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DANK
Open Monumentendag is alleen mogelijk door de bereidwillig-
heid van particulieren en organisaties om hun monument open te 
stellen. Ook dit jaar zijn veel mensen bereid om mee te werken. Het 
Comité dankt hen allen hartelijk voor hun inzet.

Comité Open Monumentendag Rheden-Rozendaal
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Plekken van plezier

Het Landelijk Bureau koos voor het 
Open Monumentenweekend 2019 
het thema: ‘Plekken van plezier’. 

Het zal u niet verbazen dat we door dit 
thema andere accenten hebben gelegd 
dan voorgaande jaren. U wordt relatief 
vaak uitgenodigd om tuinen te bezoeken, 
te wandelen, naar kunst te kijken, muziek 
te beluisteren of van ander vermaak te 
genieten .

Muziektenten zijn niet meer zo in trek, 
maar ze krijgen dit weekend even hun 
oude functie terug, midden in het dorp, of 
met uitzicht op een kasteel. En wat denkt 
u van een bezoek aan een speeltuin, een 
ritje in een paardentram of struinen op het 
terrein van een oud buitenzwembad? 

Meer dan 50 particuliere eigenaren en 
stichtingen stellen trots hun huis en/of tuin 
open, voor het eerst of opnieuw. Dat toont 
de grote betrokkenheid van de inwoners 
van alle dorpen van Rheden en Rozendaal 
bij erfgoed. Deze betrokkenheid en de 
ondersteunende rol van de gemeente  
worden ook geroemd in het juryrapport 

van de BNG-Bank Erfgoedprijs, die Rheden 
dit jaar ontving. De Open Monumentenda-
gen en www.rhedenopdekaart.nl worden 
daarbij met name genoemd. Op die web-
site en de vernieuwde website  
www.openmonumentendag.nl kunt u vaak 
extra informatie vinden bij de monumenten 
die u bezoekt.

We hopen dat u dit weekend geniet van de 
opengestelde monumenten in onze dor-
pen, ook van die monumenten die niet al-
tijd ‘Plekken van plezier’ waren. Onze dank 
gaat uit naar de vele eigenaren en beheer-
ders, die hun monument even met u willen 
delen. En we noemen apart de groepen 
die dit weekend met enthousiasme hun 
kunst of hobby gaan tonen: muziek, dans, 
schilderijen, natuur. Zij zullen het plezier 
van dit weekend alleen maar vergroten!

Comité Open Monumentendag 
Rheden-Rozendaal

V O O R W O O R D

Plezier op een boerenwagen
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Rozendaal

Tuin Rozenhof

R O Z E N D A A L P R O G R A M M A

ROZENHOF
ROSENDAALSELAAN 26 
Het voorname huis Rozenhof is in 1862 
gebouwd voor rentmeester Otto Kets. 
Het heette toen Molenzigt. Niet veel later 
begon Otto een leerlooierij op de plek van 
die papiermolen aan de beek. De gevel 
van Rozenhof is later ingrijpend gewijzigd. 
Het huis is omringd door een fraaie, afwis-
selende tuin met oude bomen.
Open: tuin, zondag 10.00-17.00 uur. 

 

TUIN WOONHUIS   
ROSENDAALSELAAN 7
Het woonhuis is een gemeentelijk monu-
ment; de oorspronkelijke woningen zijn 
samengevoegd. Huis en tuin liggen tussen 
de beschaduwde Rosendaalselaan en de 
Rosendaalse beek met haar wijde dal. De 
eigenaren hebben de tuin recent opnieuw 
ingericht. Ze laten bezoekers graag het 
resultaat zien, inclusief de oude monumen-
tale eik.
Open: tuin, zaterdag 10.00-17.00 uur,  
zondag 10.00-15.00 uur.

Tuin woonhuis Rosendaalselaan 7
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KWEKERIJ ROSENDAAL 
ROSENDAALSELAAN, TEN NOORDEN 
VAN NR. 7
Ten noorden van Rosendaalselaan 7 ligt het 
terrein van kwekerij Rosendaal. Hier heeft 
vroeger de molen De Hollander gestaan. 
De molenvijver met bruggetje en de 
‘waterval’ die het rad aandreef, zijn aan de 
noordzijde nog te zien. Er is tegenwoordig 
een bescheiden pluktuin.  
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur.

LANDGOED ROSENDAEL  
ROSENDAAL 1 
De middeleeuwse donjon vormt het oudste 
deel van het kasteel. Na vele toevoegingen 
en verbouwingen ontstond het huidige 
kasteel Rosendael. Het kasteel is nog volle-
dig in stijl ingericht. Het park is al vanaf de 
18e eeuw een plek van plezier en schoon-
heid . 
Activiteit: Ga ‘Terug naar de tijd van de 
Gelderse graven en hertogen’. Ga zelf op 
pad met de ‘Beleef! Plattegrond’ en ontdek 
de activiteiten in het park. Het kasteel  

bezoek je met een rondleiding en in het 
‘Beleef! Souterrain’ mag je zelf aan de slag!
In hun grafkelder werden aanzienlijke 
personen begraven, zoals bewoners van de 
grote buitenhuizen langs de Rosendaalse-
laan en burgemeesters. Maar ook andere 
dorpelingen vonden er een plek. Sommige 
graven zijn voor deze gelegenheid gemar-
keerd.
Open: zaterdag en zondag 11.00- 17.00 
uur. Voorplein, rozentuin en oranjerie gratis. 
N.B. Kasteel en park tegen gereduceerd 
tarief, zie www.glk.nl

MUZIEKKOEPEL 
BIJ BEEKHUIZENSEWEG 1
De koepel staat aan de rand van het terras 
van restaurant The Hunting Lodge, met een 
schitterend uitzicht op kasteel en oranje-
rie. Hier op de Smidsberg stond vroeger 
het bekende hotel Krayestein, later hotel 
Rosendael . De huidige koepel dateert uit 
1930 maar al in de 19e eeuw trokken de 
zomerconcerten altijd veel mensen. 
Activiteit: Op zondag 15 september geeft 
de jazzsectie van de Koninklijke Rosendaal-
se Kapel om 12.00 uur een lunchconcert in 
de koepel. Toegang vrij.
Open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 
uur. Toegang via de oprijlaan van The  
Hunting Lodge.

Kwekerij & pluktuin Rosendaal

Landgoed Rosendael

Muziekkoepel Hunting Lodge
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TORCKSCHOOL 
ROSENDAALSELAAN 3
De oude dorpsschool is in 1842 in het 
beekdal gebouwd door de kasteelheer, ba-
ron Torck. In 1900 is het gebouw uitgebreid 
en van een topgevel voorzien. Eén lokaal 
wordt al jaren gebruikt door de Koninklijke 
Rosendaalse Kapel.
Activiteit: In een van de twee lokalen is een 
tentoonstelling over de geschiedenis van 
de school, vaak een plek van plezier, maar 
niet voor iedereen.
Open: zaterdag 11.00-17.00 uur.

HERENKERK KERKLAAN 15
De Herenkerk is gebouwd door baron 
Torck in 1758 en dankt haar naam aan de 
heren van kasteel Rosendael. Nog elke zon-
dag wordt er gekerkt. Daarnaast zijn er veel 
culturele en sociale activiteiten. Omstreeks 
1900 is een muurschildering in Jugendstil 
toegevoegd. De fraaie pastorietuin met 
monumentale bomen wordt nu regelmatig 
gebruikt voor evenementen.
Open: kerk en tuin op zondag 
13.00-17.00 uur.

Rozendaal Torckschool Herenkerk
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KASTEEL BILJOEN BILJOEN 1
Biljoen dateert uit 1530. Sinds 2008 is het 
landgoed in bezit van Geldersch Land-
schap & Kasteelen. Sinds de restauratie 
in 2013 wordt het kasteel weer bewoond, 
zoals de laatste particuliere eigenaar voor-
schreef. 
De stallen in het koetshuis en een gedeelte 
van het kasteel zijn te bezichtigen. Vanuit 
de gangen en de hal kunt u in de kamers 
kijken. Er worden geen rondleidingen 
gegeven. Wel zijn medewerkers van Gel-

dersch Landschap & Kasteelen aanwezig 
om toelichting te geven. 
Praktische informatie: Om de 20 minuten 
kan een groep van maximaal 25 personen 
het kasteel in (brandweervoorschriften). 
Tijdtickets voor bezoek zijn alleen op de 
dag zelf vanaf 9.30 uur verkrijgbaar in het 
koetshuis bij het kasteel. Auto’s s.v.p. par-
keren bij station Velp. Fotograferen in het 
kasteel is niet toegestaan!
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur. (Laatste 
toegang om 16.00 uur.)

P R O G R A M M A

Velp
V E L P

OVERHAGEN BILJOEN 6
Het gebied ‘Overhagen’ maakt deel uit van 
het landgoed Biljoen. Sinds 1937 is binnen 
de voormalige gracht een kwekerij geves-
tigd. Dit historische terrein wordt opnieuw 
ingericht als kwekerij met kassen, modeltui-
nen, pluktuin en woonhuis en kantoor.
Activiteit: Wandelen en voortgang met 
betrekking tot de herinrichting van dichtbij 
te bekijken. 
Open: zaterdag 10.00 -17.00 uur.

BEGRAAFPLAATS 
REINALDSTRAAT 18B
De oude begraafplaats van de Hervormde 
Gemeente werd in 1834 aangelegd. Op 
het terrein bevindt zich rechts een een-
voudig gebouwtje in eclectische stijl, dat 
mogelijk als lijkenhuisje heeft gediend en 
nu gerestaureerd is. Verschillende oude 
grafkelders en monumentale grafstenen 
zijn het bekijken waard.
Activiteit: Er zijn rondleidingen. 
Open: zaterdag 11.00-16.00 uur. 

‘Oude Jan’

KERK ‘OUDE JAN’ KERKSTRAAT 56
De Oude Jan is 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 bakste-
nen verhoogd. Aan de noordzijde staat een laatgotische kapel met een netgewelf uit 
begin 1400.
Activiteit: Er wordt op de vleugel gespeeld.
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur. Kasteel Biljoen Kerk ‘Oude Jan’

Overhagen Begraafplaats
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WIJNHANDEL APPELDOORN  
BRUGWEG 15
Aart Arnoldus Appeldoorn startte de wijn-
handel in 1897. Architectenbureau W.A.M. 
van der Ven uit Velp ontwierp het huidige 
pand in 1947 in de stijl van de Delftse 
School. Het pand moest een  
‘sieraad binnen de Nederlandse Wijnhan-
del’ zijn. Het ontvangst- annex kantoor-
gebouw bevat vele karakteristieke elemen-
ten, zoals een fraaie entree, zwart-witte 
tegelvloer in schaakbordpatroon en mooie 
schoorsteenmantels.
Open: zaterdag 11.00-16.00 uur.

WOONHUIS-WINKELPAND 
HERTOGSTRAAT 31
In het noordoosten van de wijk Daalhuizen 
zijn rond 1920 vele middenstandswonin-
gen gebouwd in de stijl van de Amster-

damse School. In dezelfde stijl is dit win-
kelpand van architect H.A.Pothoven voor 
groentehandelaar Van der Meijden. Achter 
de woning was een grote bergplaats met 
paardenstal. Het is een gemeentelijk monu-
ment, door de huidige bewoners grondig 
opgeknapt in de oorspronkelijke stijl.
Activiteit: Rondleiding over de Amsterdam-
se Schoolarchitectuur in de wijk Daalhuizen 
o.l.v. Nelleke den Boer-Pinxter om 13.00 
uur, 14.30 en 16.00 uur.
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur. 

VOORMALIG CAFÉ LAROS 
JERUZALEM 23
De van oorsprong 19e eeuwse uitspanning 
kreeg in 1893 zijn huidige vorm. In de ge-
lagkamer met veranda is het interieur, met 

V E L P V E L P

porseleinen Art Nouveau tap, ongewijzigd. 
De tap gaat open met bier van een sociale 
bierbrouwer uit Dieren: Romondt. Er zijn 
ook andere dranken te krijgen.
Activiteit: Hopelijk is de restauratie van het 

theehuis in de tuin afgerond, zodat het met 
muzikale omlijsting onthuld kan worden. 
Laatste info op  
www.openmonumentendag.nl 
Open: zaterdag 13.00-18.00 uur. 

Wijnhandel Appeldoorn

Woonhuis - winkelpand Café Laros Landgoed Larenstein

LANDGOED LARENSTEIN LARENSTEINSELAAN 26A
Het landgoed bestaat sinds 1799. Het parkbos, de weilandjes en de waterstructuur uit de 
19e eeuw zijn nog te herkennen. Aan de periode van het klooster ‘De Goede Herder’ her-
inneren het kloosterkerkhof en de kapel. Nu zijn de Hogeschool Van Hall Larenstein, MBO 
Helicon en Studio26 hier gehuisvest. 
Het terrein met een bijzondere heemtuin en schooltuinen is vrij toegankelijk. De kapel is 
open. Routekaartjes en informatieborden kunnen u wegwijs maken. Bij de ingang van de 
Hogeschool is koffie en thee en hier is de historie van het landgoed in 3D-film te zien. 
Activiteit: De Masterclass van Studio26 voert een choreografie uit met 15-20 leerlingen. 
Optredens staan gepland om 10.30, 11.30, 12.30 en 13.30 uur. Bij mooi weer buiten in 
het park en anders in de grote theaterzaal (Studio 1).
 Open: zaterdag 10.00-17.00 uur. 
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VILLA DAALHUIS
ARNHEMSESTRAATWEG 37
Helft van dubbele villa aan de Arnhemsestraat-
weg. De twee panden werden rond 1885 ge-
bouwd in een rijke eclectische stijl. De stucde-
coraties hebben Lodewijk XV kenmerken. Alle 
gevels zijn wit bepleisterd en rijk gedetailleerd. 
Rond het dubbele pand bevindt zich een grote 
tuin, met onder meer esdoorns en acacia’s. 
Activiteit: Daalhuis is tijdens de openstelling in-
gericht als galerie met moderne schilderkunst, 
design- en vintage decoratie. In de parkachtige 
tuin is een tijdelijke theeschenkerij ingericht. 
Open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur.

RK KERK 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, 
geïnspireerd op de late Nederrijnse gotiek. De 
kerk is recent gerestaureerd. De fraaie ge-
brandschilderde ramen komen nu nog beter tot 
hun recht. Het orgel uit de gesloten H.Hartkerk 
van Arnhem is in deze kerk geplaatst. 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 11.00-16.00 uur. 

V E L P V E L P

KERK VAN DE VRIJZINNIGEN VELP  
DR.FABIUSSTRAAT 12 
In april 1905 besloten de leden van de 
vereniging, van ‘den Nederlandschen 
Protestantenbond Afdeling Velp-Rozendaal’ 
tot de bouw van een eigen kerkgebouw. 
Kenmerkend zijn het tegelplateau 
in Jugendstil boven de ingang, de 
herdenkingsplaquette in de hal en de drie 
glas-in-lood ramen in het koor van de kerk. 
Orgelbouwer Verschueren bouwde in 1896 
voor deze kerk zijn eerste orgel. 
Open: zaterdag 13.00-17.00 uur.

VOORMALIGE MELKFABRIEK 
MODELHOEVE ROZENDAAL 
BOSWEG 1A
Omstreeks 1908 richtte Baron van Pallandt 
van Rosendael met enige compagnons de 
N.V. ‘Modelhoeve Rozendaal’ op. De hoeve 
is nu Bosweg 1. Het nabijgelegen wei-
land is tegenwoordig het burgermeester 
Brandtplein. De hele wijk werd vernoemd 
naar de Modelhoeve. Net als tegenwoordig 
op het Brandtplein werden daar vroeger al 
Koninginnefeesten gevierd. Het pand heeft 
een rijke geschiedenis.
Open: zondag 10.00-17.00 uur.

Villa Daalhuis

RK Kerk

Kerk van de Vrijzinnigen

Voormalige melkfabriek Modelhoeve
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GROTE KERK 
KERKSTRAAT 32
Deze ‘waterstaatskerk’ uit 
1841 is gebouwd in neoclas-
sicistische stijl naar ontwerp 
van architect Jeni. Opvallend 
zijn de prachtige toegangs-
deuren met een lijst met 
bladmotieven.
In de kerk zijn enkele jaren 
geleden gebrandschilderde 
bevrijdingsramen geplaatst.
Activiteit: zaterdag 15.30 
uur: presentatie van de 
Nederlandse vertaling van 
het boek ‘Dutch Girl’ over 

Audrey Hepburn in aanwezigheid van de 
Amerikaanse auteur Robert Matzen.

V E L P V E L P

VILLA ‘UM 1800’ STIJL
TROMPLAAN 12
Deze witgepleisterde villa met een bijzon-
der en opvallend rood dak werd ontwor-
pen door de lokale architect J. Hols in 1919 
in de Um 1800-stijl. Deze stijl staat bekend 
om haar ‘historische’ elementen met vaak 
barokke architectuur. Zo bevindt zich aan 
de voorkant een halfronde erker, die wordt 
ondersteund door zuilen in Ionische stijl. In 
het huis zijn originele delen bewaard, zoals 
paneeldeuren en het trappenhuis.
Activiteit: Rondleiding door de tuin en het 
huis. Verkoop van Pools Bunzlau aardewerk.
Open: zondag 11.00-17.00 uur.

VILLA’S ROZENDAALSELAAN 
51 / 55 / 57
Deze huizen zijn in 1905-1908 gebouwd 
door architect Klaas van Rijsse en ze geven 

een goed voorbeeld van de overgangsar-
chitectuur. Er zijn nog veel oorspronkelijke 
elementen aanwezig in het interieur, waar-
onder kathedraalglas, glas-in-loodramen, 
ajourwerk en Jugendstil/Art Nouveau 
motieven . 
Activiteit: Op gezette tijden is er de toneel-
voorstelling ‘Plekken van plezier’, actuele 
info: www.openmonumentendag.nl 
Open: zondag 10.00-17.00 uur.  
N.B. Alleen tijdens de toneelvoorstellingen 
zijn de huizen toegankelijk.

NIEUWE BEUKENHOF
ROZENDAALSELAAN 32
In de voortuin van de voormalige villa 
Beukenhof, nu appartementengebouw 
‘Nieuwe Beukenhof’, wordt een bronzen 
beeld onthuld van Audrey Hepburn als 
14-jarig danseresje. Aanleiding is het 

verschijnen van het boek ‘Dutch Girl’ over 
de geliefde filmactrice, tevens ambassa-
deur van Unicef. De Amerikaanse auteur 
Robert Matzen droeg het boek op ‘aan alle 
Velpenaren’.
Audrey Hepburn woonde in 1944 en 1945 
bij haar grootvader baron Van Heemstra 
in villa Beukenhof en droomde er van om 
later een beroemde danseres te worden.
Het bronzen beeld is gemaakt door kun-
stenares Yvon van Wordragen.
Activiteit: zaterdag 14.00 uur: onthulling 
beeld Audrey Hepburn.

Villa ‘Um 1800’ stijl Villa’s aan de Rozendaalselaan

‘Beukenhof’

Grote Kerk
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VOORMALIGE BUITENPLAATS 
ROZENHAGEN
ROZENHAGELAAN 18A
Omstreeks 1885 is ‘Rozenhagen’ aange-
legd op bouwland tussen de spoorlijn 
en de weg van Arnhem naar Zutphen. Er 
verrees een villa met een tuinmanswoning, 
in een Engelse landschapstuin met wandel-
paden .
Rond 1935 is het landgoed gesplitst. Het 
deel van de tuin met de vijver is te bezichti-
gen. De wandelpaden en vele oude bomen 
zijn bewaard gebleven. Van het afgesplitste 
deel met de (nieuwe) villa is de tuin te 
bezichtigen, met uitzicht op de westzijde 
van de villa . 
Activiteit: In de tuin is een expositie van 
beelden van Yvon van Wordragen.
Open: zondag 11.00-17.00 uur.
Toegang via het paadje langs het spoor 
met als adres Rozenhagelaan 18A.

DE TUIN VAN SJEF 
BOULEVARD 33B
Middenin Velp, een beetje verstopt tussen 
de huizen, ligt een bijzondere tuin van 900 
m2: de Tuin van Sjef. Sjef van der Molen, 
beeldend kunstenaar en natuurkenner, is 
in 2014 overleden. Hij had in 30 jaar – met 
niveauverschillen, puinhellingen en diverse 
vijvers – leefgebieden geschapen voor heel 
veel organismen. Er komen (wilde) planten 
voor die elders in Nederland zeldzaam zijn, 
maar zich hier goed handhaven en zich 
zelfs voortplanten. Ook vlinders, amfibieën 

en slakken voelen zich thuis in deze tuin.
Activiteit: Om 13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 
uur en 16.00 uur zijn er rondleidingen door 
florakenners Nigel Harle en Cor van Hoften. 
Er is muziek van Gerda Reijnders en Joost 
Kemmink. Binnen kunt u kijken naar de  
documentaire over Sjef door Bas Krijgs-
man. Er is een expositie van bijzondere 
vondsten, zoals schelpen, schedels, stenen.
Open: zaterdag en zondag 13.00-17.00 
uur.

 

DR. A. VAN VOORTHUIJSENSCHOOL / 
SCHOOL II SCHOOLSTRAAT 12
De voormalige Van Voorthuijsenschool II uit 
1906-1907 is een, voor Gelderland zeld-
zaam, voorbeeld van een dorpsschool uit 
de vroege 20e eeuw. Er zijn oude school-
boekjes en wat oude klassenfoto’s te zien. 
Dus: kom, liefst met oude foto’s, want veel 
Velpenaren hebben hier op school geze-
ten. De school is nog steeds in gebruik bij 
Atelier Creso. Zie www.ateliercreso.nl
Activiteit: Atelier Creso heeft een van de 
lokalen ingericht in oude sfeer. Ook is er 
open dag met informatie over creatieve 
teken- en schildercursussen voor kinderen 
en volwassenen.
Open: zondag 10.00-17.00 uur. 

Rozenhagen

De tuin van Sjef

School II 
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GEMAAL ‘DE VOLHARDING’
LATHUMSEVEERWEG 1
Het voormalige stoomgemaal ‘De Volhar-
ding’ is in 1875 gebouwd in het drassige 
Velperbroek. In 1928 werd het gemaal 
geëlektrificeerd. De twee centrifugaalpom-
pen met bijbehorende aandrijfwielen van 
de Gebr. Stork & Co zijn nog aanwezig. 
Het gemaal ontleent zijn waarde aan de 
oorspronkelijke staat van de elektrische 
installatie . 
Open: zondag 10.00-17.00 uur.

VOORMALIG OPENLUCHTZWEMBAD 
BEEKHUIZEN
BEEKHUIZENSEWEG 93
Zwembad Beekhuizen is gebouwd als 
onderdeel van sport- en recreatiegebied 
Beekhuizen. Sinds de opening op 18 juni 
1953 ontving het zwembad talloze bad-

gasten. In de loop van de jaren nam de 
concurrentie van omliggende zwembaden 
en recreatieplas Rhederlaag toe. Mede 
hierdoor werd het zwembad in 1988 ge-
sloten . 
Activiteit: Twee rondleidingen, max. 15 
personen per keer. Vooraf inschrijven is 
niet mogelijk, deelname op volgorde van 
aanmelding ter plekke om 11.00 en 14.00 
uur.  Ook zonder gids mag u rondom 
het terrein wandelen, maar alleen op de 
paden! 
Open: zaterdag en zondag 14.00-17.00 
uur.

DE DINGENFABRIEK BERGWEG 24A
Rond 1900 was hier een slepersbedrijf met 
trekpaarden gevestigd. Op de bovenver-
dieping is nu een B&B en beneden een 
plek voor kleinschalige culturele evene-

menten. Een expositie belicht het thema 
‘Plekken van plezier’ vanuit een Velps 
gezichtspunt, met extra aandacht voor wat 
verdwenen is. 
Activiteit: Op zondag om 14.00 en 16.00 
uur neemt eigenaar Gerrit van Middelkoop 
u mee op een virtuele dagtrip door Velp 
langs 14 verdwenen -en vaak vergeten- 
plekken van plezier. Herinneringen wor-
den opgehaald met hulp van fotoprints, 
maquettes en projecties.  
Zie www.dedingenfabriek.nl
Open: zondag 11.00 -17.00 uur.

NIEUWE RUIMTE DEN HEUVEL 32
Galerijflats hebben op Den Heuvel de 
plaats ingenomen van een voorname villa 
met grote tuin. Het kunstenaarsinitiatief 
Nieuwe Ruimte heeft inmiddels de vroe-
gere ruimte van de bibliotheek in gebruik 

genomen. Maar ooit was hier een gewijde 
plek, waar rond de vijfde eeuw een grote 
goudschat werd begraven.
Activiteit: Het verhaal van ‘de grootste bo-
demvondst ooit in Nederland’ wordt uit de 
doeken gedaan. De thematentoonstelling 
‘Plekken van plezier’ toont beeldend werk 
van een groep professionele kunstenaars 
uit de regio. Zie www.nieuwe-ruimte.nl
Open: zaterdag en zondag 12.00-17.00 
uur.

Gemaal ‘De Volharding’ Openluchtzwembad Beekhuizen Maquette Daalhuizen

Nieuwe Ruimte

Goudschat, bodemvondst
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The Shadows, Buddy Holly, Elvis Presley, 
The Kinks, etc. In de pauzes zullen leden 
van het Rhedens Fanfare Corps, opgericht 
in 1896, muziek ten gehore brengen.
Er is een kleine tentoonstelling van Ale 
Hartgers over deze bijzondere muziektent.
Open: zaterdag 14.30-17.00 uur.

BEGRAAFPLAATS PINKELSEWEG, 
INRIT NAAST WOONBOERDERIJ NR 2
De vroegere begraafplaats van de Dorps-
kerk raakte na sluiting in 1989 in verval. Een 
enthousiaste groep vrijwilligers is bezig 
met het opknappen van de begraafplaats. 
Er vindt een voorstelling plaats met ‘een 
lach en een traan’.

Activiteit: Begraafplaatstheater van 
Wiekent Rheden speelt: ‘Stille Verhalen’, 
gebaseerd op verhalen van inwoners van 
het dorp Rheden.
Aanvang: zaterdag om 13.00 uur.  
(zie www.oudebegraafplaatsdepinkel.nl)

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 restauratie plaatsgevonden 
onder leiding van Jos T.J. Cuypers. In de 
toren hangt een grote klok uit 1671, en een 
kleinere Hemony klok uit 1647. De kerk be-
zit twee Meere orgels uit 1816. In het koor 
bevindt zich een ‘annunciatie’-steen uit 
ca. 1025, afkomstig uit de eerdere kerk of 
kapel. In de voormalige consistoriekamer is 
een oecumenische stiltekapel geopend.
Activiteiten: Fotopresentatie van diverse 
activiteiten die in de kerk plaatsvinden. 

Tijdens de openstelling wordt het orgel 
bespeeld.
Open: zaterdag 11.00-17.00 uur. 
 
MUZIEKTENT
HOEK HAVELANDSEWEG/ VEERWEG
Het verhaal van de Rhedense Muziektent 
begon in juni 1923, toen twee inwoners van 
het dorp Rheden bij de Gemeente Rheden 
een vergunning aanvroegen voor de bouw 
van een muziektent bij het Rhedense Veer-
huis. Dat lukte niet. Hierna probeerden B. 
Zadelhoff, H. de Vries en C.R.W.J. Menthen 
het in 1924 opnieuw, met een plek in het 
dorp in gedachten. Ze kregen hun vergun-
ning, maar het werd de hoek Havelandse-
weg-Veerweg, aan de industriekant van het 
dorp, waar weinig huizen stonden. Op 20 
juni 1927 werd de muziektent in gebruik 
genomen. De tent bestaat uit een zeshoe-
kig bakstenen basement met een houten 
opbouw. Het dak wordt bekroond met een 
bol, waarop een engeltje met bazuin.
Activiteiten: ‘Muziek in de Tent’. Om 14.30, 
15.30 en 16.30 uur muzikaal optreden van 
de oer-Rhedense band Savage Revival, op-
gericht in 1963. Met veel klassiekers, zoals 

P R O G R A M M A

Rheden

Dorpskerk

Muziektent met band Savage RevivalDorpskerk

Begraafplaats Pinkelseweg
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De Steeg
P R O G R A M M A

VOORMALIGE RK KERK EN PASTORIE 
‘DE BOECOP’ HOOFDSTRAAT 15
De karakteristieke kerk met spitse toren uit 
1929 is een ontwerp van architect J. Stuyt 
en is beeldbepalend voor De Steeg. Het 
raam boven de ingang is van Joep Nicolas. 
De Kruiswegstaties zijn van P. Stordiau.
De pastorie, de voormalige herenboer-

LANDGOED MIDDACHTEN 
SMIDSALLEE
Het middeleeuwse kasteel bestond uit een 
burcht en voorburcht, beide door grach-
ten omringd. Op de voorburcht stond de 
huiskapel, die al in 1351 werd genoemd. 
Het huidige kasteel stamt uit de 17e eeuw. 
‘Middachten’ is nog steeds een landgoed 
in de ware zin van het woord, bestaande 
uit bossen en landerijen, met daarin park 
en kasteel. De tuinen zijn aan het begin 
van de 20e eeuw opnieuw in de formele 
stijl aangelegd naar ontwerp van Poortman 
en André met behoud van de 18e-eeuwse 
structuur. In 1983 zijn de tuinen gereno-
veerd.
In 1914 werd een werkplaats gebouwd, 

met in de rechtervleugel een squashhal, 
naar ontwerp van de Engelse architect 
Weatherley. Het gebouw is aan de buiten-
kant prachtig gerestaureerd, met fraai met-
selverband. De squashhal, de oudste van 
Nederland, heeft een bijzondere lichtinval.
Activiteiten: Bezoekers kunnen een partij-
tje tennis, croquet of boules spelen in de 
tuinen. De squashhal is vrij te bezichtigen.
Open: zondag: tuinen 10.30-16.30 uur. 
Kasteel en koetshuis 12.00-15.30 uur. Er 
zijn geen rondleidingen. Tuinrondleiding 
om 13.00 uur.
N.B. Entree tegen gereduceerd tarief: Tui-
nen: € 3,00. Vrienden van Middachten en 
kinderen tot 12 jr. gratis. Kasteel en tuinen: 
€ 5,50. Kinderen tot 12 jr. gratis.

derij ‘Boecop’, is rond de eeuwwisseling 
gebouwd en heeft bijzondere details. De 
pastoorskamer is in originele staat, inclusief 
pastoorsportretten.
Eind 2013 is de kerk verkocht. Sindsdien 
worden regelmatig culturele activiteiten 
in de kerk georganiseerd en ‘De Boecop’ 
wordt gebruikt voor maatschappelijke, 
sociale en culturele doeleinden voor jong 
en oud .
Activiteiten: In de kerk wordt op beide 
dagen regelmatig gewerkt aan een histori-
sche piano uit 1878 van de beroemde Fran-
se instrumentenbouwer Sébastien Erard. 
De ervaren restaurateur, Wil Hoogstraaten, 
geeft daarbij uitleg. In de kerk staat ook 
een Ibach Art Deco vleugel uit 1917 met 
een bijzondere opbouw van de bas-snaren. 
Ook in de kerk: Foto expositie ‘Plezierig 
oponthoud’ van Jan van den Broek.
In ‘De Boecop’ kunt u terecht voor een 
drankje en het bezichtigen van de pas-
toorskamer. In de tuin, of bij slecht weer 
binnen, exposeert Marijke Corporaal haar 
natuurstenen beelden.  
Open: zaterdag en zondag 11.00-17.00 
uur.

RK Kerk en Pastorie ‘De Boecop’

Landgoed Middachten
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Ellecom
DORPSKERK MET KERKHOF  
DE FRIEDHOF 6
De oude Nicolaaskerk stamt uit de 11e 
eeuw. De romaans tufstenen toren uit de 
12e eeuw is het oudste nog bestaande 
deel. Het laatgotische koor met zijn netge-
welf stamt uit de 16e eeuw, terwijl het een-
beukige schip uit de 19e eeuw dateert. Het 
huidige uiterlijk dateert uit 1859. Kerk en 
toren zijn in 1949 en 1964 gerestaureerd. 

De indrukwek-
kende rouw-
borden van de 
grafelijke fami-
lies van Reede 
en Bentinck 
van kasteel 
Middachten, 
evenals de 
gravenbank, 
zijn nog steeds 
eigendom van 
het kasteel.
In en om de 
kerk zijn eeu-
wenlang men-
sen begraven; 

voorname mensen onder het schip of in 
de grafkelder onder het koor, de anderen 
buiten op het kerkhof, ‘de friedhof’. 
Activiteiten: Expositie van schilderijen van 
Joop Wijnveld uit De Steeg.
Zondagmiddag 15.30 uur, concert door 
pianiste Ksenia Kouzmenko en violiste Lisa 
Jacobs. Het wordt aangeboden door Ad 
Meijers voor zijn 80e verjaardag. Toegang  
€ 7,50 ten bate van de Stichting Behoud 
Dorpskerk Ellecom.
Open: zaterdag 11.00-17.00 uur en zondag 
12.00-17.00 uur.
 
FLETCHER LANDGOED HOTEL 
AVEGOOR  
ZUTPHENSESTRAATWEG 2
Landgoed Avegoor, tegenwoordig hotel, 
werd in 1648 aangekocht door stadhouder 
Willem II. De Koninklijke familie gebruikte 
het landgoed voor de jacht. 
In 1844, na het overlijden van graaf Willem 
Gustaaf Frederik van Reede, verhuisde zijn 
weduwe, bijgenaamd My Lady, van kasteel 
Middachten naar Avegoor. De parktuin van 
Avegoor aan de voorzijde zag uit op de 
heuvels en bossen van de Veluwe. Aan de 

achterkant ontstond een open parkland-
schap met vijvers en boomgroepen en 
uitzicht naar de IJssel. 
Begin 20e eeuw werd Avegoor verkocht 
aan de overheid en ingericht als vakan-
tieoord. In WO II vorderde de SS het 
landgoed als opleidingsinstituut voor de 
Nederlandse SS. Joodse dwangarbeiders 
verrichtten voor- en achter het huis grond-
werk voor de aanleg van sport - en exer-
citieplaatsen en de bouw van een turnhal 
voor de SS.
Activiteiten: Bezoek aan de tuinen van het 
landgoed en een diapresentatie over de 
geschiedenis van Avegoor. Op zondagoch-
tend van 11.00-12.00 uur rondwandeling 
o.l.v. Frans de Boer. 
Open: zaterdag en zondag 10.00-17.00 
uur.

TURNHAL AVEGOOR  
EIKENSTRAAT 5
Panorama Nederland in Rheden!
Tijdens de Open Monumentendagen staat 
Panorama Nederland in de oude turnhal. U 
kunt in Panorama Nederland stappen en u 
krijgt dan een rondblik van 360 graden op 
een toekomstig, schoner, hechter en rijker 
Nederland. Via de app Panorama Neder-
land op uw smartphone of tablet krijgt u 
een toelichting. Het Panorama laat u zien 
hoe het in de toekomst beter kan gaan met 
vier grote vraagstukken van nu: klimaat-
verandering, vergrijzing, woningtekort en 
verduurzaming landbouw. Het Panorama 
staat hier op verzoek van burgemeester en 
wethouders van Rheden. Het is fijn als u uw 
reacties en ideeën wilt delen via erfgoed@
rheden.nl B&W sturen dan een samenvat-
ting van alle reacties naar de initiatiefne-
mers, het College van Rijksadviseurs. 
Open: zaterdag en zondag 11.00-16.00 
uur.

Dorpskerk met kerkhof

Landgoed Avegoor

Turnhal Avegoor
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DE DIERENSE SPEELTUIN
RODE KRUISLAAN 1
De plek van plezier voor vele generaties 
van vroeger en nu is natuurlijk de Dierense 
Speeltuin .
Welke Dierenaar heeft er niet gespeeld, 
geschaatst of geskelterd? Bij veel mensen 
is echter niet bekend dat deze speeltuin 
al in 1946 is opgericht. Kort na de Tweede 
Wereldoorlog wilde een aantal buurtbewo-
ners van de Wilhelminaweg een speeltuin 

voor de kinderen bouwen. De gemeente 
zorgde voor een locatie en de fabrieken 
Gazelle en Edy stelden materialen beschik-
baar. Handige buurtbewoners bouwden de 
speeltoestellen, geholpen door de mede-
werkers van de fabrieken.
In de jaren vijftig werd een ijsbaan aan-
gelegd. In de zomer kon hierop worden 
geskelterd.
De speeltuin wil graag een ‘plek van ple-
zier’ zijn voor alle kinderen, dus ook voor 
kinderen met een beperking. Sinds 1946 
heeft de oorspronkelijke buurtspeeltuin 
zich zo ontwikkeld tot een grote moderne 
speeltuin, die aan alle veiligheidseisen 
voldoet, met inmiddels 1800 leden, waar-
onder gezinnen maar ook kinderdagverblij-
ven en basisscholen. Momenteel worden er 
fondsen geworven voor een natuurspeel-
plaats in de speeltuin .
Activiteiten: Bezoekers kunnen gratis een 
kijkje nemen in de speeltuin. In het speel-
tuin-café is een kleine verzameling oude 
foto’s van de speeltuin in vroeger tijden. 
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur.

Dieren SCHWEER BEY DER BECKEHOF 
HARDERWIJKERWEG 66-138
In 1898 bepaalde de Amsterdamse koopman 
C.H.H. Schweer bey der Becke bij testament 
dat uit zijn nalatenschap een hof moest wor-
den gebouwd in Dieren. Deze hof is in 1913 
naar ontwerp van C.B. Posthumus Meyjes 
gebouwd, in opdracht van de Nederlands 
Hervormde Gemeente van Amsterdam. 
De 35 woningen zijn in de loop der jaren 
aangepast, met behoud van oorspronkelijke 
interieur-onderdelen. De bestuurskamer, met 
wapens van Amsterdam en Rheden en de kapel zijn nagenoeg in oorspronkelijke staat 
gebleven. D.F. Tersteeg (1876-1942) ontwierp de tuin van het voorplein en het hof. In de 
binnentuin, in formele stijl, staat op het kruispunt van de assen een gietijzeren waterpomp.
Activiteit: rommelmarkt en brocante.
Open: zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur.

KERKJE - BISTRO  
WILHELMINAWEG 57
Het huidige restaurant ‘7 Sins’ heeft een 
lange historie met uiteenlopende be-
stemmingen en eigenaren. Het is in 1937 
gebouwd, als kerkje voor de nieuwbouw 
‘boven’ de spoorlijn, en daarna gebruikt als 
school, als ziekenhuis en door de Duitse 
bezetter gevorderd. Na WOII werd het als 
zondagsschool gebruikt. Daarna was het 
vaak ‘een plek van plezier’ als theater, bio-
scoop of restaurant.
Open: zaterdag en zondag 10.00-21.00 
uur.

Dierense speeltuin

Schweer bey der Beckehof

Kerkje - Bistro
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GAZELLE FABRIEK 
WILHELMINAWEG 8
Het hoofdgebouw van de Gazelle fabriek 
werd in 1912 gebouwd door architect 
C.N. van Goor in samenwerking met de 
Dierense architect G.J. Uiterwijk. Het is een 
karakteristiek voorbeeld van een vroeg 20e 
eeuws fabrieksgebouw.
In de entree, het oudste deel van het 
complex, is het oorspronkelijke trappen-
huis te zien. De gangen zijn voorzien van 
betegelde vloeren en lambriseringen van 
verglaasde baksteen. 
De stucplafonds zijn versierd met ornamen-
ten in een overgangsstijl van Art Nouveau 
naar Art Deco. In de hal bevinden zich 
twee bijzondere tegeltableaus. Deze laten 
afbeeldingen zien van de Posbank en van 
de straatweg van Arnhem naar Zutphen bij 
het huis Hofstetten in Ellecom. Er hangt een 
smeedijzeren lamp met gebrandschilderd 
glas- in-lood uit 1927.
Dit Rijksmonument is op een spectaculaire 
manier verbonden met de nieuwe monta-
gehal, die in 2015 gebouwd is en een fraai 
contrast tussen oud en nieuw oplevert.
Activiteit: Rondwandeling in het historische 
deel van de fabriek en vanaf een plateau 
zicht op het in 2015 geopende productie-
complex.
Open: zaterdag 10.00-16.00 uur.

DE DIERENSE SLUIS KATTENBERG 
De Dierense Sluis verbindt het Apeldoorns 
Kanaal met de IJssel. In 1865 werd op deze 
plek een drietrapssluis gebouwd om het 
grote hoogteverschil van bijna 10 meter 
te overbruggen. Geleidelijk werden de 
schepen groter; daarom is de sluis in 1958 
vervangen door de huidige sluis. Sinds 
de jaren zeventig is er geen scheepvaart 
meer op het Apeldoorns Kanaal en de sluis 
raakte in verval. Belangstellenden heb-
ben aandacht gevraagd van waterschap 
en overheden en nu zijn er gesprekken 
gaande om de sluis en het terrein in oude 
glorie te herstellen.
Activiteiten: Er is voorlichting over de sluis 
en voor het eerst in jaren ligt er een boot in 
de sluis. Scouting Dieren en duikverenigin-

gen geven demonstraties en het publiek 
kan het water op.
Open: zondag 11.00-17.00 uur.

SYNAGOGE SPOORSTRAAT 36
In 2007 heeft de Stichting Dierense Sjoel 
de oude synagoge aangekocht, gerestau-
reerd en uitgebreid. In 2010 is de Sjoel 
weer ingewijd als synagoge. Het is een 
typisch voorbeeld van een mediene (=pro-
vinciale) sjoel. Hij werd in 1884 ingewijd 
door opperrabbijn Tobias Tol. Rond de vo-
rige eeuwwisseling werden er een school-
lokaal en een ritueel bad (mikwe) aange-
bouwd. Naast het gebruik als synagoge 
vinden er nu passende culturele activiteiten 
plaats .
Open: zondag 10.00-17.00 uur.Koninklijke Gazelle

De Dierense sluis Synagoge
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VILLA VEERTIEN 
NOORDERSTRAAT 14
Tegenwoordig is Villa 14 een ‘plek van 
plezier’, want sinds de renovatie in 2007 
dient dit stijlvol ingerichte monument, met 
prachtig uitzicht over de IJssel, om gasten 
te ontvangen. Een lange gebruiksgeschie-
denis gaat hieraan vooraf. Rondom 1880 
gebouwd als loods met drie evenwijdig 
liggende zadeldaken, waren hier een hout-
handel en stoomzagerij gevestigd. Vanaf 
1916 gaf de loods plek aan een limonade- 
en wijnhandel, en vanaf 1957 was hier 
wasserij De Horst gevestigd. Vanaf de IJssel 
en de oever zijn de drie topgevels in hun 
oorspronkelijke staat te zien.
Open: zondag 13.00-17.00 uur.

TELEFOONBUREAU 
HOGESTRAAT 29
Het voormalige Telefoonbureau met wo-
ning en tuinhek werd gebouwd in 1905-
1906 naar ontwerp van gemeentearchitect 
G.Bijlsma. Het pand is een zeldzaam voor-
beeld van de Overgangsarchitectuur uit het 
begin van de 20e eeuw, met onmiskenbaar 
invloed van Berlage. Het oorspronkelijke in-
terieur, met invloeden van de geometrische 
Jugendstil, is deels bewaard gebleven. Het 
is nu een woonhuis.
Activiteit: Historische foto’s, bouwtekenin-
gen en foto’s van de restauratie van het 
buurpand nr. 27 worden getoond.
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur. 

DE DIERENSE TOREN 
HOGESTRAAT 12
Van de voormalige Mariakerk, gebouwd in 
1893-1895, staat alleen nog de later toe-
gevoegde toren overeind. Deze is in 1924 
gebouwd naar een ontwerp van architect 
W.A.M. te Riele, opgeleid bij de bekende 
architect Pierre Cuypers. Het schip van de 
kerk is in 1974 afgebroken. 
Bovenin de toren heeft u via de galmgaten 
een prachtig uitzicht op Dieren en het 
 IJssellandschap. 
Activiteit: De toren is te beklimmen.
Open: zondag 11.00-17.00 uur.

CAROLINAPARK EN ORANJERIE 
INGANG AAN DE HOGESTRAAT EN 
PRINSENSTRAAT 
Het Carolinapark is een van de oudste bui-
tenplaatsen op de Veluwezoom. Het heeft 
een laat 19e eeuws karakter met een prach-
tig oud bomenbestand. Het park behoorde 
bij het naastgelegen huis, dat sinds midden 
vorige eeuw in gebruik is bij de politie. De 
voormalige Oranjerie is ingericht als petit 
café. 
Activiteit: de Oranjerie is geopend, zon-
dagmiddag is er live muziek van 15.00-
18.15 uur. 
Open: zaterdag 10.00-18.00 uur en zondag 
10.00-20.00 uur.

Villa Veertien Telefoonbureau

De Dierense Toren

Carolinapark en Oranjerie
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VILLA SCHOONOORD 
HOGESTRAAT 2 
Op deze locatie stond eerder een boerderij 
waarvan alleen een schuur nog bewaard is 
gebleven. Villa Schoonoord werd gebouwd 
in 1899 in neorenaissance stijl. De villa 
diende als pension. In de Hogestraat waren 
eind 19e eeuw verschillende hotels en 
pensions in bedrijf.
Het pand heeft rondom de hele gevel een 
geprofileerde kroonlijst. 
In het interieur zijn onder andere het trap-
penhuis en de tocht pui in de hal in oude 
stijl bewaard gebleven. De hal is versierd 
met decoratieve schilderingen en wordt 
verwarmd door een fraai bewerkte radiator uit de jaren twintig van de vorige eeuw.

De huidige bewoners restaureren momen-
teel het pand. Een groot deel is al gereed.
Activiteiten: De villa is voor een deel open-
gesteld voor publiek. In het gedeelte van 
de oude boerderij is een kleine expositie 
van foto’s en documenten uit vroeger 
tijden. 
Open: zaterdag en zondag van 10.00 tot 
17.00 uur.

HUIS MET DE LEEUWENKOPPEN
HOFLAAN 1
Deze voormalige kruidenierswinkel en 
graanhandel werd rond 1900 gebouwd in 
eclectische neo-renaissance stijl. De voor-
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gevel is versierd met opvallende leeuwen-
koppen. Van de winkel is een groot deel 
van de inventaris in goede staat bewaard 
gebleven. Vanuit het graanpakhuis werd 

graan geleverd aan de Dierense jenever-
stokerij Sevenstern. Het pand is in gebruik 
als woonhuis en als B&B.
Activiteit: In de tuin wordt een hapje en 
drankje geserveerd.
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur en zondag 
12.00-17.00 uur.

HOF TE DIEREN
ARNHEMSESTRAATWEG 14
In 1647 kocht stadhouder Willem II van 
Oranje het goed van de Duitse Orde, die in 
1249 hier een Commanderij gevestigd had. 
Stadhouder Willem III liet het middeleeuw-
se huis tussen 1679 en 1684 verbouwen tot 
zijn favoriete jachtslot: Hof te Dieren. In de 
Franse tijd brandde dit slot af.
In 1822 liet de familie van Heeckeren van 
Wassenaer hier een statig landhuis bouwen 
met tuin aangelegd in Engelse landschaps-
stijl, ontworpen door de bekende land-
schapsarchitect Zocher, met latere aanvul-
lingen van Petzold. In WO II werd ook dit 
landhuis door brand verwoest. Na de dood 
van barones Van Heeckeren van Wassenaer 
in 1975 erfde de Stichting Twickel het park.
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 kweke-
rij. Naast de parkeerplaats is de ingang van 
het park Hof te Dieren.

Villa Schoonoord

Hof te Dieren

Huis met de leeuwenkoppen
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KWEKERIJ HOF TE DIEREN 
ARNHEMSESTRAATWEG 14
Verscholen achter de historische ‘konings-
muur’ van het Hof te Dieren, ligt deze 
ambachtelijke kwekerij die profiteert van 
de dubbele muur die de zonnewarmte vast 
houdt. Aan het einde van de 19e eeuw is 
hier een moestuin aangelegd bij het toen-
malige landhuis . 
De kwekerij is sfeervol aangelegd met 
begroeide stapelmuurtjes, borders, een 
schaduwlaantje en bloeiende ramblers in 
de fruitbomen. Vlinders, kikkers en sala-
manders bevolken de kwekerij. Ook zijn er 
bijzondere vaste planten, rozen en clema-
tissen in de verkoop. 
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur.

DOMEIN HOF TE DIEREN &
WIJNGAARD  
ARNHEMSESTRAATWEG 16
Achter de historische bakstenen ‘konings-
muur’ van het Hof te Dieren is een wijn-
gaard gevestigd, het Domein Hof te Die-
ren. 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 opnieuw wijnranken en wordt er 
biologisch gewerkt, met natuurlijke bemes-
ting en natuurlijke bestrijders van plagen.

Bij de wijngaard is een terras, voor een hapje en een drankje. De eigenaar vertelt graag 
over ‘zijn’ historische plek.
Activiteit: Op het terrein is een wandelroute uitgezet langs bijzondere plekken. 
Open: zondag 12.00-17.00 uur.Kwekerij Hof te Dieren

Domein Hof te Dieren & Wijngaard
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Spankeren
S P A N K E R E N

PETRUSKERK 
KERKWEG 2
Het thema ‘Plekken van plezier’ krijgt hier 
vorm in een doorlopende presentatie en 
een korte film met plaatsen en activiteiten 
van plezier en vermaak. In het filmpje is de 
speeltuin bij ‘De Luchte’ in de jaren vijftig 

en zestig van de vorige eeuw 
te zien. 
De Open Monumentendagen 
worden in Spankeren gecom-
bineerd met activiteiten van de 
Oudheidkundige Kring Rheden 
Rozendaal. Die organiseert ter 
gelegenheid van het 65-jarig 
bestaan in alle dorpen van  
Rheden en Rozendaal cul-
tuurhistorische weekenden. 
In dat kader is in Spankeren 
een expositie over het dorp 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog. 
Dankzij de beschrijvingen van 
de Zutphense predikant Willem 
Baudartius is er veel bekend. 
Er is een historische wandeling 
langs acht bijzondere graven 
op het kerkhof van de Petrus-

kerk. Voor deze gelegenheid is de graf-
kelder van de ‘Gelderse Toren’ in de kerk 
geopend . 
Activiteit: historische wandeling langs gra-
ven, zondagmiddag 13.00 uur.
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur, zondag 
12.00-17.00 uur.

MUZIEKTENT KERKPLANTSOEN 
De Muziektent, een ontwerp van architect Hols, is in 1950 in gebruik genomen. Maar al in 
1947 verzocht de ‘Muziekvereniging Wilhelmina’ de burgemeester van Rheden om grond 
hiervoor beschikbaar te stellen. Het geld voor de bouw was al toegezegd door de directie 
van Emailleerfabriek de IJssel, de bekende Edy uit Spankeren. 
Omstreeks 1970 liep de belangstelling voor het gebruik terug. De gemeente Rheden wil-
de uit bezuinigingsoogmerk de muziektent slopen. Wim Sangers, die aan het Kerkplant-
soen woonde, heeft persoonlijk de kraanmachinist bij de sloop tegengehouden. Dankzij 
hem en door latere acties van anderen is de muziektent behouden. Sinds 1994 voert de 
‘Beheercommissie Muziektent Spankeren’ het beheer, met subsidie van de gemeente.
Activiteit: ‘Muziekvereniging Wilhelmina’ zal zich af en toe laten horen.
Open: zaterdag 10.00-17.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur.

Petruskerk

Muziektent
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PRIESNITZHOEVE 
PRIESNITZLAAN 23
Sinds 2015 is de Priesnitzhoeve een 
uitspanning. Vanwege het monumentale 
karakter van de hoeve is het schuur dak 
belegd met zonnepaneel-pannen. U kunt 
hier starten voor de fietsroute of op de 
paardentram stappen. In de stal is er een 
demonstratie vilten. 
Vlakbij de hoeve staat ook het Priesnitzmo-
nument .
Open: zondag van 11.00-16.00 uur. 
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Laag-Soeren

LANDGOED LAAG SOEREN 
BADHUISLAAN 15
In 1850 begon Jut van Breukelerwaard hier 
het eerste kuuroord van Nederland. Nadien 
had het diverse eigenaren en tegenwoor-
dig is het een appartementencomplex.
Dit jaar besteden we bijzondere aandacht 
aan de tijd na de 2e Wereldoorlog, toen 
het een vakantieoord van de Amsterdamse 
Bank was: een tijd van gezelligheid en veel 
plezier.
Open: zondag van 11.00-16.00 uur.

L A A G - S O E R E N

HERVORMDE KERK
EERBEEKSEWEG 3
Het kerkje is gebouwd in 1935 en werd 
vroeger Heidekapel genoemd. In 2015 zijn 
de toren, bol en wijzerplaat gerestaureerd. 
Ook hier kunt u starten met de fietsroute.
Activiteit: expositie met medewerking van 
het Soerens Archief.
Open: zondag van 11.00-16.00 uur.

Dit jaar is Open Monumentendag een gezamenlijk project. Met een fietsroute langs 
de monumenten van het dorp en een aantal voormalige pensions. Een tractor met 

paardentram rijdt langs de monumenten.

VOORMALIGE PENSIONS AAN DE FIETSROUTE
De voormalige pensions Kastanje-oord, Veluweoord, Beukenhof en Gerbrands zijn opge-
nomen in de fietsroute, die u bij de Priesnitzhoeve en de Hervormde Kerk kunt krijgen.

Priesnitzhoeve Landgoed Laag Soeren

Hervormde Kerk

Voormalig pension Veluwoord

Voormalig pension Kastanjeoord

Voormalig pension Beukenhof

Voormalig pension Gerbrands
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ROZENDAAL ZA ZO

Tuin Rozenhof 
Rosendaalselaan 26

— 10-17

Tuin 
Rosendaalselaan 7

10-17 10-15

Kwekerij/pluktuin 
Rosendaalselaan

10-17 —

Kasteel en park 
Rosendael

11-17 11-17

Muziekkoepel bij The 
Hunting Lodge

10-17 10-17

Torckschool
Rosendaalselaan 3

11-17 —

Herenkerk
Kerklaan 15

— 13-17

VELP ZA ZO

Kasteel Biljoen
Biljoen 1

10-17 —

Overhagen, Biljoen 6 10-17 —

Begraafplaats 
Reinaldstraat 18B

11-16 —

Kerk Oude Jan
Kerkstraat 56

10-17 —

Wijnkoperij 
Appeldoorn
Brugweg 15

11-16 —

Winkel/woonhuis 
Hertogstraat 31

10-17  —

Café Laros
Jeruzalem 23

13-18 —

Larenstein
Larensteinseweg 26A

10-17 —

Woonhuis/winkel  
Hertogstraat

10-17 —

Daalhuis
Arnhemsestraatweg 
37

10-17 10-17

R.K kerk
Emmastraat 18

11-16 —

Gebouw Vrijzinnigen 
Dr. Fabiusstr. 12

13-17 —

Modelhoeve
Bosweg 1a 

— 10-17

Overzicht openingstijden
P R O G R A M M A

Villa Tromplaan 12 — 11-17

Villa’s Rozendaalse-
laan 51 en 55-57 

— 10-17

Nieuwe Beukenhof 
Rozendaalselaan 32

14 —

Grote Kerk
Kerkstraat 32

15.30

Tuinen Rozenhage 
Rozenhagelaan 18A

— 11-17

Tuin van Sjef
Boulevard 33B

13-17 13-17

School II
Schoolstraat 12

— 10-17

De Volharding, 
Lathumseveerweg 1

— 10-17

Voormalig zwembad 
Beekhuizen 
Beekhuizenseweg 93

14-17 14-17

Dingenfabriek
Bergweg 24A

— 11-17

Nieuwe Ruimte
Den Heuvel 32

12-17 12-17

RHEDEN ZA ZO

Dorpskerk Rheden 
Dorpsstraat 51

11-17 —

P R O G R A M M A

Muziektent
hoek Havelandse-
weg/Veerweg

14.30-17 —

Begraafplaats  
Pinkelseweg

13-? —

DE STEEG ZA ZO

Kerk en pastorie, 
Hoofdstraat 51

11-17 11-17

Tuinen en squashhal 
Middachten

— 10.30-16.30

Kasteel en koetshuis 
Middachten

— 12-15.30

ELLECOM ZA ZO

Dorpskerk
De Friedhof 6

11-17 11-17

Landgoed Avegoor 
Zutphensestraat 2

10-17 10-17

Turnhal Avegoor, 
Eikenstraat 5

11-16 11-16

DIEREN ZA ZO

Dierense speeltuin 
Rode Kruislaan 1

10-17 —
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Schweer b.d. Bec-
kehof 
Harderwijkerweg 
66-138

11-16 11-16

Kerkje-bistro
Wilhelminaweg 57

10-21 10-21

Kon. Gazellefabriek 
Wilhelminaweg 5

10-16 —

Dierense Sluis
Kattenberg

— 11-17

Synagoge
Spoorstraat 36

— 10-17

Villa Veertien
Noorderstraat 14

— 13-17

Telefoonbureau
Hogestraat 29

10-17 —

Dierense Toren
Hogestraat 12

—  11-17

Carolinapark Oran-
jerie
Hogestraat 9A

10-18 10-20

Schoonoord
Hogestraat 2

10-17 10-17

Villa met de 
leeuwenkoppen
Hoflaan 1

10-17 12-17

Hof te Dieren
Arnhemsestraat- 
weg 14

— 10-17

Kwekerij Hof te 
Dieren
Arnhemsestraat - 
weg 14

10-17 —

Wijngaard Domein 
Hof te Dieren
Arnhemsestraat- 
weg 16

— 12-17

SPANKEREN ZA ZO

Petruskerk met 
kerkhof
Kerkweg 2

10-17 12-17

Muziektent
Kerkplantsoen

10-17 12-17

LAAG-SOEREN ZA ZO

Priesnitzhoeve
Priesnitzlaan 23

— 11-16

Kerk Eerbeekseweg 4 — 11-16

Landgoed 
Laag Soeren
Badhuislaan 15

— 11-16

P R O G R A M M A

Muziektent Spankeren
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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


