
Open 
Monumentendag 
zaterdag 9 september

Thema:
Boeren, burgers en 
buitenlui



Open Monumentendag is dit jaar op zaterdag 
9 september in de gemeente Voorst. Het landelijke 
thema is ‘Boeren, burgers en buitenlui’, een veelzijdig 
thema met veel aanknopingspunten. 

‘Boeren, burgers en buitenlui’, was de 
historische kreet waarmee een stads- of dorpsomroeper 
(de klepperman) eeuwenlang de aandacht van 
het publiek trok met zijn klep of ratel. Hij was als 
dorpsomroeper, lantaarnaansteker en nachtwaker de 
brenger van belangrijk nieuws. Met zijn aanhef werd  
in feite iedereen genoemd: de boeren, de burgers 
en de mensen van buiten (de ‘vreemdelingen’).  
Het thema benadrukt dan ook de relatie tussen stad 
en land. Het wijst op de onderlinge samenhang, 
op voedsel, handel, markten en verbindt stads- en 
plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend 
bestaan. Maar het thema verbindt ook een grote 
verscheidenheid aan monumenten en is 
een uitstekende gelegenheid om een aantal van deze 
gebouwen te bezoeken. 

Vanaf de 19e eeuw verloor de functie van omroeper 
aan betekenis door de komst van kranten en moderne 
media. Toch loopt er in Twello nog een kleppervrouw 
rond. Met haar ratel attendeert zij iedereen op de 
komende Open Monumentendag in de gemeente 
Voorst!

Het Comité Open Monumentendag Voorst 
wenst u alvast een plezierige dag. Er is overal wel iets  
te doen, voor oud maar ook voor jong, geniet ervan!

Op www.voorst.nl/open-monumentendag-2017 
en www.vvvvoorst.nl vindt u de actuele en uitgebreide 
informatie. 

Kolkenstein Terwolde



Programma
4 t/m 15 september: Expositie van 
ontwerpen van studenten Fashion & 
Styling Landstede Zwolle hal gemeentehuis 
Voorst, H.W. Iordensweg 17, Twello
De studenten maakten in hun ontwerpen gebruik van 
afgekeurde Open Monumentendagvlaggen. 

Vrijdag 8 september 15.30 uur: Startschot 
Open Monumentendag bibliotheek, 
Marktplein 11, Twello (alleen voor genodigden)
‘Breaking News’, over de geschiedenis van  
de nieuwsvoorziening door gemeentearchivaris 
Annemarie Geerts. En wie kan het verhaal van de 
bodedienst beter vertellen dan bode Harry Weijn? 
Creativiteit en duurzaamheid vormen de basis van 
de presentatie door studenten Fashion & Styling 
Landstede Zwolle. Zij tonen hun originele creaties op 
de catwalk. Afgekeurde Open Monumentendagvlaggen 
zijn letterlijk en figuurlijk in een nieuw jasje gestoken. 
Opgeluisterd met een optreden van duo ‘t Canbesso.

Zaterdag 9 september 10.00 – 17.00 uur: 
Open Monumentendag Streekmarkt 
Terwolde, om 10.00 uur opent wethouder  
Arjen Lagerweij de streekmarkt bij de muziektent in 
het plantsoen. Een markt met ambachtelijke, lekkere  
en leuke streekproducten uit de gemeente Voorst 
en omstreken. Onder het genot van een hapje en  
drankje kunt u genieten van live muziek van o.a.  
De Graapendaelers, Ramble On en Slagwerkensemble 
Cadenza.

Zondag 10 september: Landgoed Krepel 
(Klarenbeek), kasteel De Nijenbeek (Voorst) en  
Huize Zorgvliet (Terwolde) zijn ook zondag 10/9 open. 

Landgoed Krepel 
Klarenbeek

Kasteel De Nijenbeek
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Nijbroek
Dorpskerk Nijbroek (RM) Dorpsplein 8 Nijbroek 
(toren op eigen risico beklimmen)
Oorspronkelijk stond hier een rooms-katholieke kapel, 
in 1939 verheven tot parochiekerk van Nijbroek, gewijd 
aan St. Gregorius. Ongetwijfeld heeft dit te maken met 
de drooglegging van de polder van Nijbroek, waarvoor 
in 1328 opdracht werd gegeven door de graaf van Gelre. 
In latere eeuwen is de kapel verbouwd en uitgebreid tot 
de huidige kerk in gotische stijl. In het koor zijn 14e- of 
15e-eeuwse schilderingen ontdekt. Het orgel uit 1861 is 
van H. Knipscheer II. De 17e-eeuwse luidklokken zijn in 
1943 door Duitse bezetters omgesmolten tot kogels. In 
1960 zijn twee nieuwe klokken opgehangen in de toren, 
die behalve dezelfde inscripties als de oude klokken  
ook een verwijzing naar de gebeurtenis in 1943 kregen. 

’t Fort (GM) Monnikenweg 1 Nijbroek
Deze geheel gepleisterde T-boerderij is gelegen op 
een middeleeuwse huisterp. Ooit stond hier de Hof, 
een boerderij van het klooster Monnikhuizen bij 
Arnhem. Het was het centrum van de vele boerderijen 
en landerijen door die het klooster in Nijbroek bezat. 
Na een brand rond 1796 werd met hergebruik van oud 
materiaal de huidige boerderij opgetrokken, die in 1861 
verbouwd is. 

Dorpskerk Nijbroek

’t Fort 

Dorpskerk Terwolde
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Terwolde
De Aze (GM) Quabbenburgerweg 11 Terwolde
De historische geschriften vermelden de naam van deze 
boerderij voor het eerst in 1648. Oorspronkelijk lag de 
boerenplaats aan de overzijde van de weg. Na een brand 
in 1914 werd de boerderij aan de huidige zijde van de 
weg herbouwd in een U-vorm met een Limburgs aan-
doende binnenplaats. Het landgoed is al meer dan 150 
jaar in bezit van dezelfde familie. Een van de pareltjes 
is de nagenoeg originele deel waarin een bed&breakfast 
is gevestigd. Boeren, burgers en buitenlui zijn van harte 
welkom om de pracht van dit landgoed te ervaren.
Foto op pagina 6.

Dorpskerk Terwolde (RM) Molenweg 2 Terwolde
In de 13e eeuw stond hier een klein kerkje, gewijd aan de 
heiligen Cosmas en Damianus. Dit kerkje is rond 1400 en 
1540 verbouwd tot het huidige gebouw. Verrassend zijn 
de verschillende muurschilderingen, waaronder schilde-
ringen van Ewolt van Delft uit ca. 1540. Het zandstenen 
doopvont is nog ouder en dateert uit de 14e eeuw.  
De 14e-eeuwse toren van de kerk heeft een zadeldak, 
een dakvorm die in deze streken normaal niet voor komt. 
Ook opmerkelijk is dat de toren oorspronkelijk ca. 2 meter 
voor het oude kerkje stond en pas in 1540 met de kerk 
werd verbonden. De oudste kerkklok in de toren is in 
1636 gegoten. 
Foto op pagina 4.

Hof te Rijssen steltenberg (RM) Heegsestraat 3 
Terwolde
Rijssen komt al vanaf de 14e eeuw voor als naam van een 
gebied bij Terwolde, dat blijkbaar met rijshout begroeid 
was. Toch is Kemnade de oorspronkelijke naam van de 
boerderij. Vanaf 1648 wordt het kapitale boerengoed Hof 

te Rijssen genoemd. Op het erf staat een recent deels 
gerestaureerde steltenberg. Het gebouw heeft architec-
tuurhistorische en cultuurhistorische waarde, uniek in 
de gemeente Voorst vanwege de traditionele zesroedige, 
vijfzijdig uitgebouwde schuurberg. Interessant om een 
kijkje te nemen.  
Foto op pagina 7.

Huize Zorgvliet (GM) Bandijk 27 Terwolde
(zaterdag en zondag open van 10.00 tot 16.00 uur)
Een witgepleisterd breed en ondiep landhuis uit 1847. 
Aan de achtergevel ligt een voormalig koetshuis dat 
verfraaid is met decoratief gesneden windveren en een 
gevelteken. De buitenplaats bestond al in 1826. De naam 
duidt de wens aan om van zorgen bespaard te blijven.  
De eetkamer is aangekleed met bloemstukken, serviezen 
en brocante. Er wordt koffie en thee geschonken.
Foto op pagina 8.

De Kleverkamp landbouwschuur (GM) 
Boevenbrinkstraat 3 Terwolde
Deze landbouwschuur was de voormalige boerderij  
De Kleverkamp. Toen rond 1837 naast dit gebouw een 
grotere, nieuwe boerderij werd geplaatst kreeg het pand 
de functie van landbouwschuur. De voormalige boerderij 
is oorspronkelijk als ‘los hoes’ gebouwd. Dit betekent dat 
mens en dier in één ruimte leefden en dat er geen schei-
ding was tussen woon- en stalgedeelte. De schuur wordt 
gebruikt als werkplaats voor landelijk houten hekwerken. 
Het erf is in 2016 verrijkt met een nieuwe schuurberg.  
Foto op pagina 6.

Kolkenstein (RM) Bandijk 35 Terwolde
Deze fraaie, oude boerderij is vernoemd naar de kolk, 
die tussen het gebouw en de dijk in ligt. Hoewel deze 
naam voor het eerst vermeld werd in 1633, is de kern 
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De Aze De Ruiterkolk  
Foto: eigenaar

Molen De Ooievaar De Kleverkamp 
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van het gebouw ouder. De gebinten van Scandinavisch 
hout dateren uit de 16e eeuw. Het dak is opvallend hoog 
en aan de linkerzijde is in de 18e eeuw een lanterska-
mer aangebouwd. In het kader van de IJsselbiënnale 
zijn er gedurende de maanden juni t/m september een 
pop-up museum en een escape room ingericht, geor-
ganiseerd door Stichting IJsselhoeven. Tijdens de Open 
Monumentendag worden hier heerlijke ‘Boerenburgers 
voor Buitenlui’ gebakken van Bonte Bentheimervlees van 
de IJsselhoeve ‘De Blankemate’ en rundvlees van Jeroen 
Noordam uit Terwolde. 
Foto op pagina 2.

De Middenhof (RM) Molenweg 31 Terwolde (de deel 

en de tuin zijn opengesteld)

Deze boerderij ligt tussen de boerderijen Hof te Rijssen 
en Hof ter Waarde in, vandaar de naam Middenhof. Een 

gevelsteen naast de voordeur ver-
wijst er naar dat deze drie boerde-
rijen vroeger in handen waren van 
de familie Schokkenkamp. Op de 
Middenhof wordt u gastvrij onthaald 
door ’s Heerenloo, de huidige gebrui-
ker. Medewerkers vertellen graag over 

de boerderij. De deel bevat nog veel authentieke details, 
zoals een ouderwetse steenoven. De tuin is in oude  
luister hersteld en dankzij foto’s kunt u zich een goed 
beeld vormen van de rest van de prachtige boerderij. 

Molen De Ooievaar (GM) Wijkseweg 3 Terwolde
De Ooievaar wordt op dit moment gerestaureerd nadat 
de molen na een noodlottige blikseminslag door brand 
werd getroffen. Helaas zijn ook eerdere molens op deze 
plek door brand verloren gegaan. De eerste rond 1893, 
de tweede in 1973 en de derde dus in 2016. Gelukkig is 
de ondersteuningsgroep ‘Terwoldse Molen De Ooievaar’ 
opgericht, die samen met het bestuur van de ‘Stichting 
tot herbouw en exploitatie Terwoldse Molen’ werkt  
aan de restauratie van de molen. U kunt vandaag het  
resultaat van de ingrijpende restauratie bekijken. 
Foto op pagina 6.

Molenzicht (GM) Molenweg 30 Terwolde (alleen 

buitenom te bezichtigen)

Het voorhuis van deze boerderij valt op door zijn fraaie 
architectuur en decoraties in Jugendstil en eclectische 
stijl. Het driehoekige fronton, dat de middenpartij van  
de voorgevel bekroond, bevat Jugendstil tegels met 
daarop de naam ‘Molenzicht’, ‘anno’ en ‘1904’.

Muziektent (GM) Vaassenseweg Terwolde
De muziektent staat centraal in het plantsoen dat 
een verbindend en beeldbepalend element tussen de 
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2. Hof te Rijssen 

3. Molenzicht 

4. De Middenhof
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omringende uitbreidingswijken van Terwolde moest 
vormen. De muziektent is gebouwd op verzoek van 
Muziekvereniging ‘Ons Genoegen’, gefinancierd door 
de Terwoldenaars zelf en kosteloos ontworpen door het 
Twellose architectenbureau F. Bos BNA. Het plantsoen is 
vandaag het decor voor een streekmarkt met ambach-
telijke streekproducten. In de muziektent is de hele dag 
door live muziek. 

De Ruiterkolk schuurberg (GM) Quabbenburgerweg 
23 Terwolde (één van de schuurbergen is te bezoeken)

Bij De Ruiterkolk staan twee schuurbergen, fraai gelegen 
aan het Toevoerkanaal. De huidige verschijningsvorm 
dateert uit ca. 1950, maar in de kern zijn de schuurber-
gen veel ouder. Het ensemble binnen het monumentale 
boerderijcomplex heeft een hoge zeldzaamheidswaarde. 
Hoewel de beide gebouwtjes na de MKZ-crisis hun 
functie verloren en in slechte staat verkeerden, is toch 
tot restauratie besloten en volgde herbestemming tot 
vakantiewoningen. Met succes, want de schuurber-
gen wonnen in 2008 de Gelderse publieksprijs voor 
Ruimtelijke Kwaliteit. Foto op pagina 6.

‘t Swarte Peert (RM) Bandijk 17-19 Terwolde
De naam verraadt de vroegere functie van dit pand. Het 
gebouw aan de Bandijk stamt uit 1642, waar eeuwen-
lang een belangrijke handelsroute liep. Stille getuigen 
van de oorspronkelijke functie zijn de 17e-eeuwse res-
tanten van twee hoeketagères in de voormalige gelag-
kamer. Het huidige uiterlijk van het gebouw stamt uit 
ca. 1854. De voorgevel is fraai versierd met een drie-
hoekig fronton en een waterlijst. De deel heeft nog een 
karakteristieke lemen vloer en rondom het huis ligt een 
erf met een fruittuin. 

De Zwaan (GM) Dorpsstraat 51 Terwolde (alleen 

buitenom te bezichtigen)

Deze boerderij functioneerde van oudsher ook als 
herberg en brouwerij. De diverse deuren in de zij- en 
voorgevel van de boerderij zijn nog overblijfselen van 
deze functies. Al in 1648 werd melding gemaakt van 
de herberg De Swaen met daarbij een brouwerij. Het 
vernoemen van herbergen naar dieren was heel gebrui-
kelijk: ‘De Zwaan’ is dan ook een typische herbergnaam.
Foto op pagina 7.

8

Muziektent

Huize Zorgvliet  

‘t Swarte Peert 
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Twello
Dorpskerk Twello (RM) Dorpsstraat 10 Twello 
(open van 10.00 tot 15.00 uur, toren is te beklimmen)

In 1928 werd voor het eerst de naam ‘Twello’ (Twentlo) 
in geschriften vermeld. Toch bestond hier al ver daar-
voor een dorpje, waarin de al aanwezige kapel in 1928 
verheven is tot parochiekerk. Deze kerk werd in latere 
eeuwen uitgebreid. In 1522 is een deel van de kerk 
door brand verwoest (tijdens een oorlog tussen de stad 
Deventer en hertog Karel van Gelre). Achttien boeren, 
die hun toevlucht namen in de kerk, kwamen hierbij om 
het leven. Bij de herbouw van de kerk bracht Ewolt van 
Delft in 1542 muurschilderingen aan, die nu weer te 
bewonderen zijn. Het doopvont stamt uit de 15e eeuw. 

Havekes Mölle (RM) Havekespad 13 Twello 
(Molen open voor bezichtiging)

Al rond 1350 stond vermoedelijk op deze plek een hou-
ten standerdmolen die bij het landgoed Duistervoorde 
hoorde. In 1830 verkocht de toenmalige landgoedeige-
naar de molen tijdens een veiling. Voor 11.020 gulden 
werd Jan Havekes de nieuwe eigenaar. Deze Jan, naar 
wie de molen vernoemd is, groeide op met het ‘mul-
dersvak’. Zijn vader, Lucas Havekes, was al pachter 
van dezelfde molen. De huidige korenmolen is in 1989 
gebouwd. Vrijwilligers geven uitleg.

Hof ten Dale (GM) Dorpsstraat 3 Twello 
(alleen de galerie is open van 14.00 tot 17.00 uur)

Het pand waarin De Kunstkring is gevestigd, is oor-
spronkelijk als statig herenhuis gebouwd in 1661. Voor 
1661 stond hier een boerderij annex herberg met een 
eeuwenoude oorsprong. In de 13e en mogelijk zelfs 
al 12e eeuw stond hier de hofstede Den Daele, ‘by der 
Capelle tot Twello’. In het nieuwe herenhuis woonden 

Havekes Mölle

Dorpskerk Twello 
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Hof ten Dale Huize De Rechthoek 
Foto: eigenaar 

’t Mulderhuis 
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vanaf 1661 diverse bekende notarissen en bestuurders. 
Het pand is in de 19e en 20e eeuw diverse malen  
verbouwd en vernieuwd. De serre is in 1926 toegevoegd 
en de tweede verdieping bekroont het pand sinds 1958. 
Foto op pagina 10.

De Houck (GM) Rijksstraatweg 103 Twello 
(te bezichtigen van 13.00 tot 15.00 uur)

Fraaie witgepleisterde villa met een rechthoekig 
torentje. Het balkon aan de rechterzijgevel wordt onder-
steund door twee zuilen. Rondom het pand ligt een fraai 
aangelegde tuin. Het pand staat zeer karakteristiek op 
de hoek van de Rijksstraatweg en de Domineestraat en 
neemt daarmee een markante stedenbouwkundige plek 
in. De villa is gebouwd in de tweede helft van de 19e 
eeuw en past zowel qua bouwperiode als type in het  
lint van villabebouwing langs de Rijksstraatweg.

Huize De Rechthoek (GM) Rijksstraatweg 135 
Twello (open van 10.00 tot 15.00 uur)

U kunt veel te weten komen over de geschiedenis van 
deze villa als u het boek van de huidige bewoner Johan 
Homan leest. Uniek is het om ter plaatse uitleg te krij-
gen van de auteur zelf. Voordat de villa gebouwd werd, 
woonde en werkte sterrenkundige Van der Willigen  
op het perceel. Met zijn eigen observatorium deed hij 
ontdekkingen, die wereldwijd bekend zijn geworden.  
In 1879 is op het perceel een compact neoclassicistisch 
buitenhuis gebouwd. De villa is in 1899 aanzienlijk  
uitgebreid en wordt sindsdien permanent bewoond.  
In de veranda zijn van 10.00 tot 14.00 uur ieder heel 
uur (beeld)presentaties over de bijzondere geschiedenis 
van het perceel, de villa en de bewoners.
Foto op pagina 10.

’t Muldershuis (RM) Havekespad 12 Duistervoorde
Het huis werd al in 1612 vermeld, maar zijn huidige 
verschijning dateert uit ca. 1820. Het muldershuis 
en de molen er naast behoorden bij het landgoed 
Duistervoorde totdat ze in 1830 verkocht werden aan 
Jan Havekes, in wiens familie het ensemble daarna bijna 
een eeuw bleef. Na de verkoop in 1919 is het huis aan 
de achterkant uitgebreid. De band tussen muldershuis 
en molen bleef bestaan tot 1982. De eigenaren van de 
mulderswoning heten u van harte welkom, de deur staat 
open!
Foto op pagina 10.

De Houck 
Foto: eigenaar
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Duistervoorde
Duistervoorde herleeft! Van 10.00 tot 15.00 uur 
rond het plein
Ook dit jaar bieden de enthousiaste bewoners van het 
beschermd dorpsgezicht Duistervoorde u weer een heel 
leuk programma. Er wordt geschilderd, oude beroepen 
herleven en u kunt hier zomaar boeren, burgers en  
buitenlui tegenkomen.

Café Driessen (RM) Kerklaan 10 Twello 
(vanaf de openbare weg te bewonderen)

Voormalig cafégebouw De Poorte of Driessen. Het 
gebouw is gepleisterd en versierd met neogotische 
elementen. Gebouwd van vrijgekomen materiaal van 
de gedeeltelijke afbraak van het toenmalige kasteel 
Duistervoorde en het poortgebouw in 1863. In de 
voorgevel is een wapensteen (afkomstig van het kas-
teel) met daarop het familiewapen van de families Van 
Steenbergen en Van Voorst en het jaartal 1641, en twee 
jaartalsteentjes met 1617 en 1871. In de linkerzijgevel is 
een kleine zonnewijzer gevat.

Havekeshofstede of Keukenkamp (GM) 
Kerklaan 8 Twello (vanaf de openbare weg te 

bewonderen)

Deze mooie hallehuisboerderij is tussen 1850 en 1865 
gebouwd. Er naast ligt een schuur met een zomerhuis. 
Onder het huis bevindt zich een gewelfde gemetselde 
kelder. De naam Keukenkamp is afkomstig van het 
perceel grond waarop de groenten en gewassen voor 
het nabije kasteel Duistervoorde werden verbouwd. De 
boerderij is gebouwd door een lid van de familie Haveke, 
de naam Havekeshofstede herinnert aan ruim 120 jaar 
Havekesdynastie, tot 1986.

Tuin van Huis Duistervoorde 
(RM) Kerklaan 14 Twello  
(alleen de tuin is te bezichtigen)

Een bijzonder historierijk landhuis 
dat in 1864 na een gedeeltelijke 
afbraak herbouwd is in een mix van 

stijlen, met behoud van de restanten van het oorspronke-
lijke middeleeuwse kasteel. Dit kasteel, dat hier al sinds 
de late Middeleeuwen stond, was ooit het centrum van 
een groot landgoed. Een kloosterorde bewoonde het huis 
in 1890 en vanaf 1974 is het huis particulier bewoond. 
De oorspronkelijke omgrachting is voor een deel 
gedempt, maar het landhuis bezit nog een fraai interieur 
en oude kelders. Op diverse plekken in de tuin wordt 
geschilderd, natuur en kunst verenigen zich hier. 

1. Huis Duistervoorde 

2. St. Martinuskerk 

3. Café Driessen 

4.  Havekeshofstede  
of Keukenkamp

1

3

2

4

12



St. Martinuskerk (GM) Kerklaan 16 Twello 
(open van 10.00 tot 15.00 uur)

Neogotische kerk uit 1887 van architect G. ter 
Riele. De kerk is nauw verbonden met het buurt-
schap Duistervoorde en maakt samen met de 
omliggende panden en de Kerklaan deel uit van een 
gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. De huidige 
kerk is een opvolger van een kerk uit 1803 die een 
dak van stro had. 
Foto op pagina 12

 

 

Wilp
Dorpskerk Wilp (RM) Kerkstraat 35 Wilp 
(toren is te beklimmen)

Deze markante kerk is één van de oudste kerken van 
Nederland. Ook de locatie is oeroud. De huidige kerk 
is namelijk de vermoedelijke opvolger van een in 765 
door Lebuïnus gestichte houten kapel. De huidige 
kerk bestaat uit een toren (deels 12e-eeuws, deels 
16e-eeuws), een romaans tufstenen schip uit de 11e 
eeuw en een hoger, laatgotisch koor uit de 16e eeuw. 
Het gebouw ligt fraai en karakteristiek vlak achter de 
IJsseldijk.

De Wilpermolen (RM) Molenallee 12 Posterenk 
(de molen is te bezichtigen)

Deze molen is in 1736 gebouwd als pel- en korenmo-
len. Bovenin de molen bevindt zich een gevelsteen met 
het jaartal 1736 en een gebeeldhouwde wapensteen 
met de familiewapens van het echtpaar dat de molen 
liet bouwen (de eigenaren van landgoed de Lathmer). 
De molen verving de oude standerdmolen De Ploeg, die 
ca. 1 kilometer oostelijk aan de Molenallee stond. 

De Wilpermolen 

          Dorpskerk Wilp 
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Bussloo
St. Martinuskerk (RM) Bussloselaan 40 Voorst 
(gidsen in de kerk en begraafplaats)

Rooms-Katholieke kerk in 1818 gebouwd in opdracht 
van J.W.A. baron van Wijnbergen, heer van Bussloo. De 
baron en zijn pachters konden vanaf dat jaar de katho-
lieke eredienst dichtbij huis bijwonen. De kerk in neo-
classicistische stijl is een zogenaamde Waterstaatskerk. 
De kerk is met financiële steun van de landelijke over-
heid gebouwd en architecten van het ministerie van 
Waterstaat hebben de bouw begeleidt. Het interieur 
is naar eigen inzicht vormgegeven, wat leidde tot een 
bijzondere, bijna Byzantijnse uitstraling. Boven het  
portaal bevindt zich een gevelsteen met het wapen  
van baron van Wijnbergen. Hij schonk de kerk in 1845 
het Naberorgel, waarmee vandaag (vanaf 11.00 uur  
elk uur) organist/pianist Johan van der Bruggen en 
mezzo sopraan Etelka Szekeres de muzikale omlijsting 
verzorgen. Op het kerkplein staan kraampjes met  
koffie en thee.

Voorst
Dorpskerk Voorst (RM) Schoolstraat 16 Voorst
Van een (vermoedelijk houten) kerk in Voorst is al 
sprake in 893. In de 15e-eeuw is het huidige gotische 
gebouw in drie fasen gebouwd: eerst het koor, daarna 
het schip en de traptoren en tenslotte de uitbreiding 
langs de noordzijde van het koor. De kerk is opgetrok-
ken uit baksteen en aan de buitenkant bekleed met 
tufsteen. In de kerk bevinden zich o.a. een fresco uit 
1566, drie grafkelders, grafzerken vanaf de 16e eeuw, 
een preekstoel uit 1637 en een orgel uit 1843. De toren 
dateert uit de 12e eeuw. Bij deze geheel in tufsteen 
opgetrokken romaanse toren hoorde mogelijk een  
eveneens tufstenen 12e-eeuwse kerk als voorganger 
van de huidige kerk. Het bouwmateriaal hiervan zou 
voor de bedekking van de huidige kerk gebruikt zijn.  
In de kerk is vandaag een inloopconcert.
Foto op pagina 15.

Kasteel De Nijenbeek (RM) Nijenbeekseweg 65 
Voorst (informatiecentrum Huis Sonnenberg en de ruïne 

zijn open, ook op zondag 10 september)

De markante vierkante donjon dateert uit ca. 1230. 
Het kasteel lag zeer strategisch aan de IJssel en is ooit 
uitgebreid met een voorburcht, een ringmuur met 
weergang en een poortgebouw met traptoren. Delen 
hiervan zijn later weer afgebroken. Het kasteel speelde 
een grote rol in de Gelderse geschiedenis. In de Tweede 
Wereldoorlog werd het gebouw zwaar beschadigd. 
Recent is de ruïne geconsolideerd om verder verval te 
voorkomen. De OKV is aanwezig in huis Sonnenberg en 
geeft presentaties en rondleidingen door de ruïne. 
Foto op pagina 3.

St. Martinuskerk  
Foto: Eva Szekeres
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Molen De Zwaan (RM) Enkweg 44 Voorst 
(de molen is open en er zijn rondleidingen)

Deze molen is oorspronkelijk in 1740 als pelmolen in 
Uithuizen gebouwd. In 1904 is de molen in onderdelen 
per schip naar Voorst getransporteerd en achter 
de toenmalige stoommaalderij aan de Enkweg weer 
opgebouwd. Deze maalderij maalde wel een gelijkmatig 
meel, maar was duur in gebruik (hoge brandstofkosten) 
en vereiste veel vakkennis. De molen is vernoemd naar 
molenaarsdochter Zwaantje.

Molen De Zwaan 

Dorpskerk Voorst 

15



Klarenbeek
Het Boshuis, voormalige Kerk Onze Lieve 
Vrouwe ten Hemelopneming (GM) en 
begraafplaats Kerkweg 2 Klarenbeek
Deze van oorsprong katholieke kerk uit 1929/1930 
is naar een ontwerp van architect Clemens Hardeman 
gebouwd en in 2014 aan de eredienst onttrokken. 
Opvallend zijn de diverse soorten bakstenen en de 
abstracte kleurrijke glas-in-loodramen. De grond is 
ooit door de familie Krepel geschonken, die ook diverse 
voorzieningen voor de inwoners van het nieuwe dorp 
Klarenbeek financierde. Behalve het kerkgebouw, nu 
ingericht als multifunctionele ruimte, kunt u ook de 
Familiekamer (24 uur per dag toegankelijk voor familie 
wanneer een dierbare overledenen hier opgebaard ligt) 
bezoeken. 

Landgoed Krepel Klarenbeek (RM) 
Kopermolenweg tegenover nr. 9 Klarenbeek
Een uniek industrieel erfgoed op een plek die al sinds 
1732 bewoond wordt door de familie Krepel. Op het 
landgoed is in dat jaar een koperpletterij opgericht en 
bijna anderhalve eeuw lang stond het landgoed in het 
teken van de koperindustrie, aangedreven door water-
kracht. Met de opkomst van de stoommachine werd in 
1970 de koperindustrie vaarwel gezegd en begon de 
familie Krepel met het vervaardigen van sigarenkistjes. 
In de twintigste eeuw is de productie van de fabriek 
uitgebreid met diverse andere houtproducten zoals 
deuren. Tentoonstelling ‘Boeren, burgers en buitenlui’ 
met o.a. foto’s van Babet Hogervorst, kunstwerken van 
bekende kunstenaars en oude werktuigen. 
Foto op pagina 3.

Molen De Hoop (RM) Molenweg 4a Klarenbeek 
(de molen is te bezichtigen)

De molen is in 1905 gebouwd als korenmolen. Vanaf 
1850 stond hier al een voorganger, gebouwd door de 
gebroeders Bourgonje, maar die is in 1905 vermoedelijk 
wegens bouwvalligheid afgebroken. De huidige molen is 
in opdracht van Theo Pijnappel gebouwd en nog steeds 
in bezit van zijn nazaten. De molenwinkel is open van 
9.00 tot 16.00 uur. 
Foto op pagina 17.

Kerk Onze Lieve Vrouwe 
ten Hemelopneming
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Molen De Hoop  
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Colofon

RM = Rijksmonument
GM = Gemeentelijk monument

Foto’s: 
Jan van Duren (Klarenbeek), 
tenzij anders vermeld.

Dit is een uitgave van:
Comité Open Monumentendag Voorst
p.a. H.W. Iordensweg 17
7391 KA  TWELLO
0571-27 99 11
gemeente@voorst.nl

www.voorst.nl/open-monumentendag-2017
www.vvvvoorst.nl


