit: In de oude loods worden de historie en 
de nieuwe plannen weergegeven.
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur.

GEMAAL ‘DE VOLHARDING’ – LATHUMSEVEERWEG 1
Het voormalige stoomgemaal ‘De Volharding’ is 
in 1875 gebouwd in het drassige ‘Velperbroek’. In 
1928 werd het gemaal geëlektrificeerd. De twee 
oorspronkelijke grote centrifugaalpompen en 
bijbehorende aandrijfwielen met de naam van de 

Gebr. Stork & Co. erop, zijn nog aanwezig, evenals 
de elektrische installatie bestaande uit niet-geau-
tomatiseerde schakelkasten en de oorspronkelijke 
vacuüminstallatie.
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur.

WIJNHANDEL APPELDOORN – BRUGWEG 15
De wijnhandel werd in 1897 opgericht aan de 
Brugweg  door Aart Arnoldus Appeldoorn. 
Het huidige pand dateert uit 1947 en is gereali-
seerd naar ontwerp van het architectenbureau 
W.A.M. van der Ven uit Velp, in de stijl van de 
Delftse School. Het nieuwe pand moest een ‘sie-
raad binnen de Nederlandse Wijnhandel’ zijn.

V E L PP R O G R A M M A

VELP

Wijnhandel Appeldoorn

De Volharding

Overhagen

Het ontvangst- annex kantoorgebouw bevat 
vele karakteristieke elementen, zoals een fraaie 
entree, zwart-witte tegelvloer in schaakbordpa-
troon en mooie schoorsteenmantels. Het pand is 
nu een gemeentelijk monument uit de wederop-
bouwperiode.
Open: zaterdag 11.00-16.00 uur.

KERK ‘OUDE JAN’ – KERKSTRAAT 56
Een éénbeukige Romaanse kerk uit de 12e eeuw 
met tufstenen muren en een klein rechthoekig 
koor. De tufstenen toren aan de westkant is later 
met bakstenen verhoogd. Aan de noordzijde staat 
een laatgotische kapel met een netgewelf uit 
begin 1400.
Activiteit: Er worden 21 wandkleden van Marie-
José Rietbergen tentoongesteld.  
Om 11 en 14 uur leidt de kunstenares belangstel-
lenden langs deze ‘kleden met een verhaal’ en 

vertelt hierover.
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur. 

BEGRAAFPLAATS – REINALDSTRAAT 18B
De oude begraafplaats van de Hervormde Ge-
meente werd in 1834 aangelegd. Op het terrein 
bevindt zich rechts een eenvoudig gepleisterd 
gebouwtje in eclectische stijl, dat mogelijk als 
lijkenhuisje heeft gediend en nu gerestaureerd is. 

‘Oude Jan’

Begraafplaats Reinaldstraat
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Verschillende oude grafkelders en monumentale 
grafstenen zijn zeer de moeite waard.
Activiteit: Er worden rondleidingen gegeven over 
de begraafplaats. 
Open: zaterdag 10.00- 17.00 uur. 

RK KERK OLV VISITATIE – EMMASTRAAT 18
De neogotische Onze Lieve Vrouw Visitatie kerk 
werd op 8 juni 1885 ingewijd. Het was de eerste 

kerk van de architect J.W. Boerbooms, geïnspi-
reerd op de late Nederrijnse gotiek.
De kerk is recent gerestaureerd. De fraaie ge-
brandschilderde ramen komen nu nog beter tot 
hun recht. Het orgel komt uit de gesloten H.Hart 
kerk van Arnhem. In het stiltecentrum is een 
raam dat herinnert aan het neerstorten van een 
V1 in Velp. 
Activiteit: Er zijn medewerkers aanwezig om uitleg 
te geven. 
Open: zaterdag 10.00 -17.00 uur. 

KERK VAN DE VRIJZINNIGEN VELP – 
DR.FABIUSSTRAAT 12 
In april 1905 besloten de leden van de vereniging 
van ‘den Nederlandschen Protestantenbond Afde-
ling Velp-Rozendaal’ tot de bouw van een eigen 
kerkgebouw. Op 25 mei van hetzelfde jaar legde 
14-jarige Henriëtte van Pallandt de eerste steen 
van het gebouw.

Kenmerkend zijn het tegelplateau in Jugendstil 

landgoed is in beeld gebracht door informatiebor-
den. 
Activiteiten: Rondleidingen om 10.30 en 13.00 uur.
Open: zaterdag 10.00 -16.00 uur. 

LOGEGEBOUW VRIJMETSELAARS – 
ARNHEMSESTRAATWEG 360
In de aanbouw achter de villa Hoogwijk is het on-
derkomen van een vijftal loges van vrijmetselaars. 

V E L P V E L P

RK Kerk

boven de ingang, de herdenkingsplaquette  in de 
hal en de drie glas-in-lood ramen in het koor van 
de kerk. Het orgel dateert uit 1896 en is gebouwd 
door de orgelbouwer Verschueren, het eerste orgel 
van deze firma. 
Activiteit: Vrijwilligers heten u welkom op deze 
lichte, spirituele ontmoetingsplek. 
Open: zaterdag 12.00 uur -17.00 uur

LANDGOED LARENSTEIN – LARENSTEINSELAAN 26A
Het landgoed bestaat sinds 1799. Het parkbos, 
de weilandjes en de waterstructuur uit de eerste 
eeuw van het bestaan zijn nog te herkennen. 
Daarna heeft het klooster ‘De Goede Herder’ 
hier gestaan, waaraan het kloosterkerkhof en de 
kapel nog herinneren. Nu zijn de Hogeschool Van 
Hall Larenstein , MBO Helicon en Studio 26 hier 
gehuisvest. 

Het terrein met een bijzondere heemtuin en 
schooltuinen is vrij toegankelijk. De kapel is open. 
Er zijn routekaartjes en de geschiedenis van het 

Kerk Vrijzinnigen Larenstein

Logegebouw
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Het gebouw bestaat uit de ‘tempelzaal’ en ruimtes 
voor bijeenkomsten. 

Tijdens de Open Dag van de Vrijmetselarij kun-
nen de ruimtes bezocht worden en wordt infor-
matie gegeven over de activiteiten en de symbolen 
van deze internationale organisatie.
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur.

WOONHUIS/WINKELPAND – HERTOGSTRAAT 31
In het noordoosten van de wijk Daalhuizen zijn 
in de jaren ’20 van de vorige eeuw vele mid-
denstandswoningen gebouwd in de stijl van de 
Amsterdamse School. Ook dit winkelpand van 
architect H.A.Pothoven is in die stijl. De opdracht-
gever was de heer Van der Meyden die hier een 
groentewinkel had. Achter de woning was een 

grote bergplaats met paardenstal. Het pand is een 
gemeentelijk monument, de huidige bewoners 
hebben het grondig opgeknapt in de oorspronke-
lijke stijl.
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur. 

RK BEGRAAFPLAATS – BERGWEG 11
De begraafplaats is een kleinschalige, van oudsher 
katholieke, begraafplaats en dateert van 1874. Op 
11 januari van dat jaar vond de inzegening plaats 
door Pastoor Koene, wiens graf nu monumentaal 
domineert op de begraafplaats. Een stichting 
zet zich sinds 2004 in voor het behoud van de 
begraafplaats, waar nog incidenteel begraven 
wordt. Voor de bijzetting van urnen zijn een 
urnenmuur en een urnentuin. 
Activiteit: Medewerkers zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden. 
Open: zaterdag en zondag 10.00 - 17.00 uur.

V E L P V E L P

DE DINGENFABRIEK – BERGWEG 24A
De oorspronkelijke functie van het stenen gebouw 
uit 1902 is een ‘slepersbedrijf met trekpaar-
den’, aan een doorgang van de Bergweg naar de 
Enkweg. Later was het kolenhandel, constructie-
werkplaats en kunstenaarsatelier. Sinds 2012 is 
de benedenverdieping verbouwd tot een ontmoe-
tingsplek voor culturele doeleinden.
Activiteiten: Ook in Velp vind je voorbeelden van 
architectuurstijlen die elders in Europa hun 
oorsprong vinden. Hoe dit er uit ziet en de ach-
tergronden ervan worden getoond in een kleine 
expositie met beeldmateriaal en tekst.

Om 12, 14 en 16 uur geeft huiseigenaar Gerrit 
van Middelkoop korte lezingen over deze architec-
tuurstromingen.
Open: zondag 11.00-17.00 uur.

Hertogstraat 31

RK Begraafplaats

VILLA SPERATA – STATIONSSTRAAT 42
Het pand werd rond 1830 gebouwd en bestond 
toen uit één bouwlaag. De tweede bouwlaag is 
rond 1890 toegevoegd. De villa in de stijl van het 
eclecticisme ligt naast de spoorlijn. De tuin bevat 
nog enkele oude bomen. Het huis werd tus-
sen 1860 en 1900 bewoond door steenfabrikant 
Hendrikus Avelingh. Het interieur van het pand is 
goed bewaard gebleven; met name de betegeling is 
heel bijzonder.
Open: zondag 11.00-17.00 uur.

SCHOOL II – SCHOOLSTRAAT 12
Het monumentale schoolgebouw werd gebouwd 
naar ontwerp van de gemeente-architect W. 
Honig in overgangsarchitectuur met Jugendstil 
elementen. Het werd in 1907 in gebruik genomen 
als openbare basisschool voor ‘armeluiskinderen’, 
en later als Dr. Van Voorthuijsenschool voor lager 

De Dingenfabriek Villa Sperata
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onderwijs. Vanaf 1981 vinden diverse verenigingen 
en stichtingen hier onderdak.
Activiteit: Atelier Creso heeft een van de voorma-
lige schoollokalen ingericht in oude sfeer met 
originele schoolplaten, oude klassenfoto’s e.d. 
Tevens is er ‘open dag’ met  informatie over crea-
tieve teken- en schildercursussen voor kinderen 
en volwassenen.
Open: zondag 10.00-17.00 uur.

VOORMALIGE BUITENPLAATS ROZENHAGEN – 
INGANG BIJ ROZENHAGELAAN 18A
Omstreeks 1885 is ‘Rozenhagen’ ontstaan op een 
stuk bouwland tussen de spoorlijn en de weg van 
Arnhem naar Zutphen. Er werden een villa en 
een tuinmanshuis gebouwd, en een Engelse land-
schapstuin aangelegd met wandelpaden.

Rond 1935 is het landgoed in delen gesplitst. Het 
deel van de tuin met de vijver is te bezichtigen. 

V E L P

Een selectie wordt nu getoond in de hal van 
‘Nieuw Schoonoord’. Dit complex zorgwoningen 
is een goed voorbeeld van de stijl van Het Nieuwe 
Bouwen uit de jaren 1930, met de zwart-witte 
marmeren vloer in de centrale hal en de stalen 
wenteltrap.
Open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.

MUZIEKTENT – VIJVERLAAN
De rechthoekige muziektent op het eilandje in de 
vijver tussen de Vijverlaan en de Overbeeklaan 
is in 1921 gebouwd in de Gooise landhuisstijl. Hij 
staat op een bakstenen sokkel met rondom strui-
ken. Het eiland is toegankelijk via een draaibrug. 
Activiteit: RIQQ (de Rhedense Stichting voor Kunst 
& Cultuur) presenteert hier een Geërfdenconcert 

De wandelpaden en vele oude bomen zijn bewaard 
gebleven. Van het deel met de (nieuwe) villa is de 
tuin te bezichtigen met uitzicht op de westzijde 
van de villa. 
Open: zondag 11.00-17.00 uur.
De toegang is via het paadje langs het spoor met 
als adres Rozenhagelaan 18A.

FOTOTENTOONSTELLING – NIEUW SCHOONOORD 1
‘Fotoclub VeluwezOOm’ heeft alle 544 gemeente-
lijke monumenten van Rheden met oog voor detail 
gefotografeerd voor de erfgoedwebsite www.
rhedenopdekaart.nl 

door de Bigband Ben Martin. Dit jazz-ensemble 
heeft stukken van onder andere Gerry Mulligan, 
Herbie Hancock, Thelonious Monk, Duke Ellington 
en Sonny Rollins op het repertoire. Ook latin jazz 
wordt niet geschuwd.
Open: zondag 16.00-18.00 uur.

Muziektent

School II

Rozenhagen

Nieuw Schoonoord
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DORPSKERK – DORPSSTRAAT 51
De romaanse toren van deze kerk stamt uit de 
12e eeuw. Het driebeukige schip met netgewelf 
is gotisch. Van 1904-1909 heeft een grote res-
tauratie plaatsgevonden onder leiding van Jos 
Cuypers, zoon van de bekende Pierre Cuypers. 
In de toren hangt een grote klok uit 1671, en een 
kleinere Hemony klok uit 1647. De kerk bezit twee 
Meere-orgels uit 1816. In het koor bevindt zich een 
‘annunciatie’-steen uit ca. 1025, afkomstig uit de 
eerdere kerk of kapel. 
Activiteiten: Doorlopende diapresentatie over res-
tauratie Meere-orgel. Orgelmuziek.
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur.

BEGRAAFPLAATS PINKELSEWEG – INRIT NAAST 
WOONBOERDERIJ OP NUMMER 2
Na de sluiting van de begraafplaats bij de Dorps-
kerk in 1870 werd deze begraafplaats geopend. Het 
oudste gedeelte ligt links van de ingang. Achter het 
toegangshek ligt een hartvormig plantsoen met 
oude bomen. Het hekwerk is een goed voorbeeld 
van smeed- en gietijzer uit de tweede helft van de 
19de eeuw. In 1989 vond de laatste teraardebestel-
ling plaats, waarna dit kerkhofje in verval raakte. 
De begraafplaats wordt door een groep enthousiaste 
vrijwilligers opgeknapt. 
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur.

KOETSHUIS HEUVEN – HEUVENSEWEG 9
Het landgoed Heuven aan de voet van de Posbank 
dateert uit de 14e eeuw en heette toen ‘Goet thoe 
Hoeven’. J.W. Wurfbain, een Amsterdamse ban-

P R O G R A M M A

RHEDEN

kier, kocht het in 1856 en toverde het om tot een 
romantische buitenplaats met een landhuis met 
bijgebouwen, een parkbos met zeldzame bomen, 
akkers, weiden en boerderijen. Na het overlijden 
van zijn vader betrok J.G. Wurfbain het landhuis 
en kocht voor zijn dochter Catharina het ‘Noorse 
huisje’, dat nog op het terrein staat. Catharina, be-
ter bekend als juffrouw Wurfbain, kreeg later het 
beheer over Heuven. Helaas is het statige landhuis 
in 1939 afgebroken. Catharina bleef tot haar dood 
in 1976 in het Noorse huisje wonen en is op het 
landgoed begraven. 

Het Koetshuis  is gebouwd in 1861, waarschijn-
lijk naar ontwerp van architect M.G. Tétar van 
Elven en geïnspireerd op de Engelse Tudorgotiek.  
Het stalgebouw werd in 1890 toegevoegd. Het 
Koetshuis, beheerd door de Stichting Wurfbains 
Hof, is nu een geliefde locatie voor bedrijfsbijeen-

komsten, familiereünies en andere activiteiten. 
De jachtzaal, paardenstal en wasplaats zijn deze 

dag open.
Onlosmakelijk verbonden met het Koetshuis 

is Jachthoornblaasgroep Cornure. Al snel na de 
oprichting van Cornure in 1970 gaf juffrouw Wurf-
bain de groep het recht om bij elkaar te komen in 
het Koetshuis. De hoorn fungeert oorspronkelijk 
als signaalhoorn om elkaar tijdens de jacht berich-
ten door te geven. Daarnaast wordt geblazen als 
een jachtdag ten einde is, als eerbetoon aan het 
geschoten wild. Alle signalen zijn in heel Europa 
gelijk. Zo kun je, waar je dan ook in Europa, met 
alle collega-jachthoornblazers samen blazen. 
Activiteiten: Vanaf 13.30 uur regelmatig demonstra-
tie jachthoornblazen door Jachthoornblaasgroep 
Cornure. 
Open: zondag 12.00-17.00 uur. 

Begraafplaats Pinkelseweg

Koetshuis Heuven

Dorpskerk
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VILLA ‘RHEDERDAL’ – HOOFDSTRAAT 48 
Deze villa dateert waarschijnlijk uit begin 19de 
eeuw en was tot ver in de 20ste eeuw een pension. 
In 1898 zijn aan de rechterzijde een serre en aan 
de achterzijde een uitbouw toegevoegd. De oor-
spronkelijke, symmetrische voorgevel heeft een in 
het midden opgetrokken dakhuis met schilddak. 
De hoeken van het huis bestaan uit witgeblokte 
pilasters. Aan weerszijden van het huis bevinden 
zich serres en een veranda in Jugendstil.

De entree, trappenhuis en de naastgelegen 
antiekwinkel zijn te bezichtigen. 
Open: zondag 12.00-16.00 uur.

MIDDACHTER ALLEE 
Tussen De Steeg en Ellecom loopt één van de 
oudste en bekendste lanen van Nederland, door 
Stadhouder Frederik Hendrik aangelegd in de 2de 

helft van de 17de eeuw 
om zijn troepen beter 
te kunnen verplaatsen. 
Tot aan de Franse over-
heersing was deze weg 
met dubbele rij beuken 
nog niet verhard. Na 
1820 werd de weg door 
de Franse troepen 
verhard en in drie 
stroken verdeeld voor 
voertuigen, voetvolk en 
ruiters.

D E  S T E E G

DE STEEG

Kerk en pastorie

Villa ‘Rhederdal’

KERK EN PASTORIE DE BOECOP – HOOFDSTRAAT 15
De karakteristieke kerk met spitse toren uit 1927 
is een ontwerp van architect J.Stuyt en is beeldbe-
palend voor De Steeg. Na de oorlog werden diverse 
beschadigde gebrandschilderde ramen vervangen 
door nieuwe. Het raam boven de ingang is van 
Joep Nicolas. De prachtige Kruiswegstaties zijn 
van P. Stordiau. In 2013 is de kerk verkocht. Sinds-
dien worden met regelmaat culturele activiteiten 
in de kerk georganiseerd.
Activiteiten: Vanuit de kerk zijn te bezichtigen de 
voormalige pastorie De Boecop, de pastoorskamer 
met originele inrichting en schilderijen van voor-
malige pastoors. In de huiskamer is er koffie of 
thee met lekkers. Bij mooi weer is het terras van 
de pastorie  geopend.
Open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.

P R O G R A M M A
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Tussen 1956 en 1959 is de Middachter Allee op-
nieuw aangeplant met beuken. 

KASTEEL EN TUINEN  MIDDACHTEN – SMIDSALLEE
Het  kasteel wordt voor het eerst genoemd in 1190 
als vrijgoed van Jacobus de Mithdac. Het huidige 
kasteel dateert uit 1694-1697. Tussen 1700-1725 is 
in de stijl van Versailles het grondplan van muren, 
grachten en lanen tot stand gebracht. Rond 1900 is 
de formele tuin ten dele aangepast aan de Engelse 
landschapstuinen. In de tuinen bevinden zich ori-
ginele beelden uit 1725, een groene theater, barok 
latwerk rondom de tennisbaan, een croquetveld, 
oranjerie, kruidentuin, rozentuin en muren met 
leifruit.

Naast het kasteel met zijn voorburcht en tuinen 
omvat het  landgoed  bossen en boerderijen. 
Activiteiten: In de Oranjerie is een foto expositie 
‘Bestemming Middachten toen en nu’. Deze sluit 
aan bij het thema reizen (in Europa). Uit de collec-
tie zijn prachtige familiekiekjes opgedoken, zodat 
u een intiem kijkje krijgt in het leven van toen. U 
kunt tevens een blik werpen op de rijtuigen in het 
koetshuis, waar ook de documentaire ‘Jaarringen’ 
over het tegenwoordige landgoed wordt getoond.
Open: zondag: tuin, oranjerie en koetshuis 10.30-
16.30 uur; kasteel: 12.00-16.30 uur.
Tuinrondleiding om 13.30 uur.
Entree: Gereduceerd tarief : € 3,00 voor de tuin; 
€ 5,50 voor kasteel en tuin. Kinderen tot 12 jaar 
gratis.

D E  S T E E GD E  S T E E G

Middachter Allee

Middachten
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ELLECOM

FLETCHER LANDGOED HOTEL AVEGOOR –  
ZUTPHENSESTRAATWEG 2
Landgoed Avegoor kent een rijke en zelfs ko-
ninklijke geschiedenis. Het landgoed was in bezit 
van verschillende eigenaren, totdat het in 1648 
werd aangekocht door stadhouder Willem II. De 
koninklijke familie gebruikte het landgoed als 
buitenverblijf voor de traditionele fazanten- en 
zwijnenjacht. 

Na het overlijden van graaf Willem Gustaaf 
Frederik van Reede in 1844, vertrok zijn weduwe 
van kasteel Middachten en nam haar intrek op 
Avegoor. De gravin, bijgenaamd My Lady, hield van 
kunst, deed veel liefdadigheidswerk en was geliefd 
bij de plaatselijke bevolking.

Aan de voorkant van het huis werd een parktuin 
aangelegd met uitzicht op de heuvels en de bossen 
van de Veluwe. Aan de achterkant ontstond in het 

DORPSKERK MET KERKHOF – DE FRIEDHOF 6
Aan de rand van Ellecom bevindt zich de oude 
Nicolaaskerk. De romaanse tufstenen toren uit de 
12de eeuw is het oudste. Het laatgotische koor met 
zijn netgewelf stamt uit de 16de eeuw, terwijl het 
eenbeukige schip uit de 19de eeuw dateert. Kerk en 
toren zijn in 1949 en 1964 gerestaureerd. In en om 
de kerk zijn eeuwenlang mensen begraven. Voor-
name lieden kregen een plaats onder het schip 
of in de grafkelder onder het koor, de anderen 
kwamen buiten op het kerkhof, ’de friedhof’,  te 
liggen. In het interieur vragen de indrukwekkende 
rouwborden van de grafelijke families De Reede en 
Bentinck van Middachten om aandacht, evenals de 
gravenbank, waarvan de eigendom nog steeds bij 
kasteel Middachten berust.
Activiteit: Duo-expositie met werk van Mark Kra-
mer (1973) en Marco Arwert (1969). 

Beiden zijn beïnvloed door Zero Art (de Euro-
pese variant van Colorfield Painting) in het alge-
meen en door de Nederlandse Nul Beweging in het 
bijzonder. Zij tonen eigentijds, ingetogen werk dat 

zich moeiteloos voegt in de verstilde dorpskerk 
van Ellecom.

Meer informatie is te vinden op www.markkra-
mer.nl en op www.marcoarwert.blogspot.nl.
Open: zaterdag 11.00-17.00 uur en zondag 12.00-
17.00 uur.

RESTAURANT DE PEERDESTAL – 
ZUTPHENSESTRAATWEG 50
Ooit is het begonnen met Hotel Brinkhorst, een 
rustplaats voor handelsreizigers, notabelen 
en hun paarden, aan de oude verbindingsweg 
Arnhem-Zutphen. Destijds werden de paarden met 
koets en al naar binnen gereden in het naastge-
legen koetshuis. De familie Hugen was uitbater 
van het hotel en eerste eigenaar. Het huidige 
complex ligt op de plaats van het oorspronkelijke 
koetshuis. Bekend is de Peerdestal in de jaren ’70 
geworden als dancing, voorloper van de disco. 
Activiteit: Tentoonstelling over De Peerdestal als 
pleisterplaats voor postkoetsen en diligences. 
Open: zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur

Avegoor De Peerdestal

van oudsher drassige gebied een open parkland-
schap met vijvers en boomgroepen en een weids 
uitzicht over de IJssel. 

Begin 20e eeuw werd Avegoor verkocht aan de 
overheid en ingericht als vakantieoord. In WO II 
vorderde de SS het landgoed om als opleidingsin-
stituut voor de Nederlandse SS te dienen. Achter 
het huis werden sportvelden en een grote sporthal 
aangelegd, waarbij Joodse dwangarbeiders werden 
ingezet.
Activiteiten: Bezoek aan de tuinen van het landgoed 
en een diapresentatie over de geschiedenis van 
Avegoor, als verblijf van Nederlandse adel. 
Landschapsarchitect en Groen Erfgoed-adviseur 
Peter Verhoeff verzorgt op zondag van 11.00 -12.00 
uur een rondwandeling , waarbij hij uitleg geeft 
over de toekomstvisie voor het landgoed. 
Open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.

Dorpskerk
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Hof te Dieren. De wijnranken profiteren optimaal 
van zon en warmte door deze dubbele muur. In 
de tijd van stadhouder Willem III, eind 17e eeuw, 
lagen hier al ‘wijnbergen’. Sinds 2004 staan er op-
nieuw wijnranken en wordt er biologisch gewerkt.

Bij de wijngaard is een terras, voor een hapje en 
een drankje.
Activiteit: Op het terrein wordt een landgoedmarkt 
gehouden met home-, food-, garden- en streek-
producten.
Open: zondag 11.00-17.00 uur.

KWEKERIJ HOF TE DIEREN –  
ARNHEMSESTRAATWEG 14
Verscholen gelegen achter de historische ‘ko-
ningsmuur’ van het landgoed Hof te Dieren, ligt 

D I E R E N

HOF TE DIEREN – ARNHEMSESTRAATWEG 14
In 1647 kocht stadhouder Willem II van Oranje 
het goed van de Duitse Orde, dat in 1249 hier een 
Commanderij gevestigd had. Stadhouder Willem 
III (later ook Koning van Engeland) liet het mid-
deleeuwse huis tussen 1679 en 1684 verbouwen tot 
zijn favoriete jachtslot: Hof te Dieren. In de Franse 
tijd brandde dit slot af.

De parkaanleg bleef behouden. Na de dood van 
barones Van Heeckeren van Wassenaer in 1975 
vererfde het landgoed op de Stichting Twickel. 
Recent is de muur aan de Doesburgsedijk geres-
taureerd.
Activiteit: rondwandeling in het park met route en 
informatie in een folder.
Open: zondag 10.00-17.00 uur.
Parkeren op de parkeerplaats bij de kwekerij. 
Naast de parkeerplaats is de ingang van het park 
Hof te Dieren.

WIJNGAARD DOMEIN HOF TE DIEREN  – 
ARNHEMSESTRAATWEG 16
Achter de historische bakstenen muur van het Hof 
te Dieren  is een wijngaard gevestigd, het Domein 

In 1822 liet de familie van Heeckeren van Was-
senaer hier een statig landhuis bouwen. Tevens 
werd er een tuin aangelegd in Engelse landschaps-
stijl, ontworpen door de bekende landschapsarchi-
tect Zocher, met latere aanvullingen van Petzold. 
In WO II werd ook dit landhuis door brand ver-
woest. De ruïne bleef staan tot de jaren zestig van 
de vorige eeuw.

Hof te Dieren

DIEREN
P R O G R A M M A

Wijngaard
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de ambachtelijke kwekerij met dezelfde naam. 
Evenals de wijngaard profiteert de kwekerij van 
de dubbele muur die de zonnewarmte goed vast 
houdt. Aan het einde van de 19e eeuw is hier een 
moestuin aangelegd bij het toenmalige landhuis. 

De kwekerij is sfeervol aangelegd met begroeide  
stapelmuurtjes, borders en een schaduwlaantje. 
Tal van vlinders, kikkers en salamanders bevolken 
de kwekerij. 
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur.

HUIS MET DE LEEUWENKOPPEN – HOFLAAN 1
Het Huis met de Leeuwenkoppen is een monu-
mentaal pand, rond 1900 gebouwd in een eclec-
tische neo-renaissance stijl. De opdrachtgever 
was J. Brinkhorst, kruidenier en graanhandelaar. 
Vandaar dat het pand ook een winkel en een 
graanpakhuis omvatte.

De keuken van de huidige bewoners was de 

vroegere kruidenierswinkel, waarvan een deel van 
de inventaris goed bewaard is gebleven, bestaande 
uit toonbank, kasten en schappen.

Vanuit het graanpakhuis werd graan geleverd 
aan de Dierense jeneverstokerij Sevenstern.

Tegenwoordig is het pand in gebruik als woon-
huis en B&B.
Activiteiten: In de tuin wordt een hapje en drankje 
geserveerd.
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur en zondag 12.00-
17.00 uur

DE DIERENSE TOREN – HOGESTRAAT 12
Van de voormalige Mariakerk, gebouwd in 1893-
1895, staat alleen nog de later toegevoegde toren 
overeind. Deze is in 1924 gebouwd naar een ont-
werp van architect W.A.M. te Riele. Te Riele was 
opgeleid bij de bekende architect Pierre Cuypers. 
Het schip van de kerk is in 1974 afgebroken. Na het 

beklimmen van de toren heeft u via de galmgaten 
heeft een prachtig uitzicht op Dieren en het IJssel-
landschap.              
Activiteit: De toren is te beklimmen.
Open: zondag 11.00-17.00 uur.

VILLA VEERTIEN – NOORDERSTRAAT 14
Op een van de mooiste plekken langs de IJssel ligt 
Villa Veertien. Al eeuwenlang vormt de rivier de 
IJssel de oostelijke begrenzing van het grondge-
bied. De rivier deed vanaf de 80-jarige Oorlog tot 
in de jaren 50 dienst als verdedigingslinie.
Villa Veertien heeft drie evenwijdig liggende 
zadeldaken, en is in 1880 gebouwd als Houthandel 
en Zagerij Groenenboom. De schuur links dateert 
uit de eerste helft van de 19e eeuw en is mogelijk 
gebouwd als tabaksschuur. De voorgevel is licht 
asymmetrisch, met twee topgevels. In de oude 
loods op nr.16 werd een stoomzagerij gevestigd. In 
1916 kwam op nr.14 een limonade- en wijnhandel. 
De gevel is verbonden aan de schuur door middel 

D I E R E ND I E R E N

Hoflaan 1

Dierense Toren

Kwekerij

Villa Veertien
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PETRUSKERK – KERKWEG 2
De Petruskerk aan de Kerkweg 
wordt in de volksmond de Dorps-
kerk genoemd. De laan naar De 
Gelderse Toren aan de Zutphen-
sestraatweg is zo aangelegd dat 
er vandaar een vrij uitzicht op de 
kerktoren is. De kerk heeft door 
de eeuwen heen een sterke band 
onderhouden met de graven van 
Gelre, De Gelderse Toren. Bij de 
vloerrenovatie van de kerk in 2017 is 
de grafkelder van De Gelderse Toren 
zichtbaar geworden en gemarkeerd. 
Tijdens de Open Monumentenda-
gen 2017 hebben veel bezoekers een 
kijkje kunnen nemen in de toen geopende grafkel-
der. Wie dat in 2017 heeft gemist, kan dat nu via 
het beeldscherm te bekijken. 

Het tufstenen deel van de toren stamt uit de 
11e eeuw en is de oudste van de zuidoostelijke 
Veluwezoom. In oorkonden wordt de kerk, die was 
toegewijd aan de heilige Petrus, voor het eerst 
vermeld in de veertiende eeuw. In de loop der 
eeuwen is de kerk door oorlogsgeweld en brand 
verwoest geweest. Na de laatste brand in 1804 is de 

Carolinapark

kerk herbouwd. Er volgden daarna nog een aantal 
verbouwingen en aanpassingen. De huidige vorm 
van het zaalkerkje is vergelijkbaar met die van 
1804.  

Het interieur van de kerk kent ook een rijke ge-
schiedenis zoals het 100-jarige kerkorgel, het oude 
doopvont, het Christusschilderij van Jan Willem 
Pieneman en een historische ijzeren geldkist. 
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur en zondag 12.00-
17.00 uur. 

SPANKEREN

Petruskerk

van een muur met boogpoort. Bijzondere elemen-
ten van de overige zijgevels zijn o.m. de gepleis-
terde hoekstenen decoratie met diamantmotieven, 
en een balkon met gietijzeren balustrade. 

Sinds 2007 is het gebouw  gerenoveerd en stijl-
vol ingericht om gasten te ontvangen.
Open: zaterdag 13.00-17.00 uur.

CAROLINAPARK EN ORANJERIE – INGANG AAN DE  
HOGESTRAAT EN PRINSENSTRAAT 
Het Carolinapark is een van de oudste buiten-
plaatsen op de Veluwezoom. Het heeft een laat 19e 

D I E R E N

eeuws karakter met een prachtig oud bomen-
bestand. Het park behoorde bij het naastgelegen 
huis, dat sinds midden vorige eeuw in gebruik is 
door de politie. De voormalige Oranjerie is inge-
richt als petit café. 
Activiteit: de Oranjerie is geopend, zondagmiddag 
is er live muziek van 15.00-17.00 uur.  
Open: zaterdag en zondag 10.30-18.00 uur .
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LAAG-SOEREN HERVORMDE KERK – EERBEEKSEWEG 3
De kerk is in 1935 gebouwd met een bijdrage van 
Jut van Breukelerwaard. Hij is ontworpen door 
architect Gerrit Veenstra. Deze was geïnspireerd 
door de Delftse school en Scandinavische archi-
tectuur. In 2015 zijn de toren, bol en wijzerplaat 
geheel gerestaureerd.

De Jut van Breukelerwaardstichting is eigenaar 
van het gebouw. Naast kerkdiensten wordt het 
gebouw gebruikt voor ‘rouw en trouw’, concerten, 
lezingen, zang enz.
Activiteiten: Leden van de stichting zijn aanwezig 
voor uitleg. Er is een expositie ingericht over de 
Hessenweg die ooit door Laag-Soeren heeft gelo-
pen en over kerken in Europa.
Open: zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur.

LANDGOED LAAG SOEREN – BADHUISLAAN 15
Het Landgoed Laag Soeren heeft een rijke en ge-
varieerde historie. In 1848 kocht de Amsterdamse 
koopman Jut van Breukelerwaard het landgoed. 
Hij vond het vanwege de sprengen en de bossen 

een ideale locatie voor een koudwaterinrichting. 
Jut leed aan reumatische pijnen en bouwde hier in 
navolging van de Duitse kuuroorden een ‘badhuis’, 
Bethesda.

Het complex bestond uit een badhuis in neo-
classicistische stijl en een villa uit 1887. 

Ter ere van vier Europese watergeneeskun-
digen, die werkzaam waren in het kuuroord 
Bethesda, richtte Jut van Breukelerwaard het 
Priesnitzmonument op dat op loopafstand van het 
landgoed staat.

Door de geschiedenis heen vonden een aantal 
Europeanen tijdelijk hun onderkomen op Land-
goed Laag Soeren.

De tuinen zijn aangelegd in de Engelse land-
schapsstijl met verspreide boomgroepen met 
Amerikaanse en inlandse eiken, beuken en berken 
en daarnaast een aantal solitairen, zoals de Wey-
mouth den, linde-en tulpenboom. 
Activiteiten: Ontvangst in de lounge en rondleiding 
in de tuin.
Open: zaterdag 11.00-16.00 uur.

Hervormde Kerk

Landgoed Laag-Soeren
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Rozendaal za zo
Kasteel en park Rosendael 11-17 11-17

Schuur/weide St. Land-
schapsbeheer

10-15 –

Begraafplaats Rosendael 10-17 10-17

Gemeentehuis – 10-17

Klein Rosendael 10-17 10-17

Jachthuis Imbosch 10-17 10-17

Velp za zo
Kwekerij Overhagen 10-17  –

Gemaal De Volharding 10-17  –

Wijnhandel Appeldoorn 11-16  –

Kerk Oude Jan 10-17  –

Begraafplaats Reinald-
straat

10-17 –

R.K. kerk O.L.V. Visitatie 10-17 –

Kerk  Vrijzinnigen 12-17  –

Larenstein 10-16 –

Gebouw Vrijmetselaars 10-17 –

Woonhuis/winkel  
Hertogstraat

10-17 –

R.K. begraafplaats Berg-
weg

10-17 10-17

Dingenfabriek – 11-17

Villa Sperata – 10-17

School II – 10-17

Tuinen Rozenhagen – 11-17

Fototentoonstelling Nieuw 
Schoonoord

10-17 10-17

Muziektent – 16-18

Rheden za zo
Dorpskerk Rheden 10-17 --

Begraafplaats Pinkelseweg 10-17 --

Koetshuis Heuven – 12-17

De Steeg za zo
Kerk 10-17 10-17

Rhederdal – 12-16

Tuin en oranjerie  
Middachten

– 10.30-
16.30

Kasteel Middachten – 12-16.30

Ellecom za zo
Dorpskerk 11-17 12-17

Landgoed Avegoor 10-17 10-17

De Peerdestal 12-17 12-17

Dieren za zo
Hof te Dieren – 10-17

Wijngaard Domein Hof te 
Dieren

– 11-17

Kwekerij Hof te Dieren 10-17 –

Villa Hoflaan 1 10-17 12-17

Dierense Toren – 11-17

Carolinapark en Oranjerie 10.30-18 10.30-18

Villa Veertien 13-17 –

Spankeren za zo
Petruskerk met kerkhof 10-17 12-17

Laag Soeren za zo
Kerk 13-17 13-17

Landgoed Laag Soeren 11-16 –

OVERZICHT OPENINGSTIJDEN

P R O G R A M M A P R O G R A M M A

Kwekerij Dieren
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Uitgebreide informatie is te vinden op www.openmonumentendag.nl

Daar staan de afbeeldingen van de opengestelde monumenten van

zowel de gemeenten Rheden en Rozendaal als van heel Nederland

             

I N  E U R O PA


